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Klimatsmart och 

hälsofrämjande mat  

som norm 

Motion till Umeå kommunfullmäktige 

2015-04-24 

Köttkonsumtionen i Sverige har de senaste tjugo åren ökat med ca 50 %. Utöver en hög global 

resursförbrukning samt allvarliga konsekvenser för klimatet så är köttkonsumtion skadligt för 

hälsan. Starka samband mellan köttkonsumtion och hjärt- och kärlsjukdomar är vetenskapligt 

belagda. Världscancerfonden rekommenderar ett köttintag på ca 16 kg/person och år, men i 

Sverige äts i genomsnitt 86 kg kött per person och år. Animalieproduktionen står för ca 18 % 

av de globala växthusgasutsläppen, vilket är mer än vad hela transportsektorn släpper ut. 

Maten på våra tallrikar har sammantaget större klimatpåverkan än alla transporter med bil och 

flyg tillsammans. Trots det saknar Umeå en strategi för minskad animaliekonsumtion för att 

uppnå Umeås klimatmål. 

Att avstå från kött ger ofta frågor om varför. Istället borde den som äter kött - trots negativ 

inverkan på klimatet och hälsan – ställa sig frågan varför. Eftersom människan klarar sig 

utmärkt utan kött är det köttet som bör betraktas som tillval och vegetariskt som norm, även 

om inte alla måste bli vegetarianer. Om klimatmålen ska nås och alla människor ska kunna äta 

sig mätta med den odlingsbara yta som står till buds måste västvärldens animaliekonsumtion 

minska. 

Ett sätt att minska köttätandet är att det inte sker slentrianmässigt. Umeå kommuns politiker 

och förtroendevalda bör gå före som gott exempel. När Umeå kommun anordnar utbildningar 

eller middagar med fullmäktige, kommunstyrelse eller nämnder i dag så är det de som vill ha 

vegetariskt som måste anmäla detta. Den här motionen går ut på att det ska vara tvärtom. De 

som vill äta kött få inkomma med önskemål om specialkost.  

Motionsförslaget ska inte förvägra någon kött – utan förändra normen och visa att 

köttkonsumtion är ett val som får konsekvenser. På så sätt kan kommunens förtroendevalda 

visa att de menar allvar med att Umeå måste nå klimatmålen. 
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Vi yrkar därför att: 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt samtliga nämnder/utskott/bolag att inom ramen för den 

politiska verksamheten och förvaltningsverksamhet bestående av sammanträden, 

konferenser, luncher, middagar eller dylikt ska erbjuda vegetarisk mat som norm och 

servera kött, fisk eller fågel bara till dem som aktivt väljer det. 

 

Ellika Nordström (-) 

Ulrika Edman (V) 

Lykke Brodin (Fi) 

 


