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Ansökan biologisk mångfald
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker om 0,8 mnkr för att
stadsdelens kockar ska gå en livsmedelsinköputbildning i syfte att
stödja och förbättra den biologiska mångfalden. Utbildningen
”Hållbara livsmedel och måltider – strategier och verktyg för
hållbara val” ska ge kockarna bättre medvetenhet i vilka livsmedel
som bidrar till ökad biologisk mångfald, kombinerat med en lägre
klimatpåverkan.
Stadsdelen har drygt 5 700 barn inskrivna på 84 förskolor som
fördelas på 13 enheter. Att utbilda kockarna i vilka inköp som är
hållbara är ett effektivt sätt att lägga grunden och den fortsatta
utvecklingen mot en ökad biologisk mångfald.
Målet med utbildningen är att stadsdelens kockar ska få kunskap om
hur maten påverkar olika hållbarhetsaspekter genom hela
värdekedjan samt arbetssätt och färdigheter att göra prioriteringar
för förskolans livsmedelsinköp.
Bland annat går utbildningen igenom:
•

•

•

•

•
•

Hur maten och livsmedelsproduktionen påverkar miljö, klimat
och människor från jord till bord; till exempel palmolja, klimat,
antibiotika, djurvälfärd, vatten, biologisk mångfald, rättvisa och
arbetsvillkor
Hållbarhetsmärkningar och hur de kan användas som vägvisare,
till exempel ekologiskt, Krav, Fairtrade, Från Sverige, MSC,
ASC och RSPO
Vilka livsmedel som är bäst respektive sämst ur
hållbarhetssynpunkt –hur du kan prioritera mellan frågor som
biologisk mångfald, bekämpningsmedel, djurvälfärd, klimat,
kött, vegetariska och veganska alternativ
Verktyg och metoder för hur du kan prioritera mellan olika
hållbarhetsaspekter på ett sätt som går i linje med din
organisations mål.
Matsvinn och hur det kan motverkas
De senaste livsmedelsrapporternas och den nationella
livsmedelsstrategins betydelse för den egna livsmedelsstrategin
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•

Hur framtidens hållbara måltid kan se ut – vad kan vi äta för att
hålla oss inom 1,5-gradersmålet, en växande befolkning och ta
hänsyn till den biologiska mångfalden.

Skälen för ansökan
De positiva aspekterna av inköp av mer hållbara livsmedel är
många. Förskolorna i stadsdelsområdet köpte förra året in 900 ton
livsmedel, det finns därför stor potential att på ett tämligen
kostnadseffektivt sätt skapa stora positiva effekter. En viktig aspekt
är att om man lär personalen att handla kött från djur som är
uppfödda i Sverige så har djuren under sin livstid betat i svenska
marker. Genom sitt bete har djuren bidragit till att hålla markerna
öppna. Detta hindrar igenväxning och bidrar till att bevara
artrikedom i växtsamhällena, vilket i sin tur gynnar pollinatörerna.
Vidare innebär kunskaper om ekologisk odlad mat att man väljer
bort mer ohållbart producerade grödor där pesticider används vid
produktionen - något som är en stor orsak till insektsdöden i
världen.
Genom att välja ekologiskt minskas också övergödningen, och den
biologiska mångfalden gynnas av detta. Vidare innebär kunskaper i
att köpa exempelvis närodlad mat inte bara att matens transport och
därmed klimatpåverkan minskar. Det innebär också luft som är fri
från ämnen och partiklar som kan innebära mer surt regn i världen något som försurar exempelvis sjöar, och därmed minskar den
biologiska mångfalden.
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