Solna den 25 januari 2016
Motion till kommunfullmäktige

Motion om vegetarisk dag
En av de allra viktigaste åtgärderna för att minska miljöproblemen och den globala bristen på
odlingsmark är att minska köttkonsumtionen. Produktionen av kött kräver mycket mer mark
än motsvarande produktion av vegetabilier och en mycket större mängd vatten. Under
svenska förhållanden medför till exempel produktion av ett kilo nötkött i snitt utsläpp på 26
kilo koldioxidekvivalenter (CO2e), medan siffran för ett kilo fläskkött är 6 och kyckling 3. Ett
kilo baljväxter – som med högt proteininnehåll är en utmärkt ersättare till animalier – medför
utsläpp på ungefär 0,7 kg CO2e. Omkring 25 procent av den genomsnittliga svenskens
klimatavtryck kommer från maten.

I Jordbruksverkets rapport Hållbar köttkonsumtion (2013) konstateras att köttkonsumtionen
måste minska av klimatskäl. Där ges en serie förslag på åtgärder som kan bidra till en
minskad köttkonsumtion. Både att minska köttet i den mat som serveras i våra offentliga
verksamheter och att ställa krav på mer vegetarisk mat i våra upphandlade verksamheter. Att
minska vår köttkonsumtion är även viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Enligt Livsmedelsverket
bör vi avstå från kött minst 4 dagar i veckan pga. Annars negativa hälsoeffekter.
Vänsterpartiet anser att kommunen har ett stort ansvar i att minska köttkonsumtionen.
Kommunen bör både minska köttet inom de offentligt drivna verksamheterna tex genom att
införa minst en köttfri dag i veckan och ställa krav på mer vegetarisk mat inom stadens
upphandlade verksamheter.

Vänsterpartiet vill med anledning av ovanstående föreslå kommunfullmäktige

Att

införa en vegetarisk dag i veckan inom stadens verksamheter där det serveras
mat

Att

ställa krav vid upphandlingar av verksamheter där det serveras mat att
företagen serverar vegetarisk mat minst en gång i veckan

Att

staden genomför informationskampanjer kring hur medborgare kan äta mer
vegetarisk mat för miljön

Att

arbetet med att övergå till mer vegetarisk mat blir en del av stadens miljöpolicy
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