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Motion av Karin Pleijel (MP) och  
Elisabeth Undén (MP) om mål för inköp av 
ekologiska livsmedel 
 

Under året presenterades en ny rapport från FN:s expertpanel för biologisk mångfald, som 

visar att av jordens åtta miljoner arter hotas uppemot en miljon av utrotning. Många av 

våra basala behov såsom livsmedelsproduktion, matsäkerhet och hälsa är beroende av 

biologisk mångfald. Läget är därmed allvarligt på många sätt, inte minst hotet mot vår 

livsmedelsförsörjning. 

Göteborg stad serverar varje år ca 19 miljoner måltider. Genom att välja mat som 

producerats på ett hållbart sätt kan staden både bidra till ökad biologisk mångfald och till 

att minska klimatpåverkan från maten. Det finns här flera fördelar med ekologiska 

livsmedel: 

- Inom ekologiskt jordbruk används inte bekämpningsmedel. Tillsammans med varierade 

växtföljder och att djuren betar mer, gynnas artrikedom i jordbrukslandskapet.  

- Vid ekologiskt jordbruk används inte kemiskt framställt konstgödsel.  

Eftersom konstgödselproduktion är en energikrävande process som i dag huvudsakligen 

använder fossil energi, minskar klimatpåverkan.   

- Risken för näringsläckage som bidrar till övergödning minskar, eftersom överskottet av 

växtnäring generellt är lägre vid ekologisk odling. 

- I kraven för ekologiskt jordbruk ingår också djurskyddskrav som bland annat värnar 

djurens möjligheter att få utrymme för sitt naturliga beteende och som minskar 

användningen av antibiotika.  

Göteborg stad har under flera år haft mål om att öka andelen ekologisk mat. För kött har 

staden haft mål om 100 % ekologiskt, som även innefattar så kallat naturbeteskött. 

Uppföljning visar att de inköpta ekologiska livsmedlen i större utsträckning är 

svenska/närodlade än vid inköp av konventionellt producerade livsmedel.  

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Göteborg Stad inför mål om minst 60% ekologiskt för stadens inköp av livsmedel 

under 2020. 

2. Göteborg Stad inför ett mer långsiktigt mål om att andelen ekologiska livsmedel 

inom Göteborg stad ska öka. 

 

Karin Pleijel, MP   Elisabeth Undén (MP) 
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