
MOTION

En köttfri dag för klimatets, miljöns och hälsans skull!

I Lund har vi ambitiösa klimatmål: - Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i kommunen ha 
halverats i jämförelse med 1990. År 2050 ska utsläppen vara nära noll. Målen gäller hela kommunen 
och alla verksamheter. Detta innebär att vi naturligtvis behöver minska våra måltiders 
klimatpåverkan. Genom att minska på andelen animaliska livsmedel, genom införandet av en 
vegetarisk dag i förskolan och skolan, minskar både kommunens klimatpåverkan och gör det 
samtidigt möjligt att i större utsträckning uppnå visionen om 100 % ekologiska livsmedel år 2020.

Köttfri måndag är en global rörelse som visar på hur man genom att äta vegetariskt en gång i veckan på ett 
enkelt sätt kan minska sin klimat- och miljöpåverkan samtidigt som man förbättrar sin hälsa. Köttfria dagar 
har införts i flera städer, här i Sverige har exempelvis en majoritet i Östersunds kommun röstat bifall till 
införandet av köttfria måndagar. 

Kött- eller animalieproduktionen står för en stor del av de växthusgaser vi släpper ut. Enligt FN-rapporten 
Livestock's Long Shadow (2006) står djurhållningen för 18 % av de globala växthusgaserna, det vill säga 
mer än hela transportsektorn, inklusive flyget. Djuruppfödningen behöver 70 % av världens jordbruksmark 
och oerhörda mängder vatten. Avskogningen är också ett resultat av köttproduktionen som behöver allt mer 
mark eftersom köttkonsumtionen ständigt ökar i världen. 

Den odlingsbara marken kommer i en framtid inte att räcka till för en allt större befolkning. Vi ser redan nu 
att matpriserna stiger vilket främst drabbar världens svältande. Därför måste vi vara rädda om vår åkermark 
och använda den för människan på effektivaste sätt. Köttproduktion är inte effektiv, vilket ovanstående 
siffror visar i all sin nakenhet. Uppfödning av djur kräver ungefär 10 gånger mer resurser i form av grödor än 
vad vi får ut av köttet. Det finns all anledning att vi tar tag i detta genom att minska vår köttkonsumtion

Enligt statistik från Jordbruksverket har köttkonsumtionen i Sverige ökat med 70 % per person, från 1960-
1996. Samtidigt ökar övervikten bland befolkningen i stort. Särskilt oroande är att barnfetman ökar. En 
varierad och blandad kost kan vara en del av lösningen i kombination med motion och rörelse. En köttfri dag 
i veckan lär barnen att en god och nyttig kost inte nödvändigtvis måste innehålla kött. Bönor, linser och 
baljväxter är exempel på utmärkta proteinkällor som också är rika på fibrer. Att införa en köttfri dag i veckan 
innebär alltså inte att någon ”tvingas” att bli vegetarian. Istället bidrar dagen till att bredda barnens 
matkulturella upplevelse, de får helt enkelt en större palett av rätter att välja från. Att ha en köttfri dag är inte 
konstigare än att ha en dag då det serveras fisk, fågel eller soppa. Många förskolor och skolor väljer redan att 
servera vegetariskt någon dag i veckan, vårt förslag innebär att detta goda exempel sprids och att det 
kombineras med utbildning och information. 

En viktig aspekt med att minska andelen kött som serveras är att vi då i större utsträckning kan satsa på 
hållbart, ekologiskt kött. Eftersom vegetabilier är betydligt billigare än kött kan pengarna som sparas en 
köttfri dag istället användas till det något dyrare ekologiska köttet en annan dag. Det blir en triple-win-
situation där både miljön, hälsan och ekonomin vinner.

 

 
Vi föreslår därför:



att Lunds kommun inför minst en vegetarisk dag i förskolan och skolan i enlighet med 
konceptet köttfri  måndag.

att utbildning om konceptet köttfri måndag och vegetarisk kost genomförs för såväl 
bespisningspersonal som pedagoger och annan personal som äter med barnen och eleverna.

att föräldrar och vårdnadshavare informeras och involveras exempelvis genom dialog på 
skolkonferenser och föräldramöten.

att  en rekommendation om att följa de kommunala skolornas exempel går ut till friskolor.
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