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Alla minns vi sommaren 2018 och torkan som bröt ut över Sverige. Det var en tuff tid 
för bönderna såväl som för planeten och det svenska samhället, och det är dags att 
KarlEkon tar sitt ansvar för att göra miljön någorlunda bättre. 
 
Rött kött är som vi alla vet inte enbart mindre bra för miljön, ur tillverkningsprocessen, 
utan även inte jättebra för oss människor. Vid minskning av rött kött i kosten minskar 
risken för olika former av cancer, vilket är kanske ett av de viktigaste argumenten i 
denna fråga.1  
 
Ur ett miljöperspektiv är det helt rätt att skapa en tradition och livsstil där rött kött 
utesluts ur kosten. Enligt jordbruksverket står den privata konsumtionen av mat för 
cirka 2 ton koldioxid per person och år där kött är den livsmedelsgrupp som står för 
störst andel av den livsmedelsrelaterade klimatpåverkan.2 Om KarlEkon utesluter rött 
kött från sina sittningar eller enbart serverar lokalproducerat kött kommer det alltså 
bidra till en grönare och mer miljövänlig värld.  
 
Därför är det helt naturligt att kött såsom fågel, fisk och vegetariska alternativ 
används till de event där KarlEkon serverar mat. Rött kött kan endast vara 
acceptabelt om det är vilt eller lokalproducerat kött.  
 
Med anledning av ovanstående yrkar jag på: 
 
Att1. KarlEkon inte serverar rött kött (nöt-, lamm- och griskött) på sittningar eller 

andra event/aktiviteter där det serveras mat. 
 
Att2. KarlEkon endast serverar rött kött om det är producerat i Värmland. 
 
Att3.  KarlEkon enbart serverar fågel, fisk eller vegetariskt på sittningar eller andra 

event/aktiviteter där det serveras mat.  
 
Att4.  KarlEkon aktivt arbetar för att 50% av sittningarna under ett verksamhetsår ska 

vara helt vegetariska. 
 
 
 
                                                        
1 https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/rad-om-
bra-mat-hitta-ditt-satt/kott-och-chark  
2 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/begransadklimatpaverkan/kott
ochklimat.4.32b12c7f12940112a7c800011009.html  



KarlEkons styrelses svar 
Motionären lyfter en väldigt viktig fråga som bör diskuteras. Miljö och hållbarhet är något 
som vi måste tänka mer på och vi ser därför positivt på motionen. Detta är självklart något 
som vi vill jobba med dock kan det bli svårt att applicera i praktiken då det i många fall 
kommer att bli en stor kostnadsfråga. Däremot kommer vi i styrelsen att formulera en 
hållbarhetspolicy där vi kommer sätta upp mål om hållbarhet som KarlEkon ska sträva mot. 
Vad gäller att-sats fyra så tycker vi att det är ett rimligt mål att sträva mot.  
 
 
Med anledning av ovanstående så föreslår styrelse 
Att              avslå att-sats 1, att-sats 2, att-sats 3 och bifalla att-sats 4.  
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