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KLIMAT- OCH HÅLLBARHETSFRÅGAN

Brudbröd och tjärblomster i naturbetesmarker, Lilla
Överön. En boplats från bronsåldern där människor har
arbetat och deras djur betat i mer än 4000 år.
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Nötkreatur på naturbete, Kareby.
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Köttproduktion som ger mer än
mat – finns här i Kungälvs kommun
I Kungälvs kommun finns naturbetesmarker med
perfekta möjligheter för kombinationen matproduktion genom betesdrift som samtidigt är positivt
för biologisk mångfald. Samtidigt skapas öppna och
lättillgängliga kulturlandskap som lockar till landskapsupplevelser i vår fantastiska kustnatur.
■ Maten vi äter är en del av
vår livskvalité. I coronatiden har vår matsäkerhet
ifrågasatts. Plötsligt ser vi
sårbarheten med att hälften av vår mat är importerad från andra delar av
världen. Intresset för matproduktion och livsmedelsförsörjning närmare
konsumenterna är stort –
också från politiskt håll och
för ekonomiska investeringar i en framtidsbransch. Här öppnas för en
rad nya arbetstillfällen och
nyetableringar av produktion på lokal och regional

nivå. Det gäller hela kedjan
från ’jord till bord’ inklusive distribution och försäljning.
Matproduktion, liksom
all annan produktion av varor, är en del av den ekonomiska marknaden med
konkurrens från hela världen. All produktion måste
ske inom planetens gränser, men när det gäller matvaror från djur finns ytterligare en utmaning – djuren
skall behandlas med djurvälfärd som främsta mål
och med respekt och värdighet under hela sin livs-

tid. Som tur är finns det goda möjligheter att handla
djurprodukter inkl kött
från ekologisk köttproduktion där djuren får beta
utomhus, utan antibiotika
och med god omvårdnad.
En del av dessa är KRAVcertifierade besättningar
där det sker fortlöpande
kontroller på att kriterierna för produktionen och
djuromsorg
uppfylls.
Kaprifolkött-märkningen
går ett steg längre, förutom
att vara KRAV-märkt måste djuren också beta på naturbetesmarker, dvs inte
endast på vallar och åkermarker. Detta är den bästa
landskapsvård
vi
kan
åstadkomma samtidigt som
det sker matproduktion.
Betesdjur, kor, hästar, får
och andra djurslag, ger
möjlighet för utveckling
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och överlevnad av en rik
biologisk mångfald av både
växter, insekter och andra
djur.

Var kan jag
köpa kött från
betande djur?
FRÅGA: Det finns flera gårdar med betande djur här i
Kungälvskommun.Flera av
dem är köttproducenter.
Min familj vill endast äta
kött från djur från gårdar
med god djurvälfärd och
där djuren bidrar till ett öppet landskap. Var finns sådant närproducerat kött till
salu?
ANDERS PETRÉN

SVAR: Självklart skall de
djurprodukter som inhandlas bidra till djurväl-

färd. Sådana varor produceras i vår kommun och
finns tillgängliga dels i Citygross märkta med EKO
och med producentens
namn och dels via REKOring Kungälv och via hemsidorna till Kungälvsmat

och till Kaprifolkött. Det
går också att kontakta producenten direkt. EKO-kött
med KRAVmärkning men
ej producerat i vår kommun, finns också i de stora
Kungälvsbutikerna ICAMaxi, COOP och Willys.

Ställ dina frågor om klimat, hållbarhet och omställning till en
expertpanel från Omställning Kungälv. Yvonne Öhlin Lagerstedt, Gunilla Almered Olsson och Hillevi Pernmyr svarar på
frågor om stort och smått – globalt och lokalt. Svaren publiceras i KP en gång i månaden.
Mejla din fråga till: omstallning.kungalv@gmail.com
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