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Pia talade denna gång ur ett konsument- 
och företagsperspektiv. Den prisdebatt vi 
haft i Sverige finns inte i andra nordiska 
länder. Den ensidiga prisfokuseringen vi har 
haft är speciell. Vi har lägre priser här än i 
Norge och Danmark. Man har helt tappat 
bort att väga pris mot kvalitet. Miljö är en 
viktig kvalitet. Inte bara prisundersökningar 
bör göras, även vi bör också väga pris mot 
kvalitet. 

   Ekonomiska spelregler avgör vad man gör 
och vad man inte gör. Idag betalar man inte 
för allt man använder. Priset på varor 
reflekterar inte priset för att producera 
varorna. T.ex. betalar inte transporterna sin 
egen miljöförstöring. Konkurrensen sker inte 
med kvalitet utan snarare med låga löner i 
andra delar av världen. Klimatföränd-
ringarnas betydelse för den framtida 
livsmedelsproduktionen talar vi alldeles för 
lite om. 
   Företagen har insett att nu är det ekonomi 
det handlar om. Avgörande för denna insikt 
är dels den väderlek vi haft det senaste 
halvåret, dels Al Gores film och 
framträdande, dels Stern-rapporten. 
Plötsligt sitter företagsledare och diskuterar 
strategier inför klimatförändringarna.  
   Vad är hållbar konsumtion? Enligt WHO-
rapporter är lågt intag av frukt och grönt 
den sjätte största riskfaktorn för sjukdom 
och för tidig död i i-länder.  
   Hela livsmedelskedjan har enorm 
betydelse för miljöpåverkan. Livsmedels-
hanteringen är en av våra stora miljö-
belastare. Den bryter ner ozonlagret, ökar 
växthuseffekten och försurningen, hotar 
den biologiska mångfalden, förgiftar 
ekosystem, övergöder vattendrag och 
förbrukar ändliga resurser som kol, olja, 
och fosfor. Livsmedelskedjan står för 30 % 
av klimatpåverkan och djuruppfödning för 
18%. Livsmedelskedjan påverkar alla 
miljömål utom säker strålning. Menar vi 
allvar måste vi få till stånd en mer hållbar 
livsmedelsproduktion. 

   Pia har tidigare arbetat med att ta fram 
materialet Ät S.M.A.R.T: Större andel 
vegetabilier, Mindre ”tomma kalorier”, 
Andelen ekologiskt ökar, Rätt kött och 
grönsaker samt Transportsnålt. Om alla åt 
så skulle klimatpåverkan, försurning, 
marknära ozon och användningen av 
kemiska bekämpningsmedel minska. 
Landskap, biologisk mångfald och åkermark 
skulle gynnas och arealbehovet minska. 
Dessutom skulle vi vinna ett antal 
hälsovinster som minskad risk för övervikt, 
hjärt- och kärlsjukdomar och cancer-
sjukdomar, och näringsstatus skulle bli 
bättre.  
   Pia avslutade med att framhålla att 
KF/Coop har Sveriges största ekologiska 
sortiment och är störst på nyckelhålsmärkta 
produkter. Dessutom har man under 2006 
ökat försäljningen av rättvisemärkta 
produkter med 100 %. 
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