
Årets klimatkök

I samarbete med



ivsmedel står för ungefär en tredjedel av konsumtions- 
relaterade utsläpp av växthusgaser i Sverige. I Sverige 
serveras varje dag ca 3 miljoner måltider inom den offent-

liga sektorn. Klimatpåverkan från de offentliga måltiderna 
motsvarar varje dag 2 200 personbilars medelårskörning.1 

Vilken mat och dryck som serveras i våra skolor har alltså en 
stor betydelse för klimatet och livsförutsättningarna för våra 
barn och framtida generationer. Bland livsmedel är det kött 
och mjölk/mejeriprodukter som genererar mest växthusgasutsläpp 
– hela 75 procent, trots att dessa livsmedelskategorier bara 
utgör 35 procent av vårt kaloriintag.2  

Årets klimatkök syftar till att lyfta fram de skolkök som  
satsar på klimatsmarta måltider, och aktivt arbetar för en  
omställning till mer växtbaserad mat som är bra både för 
hälsan och klimatet. 

Årets klimatkök är ett eget pris i förhållande till WWF:s 
pris ”Årets hållbara skolmatskommun”. Årets klimatkök sätter 
matens och dryckens klimatpåverkan i centrum och premierar 
ett enskilt skolkök istället för en kommun. Frågorna rörande  
klimatpåverkan är desamma i båda kategorierna eftersom 
arbetet för att minska skolmåltidernas klimatpåverkan 
mäts på samma sätt.

Bakom Årets klimatpris står White Guide Junior i samarbete med 
Oatly. Sista ansökningsdag är den 22 april 2017. Ansökan ska 
skickas till: 

Bergkvist Publishing AB 
Kärleksgatan 2A 
211 45 Malmö eller malin@bergkvistpublishing.se

Vid frågor, kontakta:

Malin Komaiszko, Bergkvist Publishing AB 
Telefon: 073-022 51 09
E-post: malin@bergkvistpublishing.se

1. Florén, Britta (2016). Lätt att välja rätt - För klimatmedvetna val 
av livsmedelsråvaror i offentliga måltider [PowerPoint-presentation].

2. http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/
ISBN/6600/978-91-620-6653-6/



Information och förklaringar till enkäten:

- Med klimatpåverkan avses växthusgasutsläpp som har en negativ påverkan på 
klimatet då de bidrar till den globala uppvärmningen. Klimatpåverkan mäts 
i kg koldioxidekvivalenter, eller kg CO2e.

3  

- Att producera en skolmåltid omfattar många olika steg, som vart och ett 
på olika sätt belastar klimatet. Inköp av råvaror/livsmedel, tillagning, 
transport av maten till mottagningsköken och avfall. Här har vi valt att 
lägga fokus på valet av råvaror/livsmedel, och hur dessa val är avgörande 
för att minska klimatpåverkan från skolmåltiderna.  

- Med skolmåltider inkluderas alla måltider som serveras i skolan, dvs. 
frukost, lunch och mellanmål. I måltiden ingår inte bara det som finns på 
tallriken, utan också det som finns i glaset och tillbehör som t.ex. bröd 
med pålägg. 

- Enkäten kan besvaras av måltidschefen i kommunen eller av kökschefen i 
det enskilda skolköket. Om enkäten besvaras av måltidschefen får hen nomi-
nera ett skolkök i sin kommun (detta anges sist i enkäten).
 

a) Finns i något styrdokument en policy/mål  
för att minska skolmåltidens klimatpåverkan?                                                                                                

 Ja

 Nej

b) Finns i något styrdokument en policy/mål för  
att beräkna* skolmåltidens klimatpåverkan?

 Ja

 Nej

c) Har en beräkning* av skolmåltidernas klimatpåverkan  
genomförts och/eller genomförs idag?                                                                      

 Ja

 Nej

d) Finns i något styrdokument ett kvantifierbart mål att leva   
upp till när det gäller skolmåltidens klimatpåverkan?
(T.ex. max CO2 ekvivalenter/kg mat eller max x ton 
CO2 ekvivalenter för alla kommunens skolmåltider?)

 Ja

 Nej)

Enkätfrågor

3. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Berakna-dina-klimatutslapp/

*= Att beräkna skolmåltidens klimatpåverkan kan göras genom att använda data från RISE (tidigare SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut) eller genom att fråga sin råvaru- eller måltidsleverantör efter pålitliga data.



Ett skolkök
Namn kökschef: 

Kontaktuppgifter (telefon och e-post):

Skolkökets namn:

Kommun: 

Kommunens måltidschef
Namn måltidschef: 

Kontaktuppgifter (telefon och e-post):

Namn på skolkök i min kommun som jag vill nominera:

e) Finns i något styrdokument ett kvantifierbart  
mål att minska klimatpåverkan från skolmåltiderna?                  

 Ja, minska med 10–19%

 Ja, minska med 20–29%

 Ja, minska med 30–39%

 Ja, minska med 40% eller mer

 Nej, det finns inget sådant mål

f) Jobbar kommunen med att öka andelen vegetariskt  
och vegetabiliskt i skolmåltiderna? (Flera val är möjliga) 

 Ja, mål/policy om ökad andel vegetariskt finns i styrdokument

 Ja, kvantifierbart mål om andel vegetariska måltider finns  
   i styrdokument (t.ex. 20%)

 Ja, alla barn får alltid får välja det vegetariska alternativet  
   i kommunens skolor (dvs inte bara de som är anmälda vegetarianer)

Priset Årets klimatkök ansöks av:
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