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Konsumtion

Ny studie visar att butikens varor ofta
saknar fakta om hälsa, miljö och etik
Hälsa, men också ursprung, miljö och etik är viktigt för konsumenterna när de ska välja vad de ska köpa. Men ofta saknas märkning som information när man ska göra sitt val i butiken.
För att öka kunskapen om hur kunderna upplever möjligheten att
välja i butik har samarbetsgruppen Matvalet genomfört en konsumentundersökning. Syftet har varit att kartlägga dagsläget som
underlag för att prioritera information och insatser.
Resultatet av studien visar att 70 procent vill välja varor efter
hälsa, men att bara 33 procent hittar denna information i butik.
Bara varannan är nöjd med informationen de får vad gäller etik.
Sämst ställt är det för miljön där endast 18 procent hittar information
om vilka konsekvenser varan har för miljön.
Undersökningen visar att sju av tio uppger att hälsoaspekten är
ett starkt skäl att välja en viss vara. Men däremot anser sig endast 33
procent få tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut
utifrån sina hälsokrav.
Majoriteten (56 procent) vill veta var råvarorna kommer från – en
siffra som är ännu högre när det gäller kött.
Sju av tio vill veta var kycklingen kommer från, men knappt fyra
av tio har lätt att hitta denna information i butik.
Mest missnöjda är konsumenterna med den sparsamma miljöinformationen. 54 procent vill veta konsekvenserna för miljön, men
bara en tredjedel av dessa hittar denna information på varor och i
butik.
Varannan kund väljer ur ett etiskt perspektiv, men bara 40 procent av dessa hittar denna information i butik.
Info: www.matvalet.nu/UserFiles/File/Faktabakgrund.pdf
Gunnela Ståhle tfn 0705-61 36 21

Kemikalier
Nordens miljöministrar testade vilka kemikalier
som finns i de varor vi dagligen använder
I somras var miljöminister Lena Sommestad ute på stan och shoppade tillsammans med Greenpeace. Syftet med köprundan, som
också Sommestads nordiska kolleger gjort, var att se vilka kemikalier som finns i varor som människor använder dagligen.
På inköpslistan fanns bland annat en miniradio, parfym, en tröja
med tryck, en skolväska, pennfodral och diskmedel. Det danska
laboratoriet Eurofins har nu analyserat vad dessa produkter innehåller för kemiska ämnen som till exempel ftalater och bromerade flamskyddsmedel.
Testresultaten (se länk nedan) visar att många av produkterna
innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen. Några av dessa ämnen är
förbjudna, till och med inom EU.
Info: www.greenpeace.se/files/3300-3399/file_3313.pdf
Henrik Pedersen tfn +45 22 88 16 15
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Energiforskning

Långsiktigheten och kommersialiseringen i fokus för energiforskningen
Energiforskningen ska leda till en utveckling av energisystemet,
ske inom områden med god kunskap och hög kompetens samt ha
goda industriella och marknadsmässiga förutsättningar.
Det är de tre huvudkriterier som Energimyndigheten föreslår ska
ligga till grund för satsningar i den framtida energiforskningen. Det
framgår av rapporten ”FOKUS II” som överlämnats till regeringen.
I rapporten (se länk nedan) beskrivs också hur uppföljning av insatserna kan ske på ett effektivare sätt.
– Energiforskningen måste innehålla satsningar med lång och
kort tidshorisont och ha tillräckligt djup och bredd, säger Energimyndighetens generaldirektör Thomas Korsfeldt i en kommentar.
Det är viktigt att insatserna sker med ett systemperspektiv och ett
långsiktigt tänkande. Det måste också finnas en balans mellan innovationskedjans olika delar, från grundläggande forskning via utveckling, tillämpning till kommersialisering.
De sex temaområdena för energiforskningen är Energisystemstudier, Byggnaden som energisystem, Energiintensiv industri,
Kraftsystemet, Transportsektorn och Bränslebaserade energisystem.
Inom dessa områden har nu särskilt prioriterade insatser lyfts fram i
rapporten FOKUS II. För att skapa tydligare styrning föreslås också
uppföljning med hjälp av indikatorer.
– Det finns också behov av att fortsatt överväga den långsiktiga
finansieringen, främst för att genomföra stora utvecklings-, pilot- och
demonstrationsprojekt, säger Thomas Korsfeldt.
Info:
www.stem.se/WEB/STEMFe01.nsf/V_Media00/111E755A274958D2C125
70AE0025D1D3/$file/fokusII.pdf Peter Rohlin tfn 070-562 73 45

Utsläpp
Vattentoa i känslig kustmiljö förödande för havet
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Miljödomstolen är på väg att köra över Värmdö kommun och i
praktiken tvinga kommunen att säga ja till installation av 20 000
enskilda avlopp i känslig kustmiljö.
Det är en fastighetsägare i ytterskärgården som sökt tillstånd för en
enskild avloppsanläggning med vattentoalett och ett eget mindre
reningsverk. Efter nej från såväl kommun som länsstyrelse överklagade fastighetsägaren till miljödomstolen som gett sitt tillstånd till
anläggningen. Enligt Värmdö kan det få förödande effekter på havsmiljön då risken finns att ”alla” i skärgården vill ha eget avlopp.
– Det vore helt förödande för havet, säger Lars Fladvad, chef för
miljö- och byggförvaltningen i Värmdö kommun, till DN.
Värmdös hopp står nu till miljööverdomstolen dit domen överklagats. Och till Naturvårdsverket.
– Vi har i två tidigare yttranden till Miljööverdomstolen sagt att
det inte är en mänsklig rättighet att installera vattentoalett, säger
Naturvårdsverkets Kerstin Rosén-Nilsson. Tvärtom kan det vara
direkt olämpligt på vissa ställen. Min tolkning av miljöbalken är att
kommunen kan förbjuda utsläpp. Källa: Dagens Nyheter
Info: www.varmdo.se Lars Fladvad tfn 08-570 381 15

