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Köttproduktion somgermer än
mat – finnshär i Kungälvs kommun
I Kungälvskommun finnsnaturbetesmarkermed
perfektamöjligheter förkombinationenmatpro-
duktiongenombetesdrift somsamtidigt ärpositivt
förbiologiskmångfald. Samtidigt skapasöppnaoch
lättillgängligakulturlandskapsom lockar till land-
skapsupplevelser i vår fantastiskakustnatur.

■Maten vi äter är en del av
vår livskvalité. I coronati-
den har vår matsäkerhet
ifrågasatts. Plötsligt ser vi
sårbarheten med att hälf-
ten av vår mat är importe-
rad från andra delar av
världen. Intresset för mat-
produktion och livsme-
delsförsörjning närmare
konsumenterna är stort –
också från politiskt håll och
för ekonomiska investe-
ringar i en framtids-
bransch. Här öppnas för en
rad nya arbetstillfällen och
nyetableringar av produk-
tion på lokal och regional

nivå. Det gäller hela kedjan
från ’jord till bord’ inklusi-
ve distribution och försälj-
ning.
Matproduktion, liksom

all annan produktion av va-
ror, är en del av den eko-
nomiska marknaden med
konkurrens från hela värl-
den. All produktion måste
ske inom planetens grän-
ser, men när det gällermat-
varor från djur finns ytter-
ligare enutmaning–djuren
skall behandlas med djur-
välfärd som främsta mål
och med respekt och vär-
dighet under hela sin livs-

tid. Som tur är finns det go-
da möjligheter att handla
djurprodukter inkl kött
från ekologisk köttpro-
duktion där djuren får beta
utomhus, utan antibiotika
och med god omvårdnad.
En del av dessa är KRAV-
certifierade besättningar
där det sker fortlöpande
kontroller på att kriterier-
na för produktionen och
djuromsorg uppfylls.
Kaprifolkött-märkningen
går ett steg längre, förutom
att vara KRAV-märkt mås-
te djuren också beta på na-
turbetesmarker, dvs inte
endast på vallar och åker-
marker. Detta är den bästa
landskapsvård vi kan
åstadkomma samtidigt som
det sker matproduktion.
Betesdjur, kor, hästar, får
och andra djurslag, ger
möjlighet för utveckling

och överlevnad av en rik
biologisk mångfald av både
växter, insekter och andra
djur.

Varkan jag
köpakött från
betandedjur?
FRÅGA:Det finns flera går-
dar med betande djur här i
Kungälvskommun.Fleraav
dem är köttproducenter.
Min familj vill endast äta
kött från djur från gårdar
med god djurvälfärd och
där djuren bidrar till ett öp-
pet landskap. Var finns så-
dant närproducerat kött till
salu?

ANDERSPETRÉN

SVAR: Självklart skall de
djurprodukter som in-
handlas bidra till djurväl-

färd. Sådana varor produ-
ceras i vår kommun och
finns tillgängliga dels i Ci-
tygross märkta med EKO
och med producentens
namn och dels via REKO-
ring Kungälv och via hem-
sidorna till Kungälvsmat

och till Kaprifolkött. Det
går också att kontakta pro-
ducenten direkt. EKO-kött
med KRAVmärkning men
ej producerat i vår kom-
mun, finns också i de stora
Kungälvsbutikerna ICA-
Maxi,COOPochWillys.

KLIMAT- OCH HÅLLBARHETSFRÅGAN

Ställ dina frågoromklimat, hållbarhet ochomställning till en
expertpanel frånOmställningKungälv. YvonneÖhlin Lager-
stedt, GunillaAlmeredOlssonochHillevi Pernmyr svararpå
frågoromstort och smått – globalt och lokalt. Svarenpublice-
ras i KPengång imånaden.

Mejladin fråga till: omstallning.kungalv@gmail.com

Nötkreaturpånaturbete, Kareby. FOTO: H. PERNMYR

Brudbrödoch tjärblomster i naturbetesmarker, Lilla
Överön. Enboplats frånbronsålderndärmänniskorhar
arbetat ochderasdjurbetat imerän4000år.
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