
Miljön och klimatångesten 

Hittills har vi inte fått många frågor om församlingens policy när det gäller miljöfrågor och klimatet 

men det kanske ändå är dags att tydliggöra några ställningstaganden och några problematiseringar som 

inte kan sägas utgöra en policy men som ändå är viktiga när vi beslutar i olika frågor. 

Våra fordon är till stor del dieseldrivna. Eftersom det är den förbränningsmotor som har högst 

verkningsgrad ur koldioxidsynpunkt så är den att föredra framför en bensinmotor. Vi har också några 

eldrivna fordon och en del handredskap är också eldrivna numera. Vid nyanskaffning tittar vi alltid på 

om det finns alternativ som ger mindre miljöpåverkan till ett rimligt merpris. 

Uppvärmning av byggnader görs numer nästan uteslutande av värmepumpar med el som spetsvärme. 

Den sista oljepannan kommer innan årsskiftet att bytas ut mot värmepump. Värme från krematoriets 

kylnings- och reningsanläggning tas tillvara för uppvärmning av Skogskapellet, och sporthallen som 

nu byggs kommer också att värmas med överskottsvärme och värmepump. Vi bevakar ständigt 

möjligheten att använda biobränsle i krematoriet. Det har hittills inte varit möjligt men det kommer 

sannolikt att bli så inom kort. 

Debattens vågor går höga när det handlar om livsmedel och om man bara läser debattartiklar så kan 

man förledas att tro att det är alldeles självklart att man för klimatets skull borde vara vegetarian eller 

kanske till och med vegan. Om man summerar data från jordens alla databaser så kan man komma 

fram till att mänskligheten bör äta mindre kött och därav drar många slutsatsen att vi även i Sverige 

bör äta mindre kött. Det är däremot inte alls säkert. Säkert är att vi bör undvika importerat kött 

eftersom det svenska odlingslandskapet, för biologisk mångfald, kolinlagring, energieffektivisering, 

bibehållande av mullhalt i åkerjord, långsiktigt hållbara växtföljder och en mängd andra miljöskäl 

faktiskt är beroende av betesdjur dvs huvudsakligen kor. En sak som är viktig med husdjursskötsel och 

inte minst kor är att de utfodras med inhemskt foder så vi kommer bort från importerat sojaprotein från 

monokulturer i skövlad regnskog eller utarmade jordar som kräver stora givor av mineralgödsel och 

väldiga transporter. 

Vi försöker göra seriösa analyser av miljö- och hållbarhetsfrågorna och för vårt kök har vi kommit 

fram till att den ursprungliga inriktningen fortfarande håller - nämligen; närproducerat kött och chark 

från Siljans chark, enbart svensk kyckling, närproducerade och gärna ekologiska grönsaker efter 

säsong, närproducerade och gärna ekologiska mejeriprodukter, FSC- märkt fisk och svensk frukt så 

långt det är möjligt. 

Om våra matgäster skulle acceptera det så skulle vi gärna byta ut det importerade riset, vars odling 

genererar stora metangasutsläpp, mot inhemskt odlat korngryn, mathavre och matvete.  I 

Lindgårdsköket pågår ett ständigt utvecklingsarbete för en bättre miljö. 

Den som önskar att vi skulle införa en ”köttfri måndag” eller något annat som det propageras för i 

debatten kommer nog att bli besviken men den som för sin egen hälsas, eller egen övertygelses skull 

vill äta vegetariskt, hittar alltid ett sådant alternativ där vi serverar mat.  

På det hela taget kan vi säga att vi gör så gott vi kan och försöker sova gott om natten samtidigt som vi 

vet att vi också kan förbättra oss och vi lägger en hel del energi på det. 
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