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En blodig biff kan vara klimats-
martare än biffig bönburgare

 En myt som sprids är att kött 
ökar utsläppen av växthusgaser 
och är onyttigt. Enligt SLU har 
svensk landsbygd slukat en kol-
dioxidmängd, motsvarande ett 
värde på två miljarder kr per 
år under de senaste 40 åren. 

En nätt skatteåterbäring som 
staten nonchalerar. 

Regeringen har orerat högljutt 
om att livsmedelsstrategins mål 
ska öka livsmedelsproduktio-
nen. Samtidigt satsas många 
miljarder på så kallad eko-
logisk produktion som 
halverar skördarna och 
är sämre för både klimat 
och miljö. 

International Centre för 
Research in Organic Food 
Systems i Aarhus visar att eko-
mat inte är bättre ur hälsosyn-
punkt. I Italien föreslås att för-
äldrar, som tvingar barnen att 
äta veganmat, ska få fängelse. 

Orsaken är att minska de ut-
vecklingsstörningar man sett 
på vegobarn. Kött är en viktig 
ingrediens i en allsidiga kost 
som befrämjar hälsa och välbe-
finnande.

Domstolsbedömningen av Coops 
marknadsföring av Ekoeffekt 
ledde till att Coop ska betala 
vite om de återigen designar 
experiment, tolkar resultat el-
ler väljer vilka resultat som ska 
marknadsföras utifrån sin egen 
ideologiska eller kommersiella 

agenda. Vite gäller 
om Coop framgent på-

står att:
– ekologisk mat odlas 

utan kemiska bekämpningsme-
del

– ekologisk livsmedels-
produktion ökar mångfalden i 
naturen

– på något annat sätt 
marknadsför att ekologiskt od-
lade livsmedel är bättre ur häl-
sosynpunkt än konventionellt 
odlade.

Domen markerar mycket starkt 
att desinformation och halv-
sanningar inte får förekomma 
i marknadsföringen.

 Domen borde vara prejudi-
cerande även när det gäller allt 
undervisningsmaterial, myn-

digheter, SVT, media, organisa-
tioner och certifieringar.   

Regeringen med Miljöpartiet i spet-
sen är vårt största hälo-och mil-
jöproblem genom att skapa kaos 
inom snart sagt alla områden. 
Desinformation och halvsan-
ningar ligger till grund för poli-
tiska beslut som kostar samhället 
miljarder till ingen nytta. Dessut-
om ökar frustrationen, psykiska 
problem, utsatthet, otrygghet. 

I stället för att återställa ord-
ningen vill uppenbarligen MP 
utreda nya skatter på livsmed-
el-. Miljöpartiet fortsätter den 
destruktiva politiken när det 
gäller livsmedelsproduktion, 
klimat och miljö.

Ulla Forsling
odlings- och miljöagronom

Miljövänlig blodig biff
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Inte bara noll-
åttor kan leda  
tv-program
Jag råkade läsa att Sven Me-
lander ondgjorde sig över vår 
David i Mello som inte anses 
tillräckligt proffsig som pro-
gramledare. Men gudskelov att 
vi får in nytt blod bland alla 
gamla stofiler och så kallade 
proffs i TV. Vi behöver inte fle-
ra sådana. 

Jag förstår ju att den här 
klanen värnar om sitt leve-
bröd – men dom borde ju lära 
sig något annat här i livet än 
att glassa omkring i TV-rutan i 
program efter program.

De nöter helt enkelt ut oss- 
man blir såå less. David är ju 
en naturbegåvning och sköter 
sig huur bra som helst. Rolig, 
kul, enkel och en underhållare 
av stora mått. Det sticker för-
stås i ögonen på en del nollåt-
tor att han kommer från norr 
om dalälven förstås.

Vi kan ju inte ha bara Wahl-
grens family, Bard, Batra och 
andra gamla ”proffs” hur 
länge som helst. Ut med dom! 
Dom har ingen anknytning till 
”verkstadsgolvet” och vanligt 
praktiskt folk som betalar de-
ras löner, både via skattsedel 
och avgifter.

Vi måste få in nytt blod i pro-
grammen annars dör under-
hållningen långsamt.

TV -tittare

Jag har inte
missförstått om 
nya tjänsten
Nej, Bo Brydstén, min insända-
re (20/2) är inget missförstånd. 

Om tjänsten som folkhögsko-
lechef  förberetts i två år finns 
det väl inget skäl att framläg-
ga förslag på sittande möte och 
genomdriva ett beslut under 
närmast kuppartade former. 
Det finns vad jag kunnat ut-
röna inget inriktningsbeslut. 
Som framgår av reservationen 
har ”propåer om en verksam-
hetschef  avvisats av nuvaran-
de styrelse”. 

När frågan tidigare varit 
uppe i styrelsen har alltså även 
dina egna partikamrater rös-
tat emot. Det finns heller inga 
pengar budgeterade för ytterli-
gare en tjänst.

Att förslaget läggs fram av den 
som sedan placeras på tjäns-
ten, Anna Hartman Sjödin, gör 
hela historien än mer anmärk-
ningsvärd.

Din insändare (22/2) är ing-

enting annat än en förskönande 
efterhandskonstruktion. Vi får 
nu hoppas att landstingets revi-
sorer går till botten med detta 
ärende. 

Så här får det bara inte gå 
till.

Torbjörn Wennebro

Hur fungerar  
hörslingorna  
i Umeå? 
Vi hörselskadade vill ha bättre 
tillgänglighet i Umeå.

Denna hjälp stavas hörsels-
linga eller Teleslinga och skall 
ha en symbol i och utanför lo-
kal.

Hjälpen innebär att vi med 
hörapparater kan få föreläsa-
rens tal från mikrofon direkt 
i hörapparaterna. Enligt lag 
skall varje lokal som kan ta 
emot 50 personer eller fler ha 
en fungerande hörslinga. Även 
musik kan förmedlas bättre 
med denna teknik.

Vi inom HRF i Umeå har nu 
som led i en rikskampanj bör-
jat kontrollera om och hur 
slingorna fungerar i prakti-
ken. Vi ber alla som äger eller 
bedriver verksamhet i offent-
liga lokaler se över era system. 

Vi från HRF kommer under 
2018 erbjuda gratis slingtest på 
plats för att kontrollera hör-
barheten.

Vi rapporterar in resultatet 
i första hand till vårt riksför-
bund. Blir vi nöjda får lokalä-
garen information och en de-
kal men om vi blir missnöjda 
så vill vi ha en dialog om vad 
som kan göras.

Fler fungerande hörselsling-
or är win win för alla parter.

Lars Hetta
HRF Umeå

Lika lön för lika 
arbete existerar 
inte längre
Vart tog de gamla socialdemo-
kraterna vägen? Lika lön för 
lika arbete existerar inte läng-
re. Sparkade rikspolischefen 
Eliasson får behålla sin höga 
lön, trots att han placeras på 
en tjänst där lönen borde vara 
50 000 lägre. Varför särbehand-
las politiker? 

Om en vanlig svensk med-
borgare missköter sig så till 
den grad att hen får sparken 
får hen inte behålla sin lön när 
hen får ett mindre krävande 
arbete.

Ylva Nybäck

n Vill du skriva 
en insändare?
Gör så här: mejla  
till ordetfritt@
vk.se eller skicka 
på adress:  
Ordet fritt,  
Västerbottens-
Kuriren, 901 70 
Umeå.
  
Vi publicerar en 
längre insändare 
på högst 2 000 
tecken. Kortare 
insändare kan 
vara cirka 1 000 
tecken, men 
också så korta 
som 300–800 
tecken. Korta 
insändare har 
störst chans att 
komma in.

Vi förbehåller 
oss rätten att 
korta och redi-
gera texten och 
insänt material 
returneras inte. 

Tänk på att vi vill 
att du alltid ska 
uppge namn, 
adress och tele-
fon, även om du 
vill skriva under 
signatur.

Applåder ska 
inte skickas till 
Ordet fritt utan 
läggs in via ett 
formulär på 
vk.se.

DEBATTERA 
DENNA PÅ 

VK.SE

Demensvården på Hemgården finns inte! 
Detta är vad jag sett på helgerna. Trod-
de att det kanske fungerade bättre under 
veckan, men tydligen inte. Finns inga re-

surser. Varför då? Vart tar pengarna vägen? 
Mina vänner, som nu finns där, har betalat 
skatt hela livet. Ändå blev det så här!

Cpn 

KORTTYCKAREN!

Vi i norr är vana vid att hjälpa 
vårt lands ekonomi med skog, 
vatten och malm. I nyss avslu-
tade OS upprepas mönstret. 
Den här gången via de eröv-
rade svenska medaljerna, sju 
guld, sex silver och ett brons, 
som nästan alla kämpats hem 
av unga norrlänningar.

Norrbotten, Ångermanland, 
Jämtland, Hälsingland, Gäst-
rikland och här räknar vi gär-
na in övre Värmland i den ska-
ran. Allt gott och fint och till 
gagn för hela Sverige kommer 
minsann från norr. Glöm inte 
det när Ni skryter om vad duk-
tiga vi är i Sverige.

Vi skryt int, vi gör!
 Lennart Andersson

Stor eloge till 
Discovery för OS-
rapporteringen 
Suveränt av alla tjejer (och 
nån kille) till medaljer i 
Pyeongchang. Så här i efter-
hand måste jag ge en stor eloge 
till Discovery Channel. Dvs de 
som äger Kanal Fem och Nio. 
De har skött sändningarna 
från OS exemplariskt. Tagit in 
rätt absolut rätt experter och 
programledare. 

Jag var skeptisk före OS… 
Varning för Kalle Anka-tv, 
tänkte jag! Heders till er för väl 
genomförd rapportering.

Peter Lundgren

Efter 70 år:  
nu är endast Fi  
alternativet 
Jag ha i mitt 70-åriga liv röstat 
på M, C, S, eller V. Det är slut 
med det nu. Endast ett parti – 
Fi- vill få slut på militarismen 
och den enorma satsningen på 
plåtschabrak inom försvaret. 

De kämpar för kortare ar-
betstid, rättvisare pensions-
system, social rättvisa och vill 
bort de orättvisa Rut- och Rot 
som endast gynnar de rikas-
te i samhället.Fi står för ett 
mänskligt alternativ – kvinno-
frid – är emot rasisterna och 
för en riktig miljöpolitik. De 
vill ha en stark välfärdsstat, 
ekonomisk trygghet för alla, 
internationell solidaritet och 
en rättvis beskattning mellan 
grupper. För mig så motsvarar 
Fi det enda riktigt demokratis-
ka partiet.

Till hösten går min röst till 
Feministiskt initiativ

70-årig gubbe

Vi skryt inte,  
vi gör – hurra  
för Norrland

Tycker det känns myck-
et märkligt att lands-
tinget i Västerbotten 
ska sponsra Gamlias 
ruttnade hus, sponsra 
tåg – med mera. Är det 
inte sjukvård som peng-
arna ska gå till? Eller?

Margareta!


