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Livsmedelslogistik och transport
Distributionen av livsmedel kan medföra hög miljöbelastning, genom t.ex. energikrävande nedkylning och onödiga
transporter. Genom att se över om man kan minska transportbehovet, utnyttja befintliga transporter och ordna med
samkörning av livsmedel, säkerställa en hög fyllnadsgrad i fordonen, använda energieffektiva fordon, samt fysiska
stödsystem kan klimatavtrycket minska. Det finns flera goda exempel på initiativ för att reducera klimatbelastningen
vid livsmedelsdistribution.

Miljökrav och närproduktion svårt att mötas i Norrland
Carin Kerttu är mjölkbonde med KRAV-certifierad produktion i Haparanda. Hon är suppleant i kommunens
Barn- och…

Samarbete kring effektiv logistik ger hållbar utveckling
Projektet Lolog syftar till att starta upp samlastningscentraler och att inspirera andra kommuner till att
utveckla…

Samordnade transporter oväntat resultat vid livsmedelsupphandling
Upphandling i olika delar gav mindre miljöpåverkan när en oväntad lösning på distributionsfrågan dök upp.
Var…

Skånemejerier minskar sin miljöpåverkan
Skånemejerier arbetar aktivt med att förbättra produktionen ur miljö- och klimatsynpunkt. De arbetar
kontinuerligt me…

Nordisk Kyl logistik
Nordisk Kyl Logistisk AB, NKL, är ett transportföretag etablerade i Östersund, Sundsvall, Umeå, Sollefteå
och…

Transportlogistik i Norrland
Transportlogistik i Norrland AB är även de ett transport- och logistikföretag som arbetar med samdistribution
av…

Grön livsmedelstransport i Dalarna
Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika, Falun och Smedjebackens kommuner har förändrat sättet att transportera
livsmedel ti…

Smart livsmedelslogistik
Dachser använder sig av s.k. intelligent logistik, konsoliderar varuflöden, använder dubbeldäckade växelflak,
…

Lokal mat på väg grön livsmedelslogistik
I skriften Lokal mat på väg, utgiven av Ekolantbrukarna, ges exempel på miljösmart logistik för lokala
livsmedel. De…

Ny teknik för spårbarhet och kommunikation mellan livsmedelsproducent och kund
http://www.msr.se/sv/Uppdrag/Livsmedel/Goda-exempel/Livsmedelslogistik-och-transport/
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Ny teknik för mobilkameror som kan läsa av koder och bilder skapar möjligheter för livsmedelsproducenten att
komma…

Ekologistik både rättvist och energisnålt
Ekologistik Skandinavien AB startades 2009 och importerar och distribuerar utvalda ekologiska varor inom
primärt…

Returemballage för livsmedel
Svenska Retursystem investerar 90 miljoner i en ny tvättanläggning i Helsingborg för sina returlådor och
returpallar…

Lokal distribution av livsmedel
EkoMatCentrum har tillsammans med Trafikverket tagit fram en rapport med goda exempel på lokal
distribution av…

Linköping logistiksatsar
Linköping satsar på returemballage i kommunens för kommunens livsmedelsdistribution. Resultatet är inte
bara av godo…
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