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Finlands Svenska Scouter tar steg mot kolneutral scouting  

Varje scout lovar att älska naturen och skydda miljön. För att beskydda vår värld måste 
stater, företag och andra organisationer se över sin klimatpåverkan, samma gäller också 
oss. Vårt mål, tillsammans med Finlands Scouter, är att vara koldioxidneutrala år 2030. 
Redan idag jobbar scoutfältet mot detta mål. 

Att se över våra kostalternativ är ett viktigt verktyg för att minska scoutingens 
klimatavtryck. Genom att byta kosten på FiSSc:s evenemang och möten till en lacto-ovo-
vegetarisk kost kan vi minska vårt klimatavtryck. Enligt Statsrådets RuokaMinimi-rapport 
leder en minskning av köttkonsumtion till minskad klimatpåverkan, också då man beaktar 
hur stor andel av den finländska köttkonsumtionen som är inhemsk. Även om det finns 
en mängd av köttkonsumtion som är hållbar – där köttproduktionen, bland annat, främjar 
vår biologiska mångfald – äter finländarna för mycket kött. 

Vi i scouterna vill fortsätta vara föregångare och förebilder när det kommer till att värna 
om miljön och vår omgivning, och för att lyckas med det måste vi fortsätta se över vår 
verksamhet och våga ifrågasätta gamla vanor. Scoutingen är en fostrande verksamhet, och 
de beslut vi fattar idag kan ha stor inverkan, inte enbart bland scouter, utan för hela 
samhället och det globala ekosystemet. 

I och med detta uttalande från FiSSc höstmöte den 30 oktober 2022 i Vörå kommer FiSSc 
att:  

• Övergå att på evenemang och möten erbjuda en lakto-ovo-vegetarisk kost, med ett 
undantag för vilt och fisk enligt WWF fiskguide.* 

• Att alltid föredra inhemska råvaror framom utländska i mån av möjlighet.  
• Skriva ett anvisningsdokument för matinköp. 
• Grunda en receptbank innehållande lakto-ovo-vegetariska maträtter för kårernas 

och FiSSc:s utfärder och evenemang.    

Mötet noterar att även choklad-, kaffe- och ostprodukter har betydande klimatpåverkan 
och ska därmed anses som lyxvaror. Det är därför viktigt att envar funderar på hur mycket 
av dessa produkter som konsumeras, och att matsvinn minskas. 

* De evenemang som redan har en stab är undantagna denna linjedragning. 


