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Vad får vi till mat i morgon? 

Vad händer inom livsmedelsforskningen och livsmedelsstrategin? 
 
Tisdag 10 april 
 

Tid Tisdag 10 april, kl 13.00–16.30.  

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 4 april via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast 6 april, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Kostnadsfritt 

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

 
Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen A. W. Bergstens donation, Stiftelsen S.O. Bergs och 
Fajer Fajerssons fond och Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond 

 

 

• Kommer framtidens livsmedel att bidra till hälsa och livskvalitet? 

• Kommer de att bygga på ny forskning och innovationer? 

• Kommer de att vara miljömässigt hållbara? 

• Kommer branschen att blomstra? 

 

Det pågår många processer och aktiviteter kopplade till innovativ utveckling inom livsmedelsområdet i 

Sverige. Flera av dem har en bakgrund i arbetet med den nationella livsmedelsstrategi som antogs av 

Sveriges riksdag i juni 2017. Ett forskningsprogram med 50 miljoner SEK för perioden 2017–2019 har 

etablerats hos Formas. Även tillväxtverket och Vinnova finansierar initiativ inom området. Formas har på 

uppdrag av regeringen bildat en nationell kommitté för livsmedelsforskning där berörda 

forskningsfinansiärer ingår. 

 

Inom livsmedelsbranschen pågår utvecklingen av branschens samverkansarena för mat och hälsa. Inom 

akademin och institutssektorn har Food Science Sweden fått en nystart och flera andra projekt har startats.  

 

Alla dess initiativ syftar till att utveckla den svenska livsmedelsproduktionen till att bli hållbar och 

konkurrenskraftig i alla avseenden. En blomstrande bransch ska erbjuda attraktiva, hälsosamma produkter 

för hemmamarknad och export.  

 

Det kokar verkligen i forsknings- och innovationsgrytan och med så många kockar finns ett stort behov av 

helhetsöverblick. Seminariet avser att möta detta behov och att ge inspiration och inspel till de pågående 

processerna. Är vi på rätt väg med de pågående processerna? Kan vi göra ännu mer? 

 

Seminariet är ett samarrangemang mellan Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja vid KSLA 

och Nationalkommittén för nutrition och livsmedelsvetenskap vid KVA. 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 

http://www.ksla.se/
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mailto:magnus.stark@ksla.se
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Moderator: Annika Åhnberg 

 

13.00 Välkommen 

Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA 

Inger Andersson, ordförande Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja, 

mervärden och konkurrenskraft  

13.10 Forskning och innovation inom livsmedel - en framtidssatsning 

Christina Nordin, departementsråd, Näringsdepartementet  
 

13.30 Mat för hälsa – hållbarhetens 4:e dimension 

Tommy Cederholm, professor, Uppsala universitet 

13.45 Forskning som leder till innovativa produkter 

Rikard Landberg, professor, Chalmers Tekniska Högskola 

14.00 Diskussion 

 

14.10 Utvinning av hållbart och hälsosamt marint protein i ett innovativt start-up företag 

Sofia Kocher, VD, Musselfeed AB 

 

14.25 Konsumentperspektiv på hållbar och hälsosam mat 

Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood 

 

14.45 Hälsosam paus med frukt och kaffe  

 

15.00 Framtidens arena för forskning och innovation om mat och hälsa 

Per Arfvidsson, ordförande i styrgruppen för ”Arena för svensk livsmedelsbransch” och 

vice VD i Lantmännen 

 

15.15 En nationell kommitté för livsmedelsforskning 

Inger Andersson, ordförande Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja, 

mervärden och konkurrenskraft, KSLA 

 

15.30 Akademins syn på behovet av forskning och innovation inom nutrition och livsmedel  

Leif Lundin, ledamot i Svenska nationalkommittén för nutrition och livsmedelsvetenskap, 

KVA 

 

15.45 Paneldiskussion 

Diskussionen inleds med en kort presentation av en ny rapport från Macklean på 

temat innovation inom livsmedelsområdet” 

 

16.30 Avslutning  

 

 Mingel och fortsatta diskussioner i foajén 
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