
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Seminarium 
 

Hur länge håller maten? 
 
Tid Onsdag 6 november 2013, kl 10.00–16.15, (kaffe och registrering från kl 09.30) 
Plats KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 30 okt via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 1 nov, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Avgift 500 kr, ledamöter och studenter 200 kr 
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 
Webb Ingen webbsändning 
 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond. 

 
Matens hållbarhet diskuteras ständigt – men vad är det som gör mat hållbar idag? Hur påverkas 
hållbarheten av produktions-, inköps- och beteendemönster? I grunden styrs ett livsmedels 
hållbarhet av hur vi kan begränsa tillväxten av mikroorganismer som t.ex. bakterier och mögel. 
Kunskapen om styrning av hållbarheten är ofta inte tillräcklig hos vare sig konsumenter eller 
media. Vi har i dag nya sätt att producera, förpacka och köpa mat som kräver framför allt obruten 
kylkedja och att vi öppnar och använder förpackningar på rätt sätt. 
 
Tanken är att ge en bild av hur metoderna för att förlänga hållbarheten har utvecklats, från 
torkning, saltning och syrning fram till dagens produktionsmetoder och förpackning. Inte minst ska 
framstegen inom hygien, kylhantering och förpackningsteknik lyftas fram. Vi ska också belysa 
konsumenternas syn på matens hållbarhet och färskhet. Vi avslutar med gemensamt att spana in i 
framtiden. 
 
Dagen kan ses som en fördjupning av informationen i KSLAs skrift ”Matens kvaliteter” där 
hållbarheten är en av flera kvalitetsaspekter på maten vi äter. Skriften finns att ladda ner från 
KSLA:s hemsida: http://www.ksla.se/publikationer/kslat/kslat-nr-4-2013/. 
 
KSLA hälsar dig hjärtligt välkommen till en lärorik och spännande dag 
 
 
 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 
 

Hur länge håller maten? 
 
Onsdag 6 november 2013 
 
Moderator Marie-Louise Danielsson-Tham, professor i livsmedelshygien, Örebro universitet 
Grythyttan 
 
 
9.30 Samling och registrering, kaffe i Oscars källare. 
10.00 Välkomna. 

Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA 
10.15 Matens hållbarhet ur ett historiskt perspektiv. 

Marie-Louise Danielsson-Tham, professor i livsmedelshygien, Örebro universitet 
Grythyttan 

10.45 Moderna tekniker att förlänga matens hållbarhet. 
Lars Hamberg, PhD forskare, SIK-SP 

11.15 Modern förpackningsteknik för bättre hållbarhet. 
Helen Williams, lektor i miljö- och energisystem, Karlstads universitet 

11.45 Lunch. 
 

13.00 Hållbarhetens betydelse för handelns lönsamhet, logistik och svinn. 
Pär Bygdeson, VD och vaktmästare Livsmedelshandlarna 

13.30 Kylkedjan och hållbarheten. 
Klara Båth, PhD i mikrobiologi, SIK-SP 

14.00 Kaffe. 
14.30 Färskare mat i färdig matkasse. 

Kicki Theander, VD, Middagsfrid 

15.00 Konsumenternas förväntan om mat och hållbarhet. 
Louise Ungerth, chef konsument och miljö, Konsumentföreningen Stockholm 

15.30 Paneldebatt: Vad tror vi om matens hållbarhet i framtiden? 
 

16.15 Avslutning. 
 


