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Dialog inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem 
Inspirationsföreläsning  
 
Måndagen 25 januari 2021 
 

Tid Måndag 25 januari 2021, kl 09.30–13.00 (uppkoppling från kl 09.15) 

Plats Digitalt via Zoom 
Anmälan Senast den 21 januari – förmiddagens inspirationsföreläsningar via denna länk 

Zoomlänk till mötet skickas senast fredagen den 22 januari. 

Avgift Kostnadsfritt 
Frågor Innehåll: Per Eriksson, per.eriksson@ksla.se, tel 08-54 54 77 17  

Regeringskansliet: Marija Milivojevic, marija.milivojevic@regeringskansliet.se 
Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Carl Fredrik von Horns stiftelse  
 

 
 
 
Livsmedelssystemets betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 
2030 har allt mer kommit i fokus. FN:s generalsekreterare António Guterres har därför tagit initiativ till ett 
toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS).  
 
Globalt produceras tillräckligt med livsmedel. Samtidigt påverkar dagens produktion och konsumtion av 
livsmedel både klimat och miljö och bidrar även i många fall till felnäring och ohälsa. Livsmedelssystemen 
behöver därför transformeras så att maten vi äter framställs och konsumeras på ett hållbart sätt ur alla tre 
hållbarhetsdimensionerna. Detta är inte en lätt uppgift – vad är egentligen ett livsmedelssystem och hur ska 
man åstadkomma en sådan systematisk förändring? Hur ser förutsättningarna ut i Sverige och vilka föränd-
ringar behöver vi göra för att säkerställa ett livsmedelssystem som ger näringsriktig mat, ger producenterna 
tillräckligt betalt, förbättrar hälsan, skyddar miljön och bidrar till ett förbättrat klimat – både i Sverige och i 
världen?  
 
Samtliga medlemsländer har uppmanats att arrangera nationella dialogmöten om hållbara livsmedelssystem 
(Food Systems Summit Dialogues) som en förberedelse inför toppmötet.   
 
Dagen består av ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass med två separata anmälningar. Anmälan ska 
vara gjord senast den 21 januari 2021. Eftermiddagens workshop är för särskilt inbjudna.  
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Förmiddagen ägnas åt ett inspirationsseminarium med utgångspunkt i FAO-kommitténs nyutkomna skrift 
Hållbara livsmedelssystem – kunskap, innovation och samarbete. Fokus kommer att vara på hur vår kon-
sumtion av livsmedel kan bli mer hållbar, hur den offentliga sektorn kan fungera som möjliggörare och  
betydelsen av minskat svinn och nya cirkulära affärsmodeller för ett hållbart livsmedelssystem.  
 
Under ledning av moderator Cecilia Nordin van Gansberghe och föreläsare synliggör vi svårigheter, hittar 
möjligheter och identifierar transformativa initiativ för en mer hållbar framtid.  
 
Varmt välkommen med Din anmälan! 
 
 
 
Bästa hälsningar 

 
Eva Pettersson 
Akademiens sekreterare och vd 

 
 
 
 
Per Callenberg 
Statssekreterare 

https://www.svenskafaokommitten.se/pa-gang/hallbara-livsmedelssystem-kunskap-innovation-och-samarbete-ny-publikation-fran-svenska-fao-kommmitten/
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09.15 Uppkoppling till zoom 

09.30 Välkomna  
Per Callenberg, statssekreterare och ordförande i Svenska FAO-kommittén 

 
 

Livsmedelssystemets transformation 
Pernilla Johansson, SLU 

 Konsumenten, maten och hälsan – hur äter vi hållbart? 
- Håkan Johansson, Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter 
- Gunhild Stordalen, EAT  
- Sara Sundquist, Livsmedelsföretagen 
- Roberto Gonzales, Consupedia  

 Offentlig sektor som möjliggörare 
- Annica Sohlström, generaldirektör, Livsmedelsverket  
- Anneli Kuusisto, utvecklare och strateg, Härnösands kommun 
- Sara Jervfors, projektchef, Matlust 
- Liselotte Schäfer Elinder, Projektet Optimat, Karolinska institutet 

 Minskat svinn och cirkulära system 
- Karin Lindow, Jordbruksverket 
- Madeleine Linins Mörner, Axfoundation 
- Elsa Bernadotte, Karma 

 Tema samverkan 
- Marie Gidlund, Sweden Food Arena 

12.00 Summering och slutord  
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