
 
 

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. 
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Livsmedelskedjan – 2020-talets nya tillväxtmotor i 
svensk ekonomi 
19 maj 2021 
 

Tid Den 19 maj 2021, kl 09.00–12.00 (uppkoppling från kl 08.45) 

Plats Via Zoom från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

Anmälan Senast den 18 maj via denna länk  
Inloggningslänk skickas dagen före mötet till dem som har anmält sig. 

Avgift Kostnadsfritt 

Frågor Innehåll: Linda Cederlund, linda.cederlund@ksla.se, tel 08-5454 7724  
Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel 08-54 54 7712 

Finansering 
 

Detta seminarium finansieras med stöd av bland annat Stiftelsen C.F. von Horns fond 

 
 
KSLA:s kommitté för Hållbar Mat bjuder in till ett seminarium om möjligheterna och 
förutsättningarna för tillväxt i livsmedelskedjan med särskilt fokus på möjligheten i en ökad 
produktion av växtbaserat protein. 
  
Hela livsmedelskedjan sysselsätter idag över 300 000 personer i 23 olika branscher runt om i Sverige. 
Näringen är idag en kärnsektor i svensk ekonomi och har potential att vara den nya innovativa 
tillväxtmotorn under 20-talet som visar vägen mot hållbar tillväxt. Men för att lyckas behöver vi utveckla 
moderna innovationssystem som bidrar till utveckling av nya värdekedjor. I detta seminarium har vi fokus 
på växtbaserade proteiner. 
  
Intresset för växtbaserat har ökat starkt bland konsumenter under senare år. Det antas finnas en stor 
potential för en ökad svensk hållbar livsmedelsproduktion på detta område och KSLA:s kommitté för 
Hållbar Mat bjuder in till ett seminarium om möjligheterna och förutsättningarna för tillväxt i 
livsmedelskedjan med särskilt fokus på möjligheten i en ökad produktion av växtbaserat protein. 
 
 
 Varmt välkomna! 

 
 Eva Pettersson 
 Akademiens sekreterare och vd 
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Moderator: Lennart Wikström, Tejarps förlag och ledamot i KSLA 
 
 

08.45 Uppkoppling och samling 

09.00 Introduktion KSLA 
Charlotte Hallén Sandgren, ordf Kommittén Hållbar matkonsumtion och -produktion 
Introduktion Växtbaserade livsmedel och tillväxt 
Lennart Wikström, moderator 
 

09.10 Växtbaserade livsmedels roll för att skapa landets nya tillväxtmotor  
Marie Gidlund, Sweden Food Arena 

09.25 Politiskt stöd för livsmedelsstrategin 
Kristina Yngwe, ordförande, Miljö- och Jordbruksutskottet 

09.35 
 

Transparens genom hela värdekedjan  
Charlotta Szczepanowski, Coop  

09.45 Omvärldsanalys: Den växtbaserade marknaden  
Kajsa Bårman, Macklean 

10.00 Paus 

10.05 Så svarar svenska växtodlare på efterfrågan 
Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult 

10.15 Hållbar livsmedelskedja i en ny omvärld  
Per Arfvidsson, Lantmännen 

10.25 Svenska grönsaker som råvarubas 
Sara Berger, Sydgrönt 

10.35 Potentialen i svenska växtbaserade livsmedel 
Bengt Persson, Food Hills 

10.45 Diskussion: 
Så görs den svenska värdekedjan för växtbaserade livsmedel ännu mer hållbar 
Panel: Sara Berger, Kajsa Bårman, Åsa Domeij, Marie Gidlund, Ulrik Lovang,  
Patrik Myrelid och Bengt Persson 

11.15 Avslutning 
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