
Inbjudan till nätverket
Mat och miljö 
Vi hälsar nya och tidigare medlemmar 

välkomna till en ny spännande säsong 

2020/2021 av vårt nätverk Mat och 

miljö. 

Nätverket ska vara ett stöd i arbetet med 

att bli mer miljö- och klimatmedveten 

samt resurseffektiv vilket i förlängningen 

stärker konkurrenskraften i din 

organisation.

Vilka programpunkter och teman som 

tas upp styrs dels av vad deltagarna 

efterfrågar och dels av aktuella händelser 

i omvärlden, såsom forskningsresultat, ny 

produktmärkning eller det senaste inom 

klimatpåverkan.

Nätverket arrangeras av avdelningen 

Jordbruk och livsmedel på RISE och 

är en mötesplats för intressenter i 

livsmedelskedjan. 

Denna säsong fokuserar vi mer på teman 

och fördjupande diskussioner. Allt enligt 

deltagarnas önskemål. Vid digitala 

möten skapar vi interaktiviteten mellan 

nätverkets deltagare genom mindre 

gruppdiskussioner i digitala rum samt 

ställer frågor via chat och mentimeter.

Det mest uppskattade temat i utvärd-

eringen från den gångna säsongen var 

kring ”klimatavtryck och -märkning”.
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”Jag är ny i min roll och har lärt mig 
mycket under detta webinarium.”

”Det viktigaste för mig med nätverket är 
kontaktnätet, affärsutvecklingsidéer, att lära 
sig och omvärldsbevakning.”

”Få inblick i utveckling inom området -  
forskning och i företag.”

•Animalia•Arla Foods•Aviko Norden  

•Bertegruppen/SIA Glass

•Delfi Marknadspartner 

•Fazer Group •Findus Sverige

•KRAV •Jordbruksverket 

•Lantmännen •Lyckeby Starch

•LRF •Löfbergs Lila

•Mashie Foodtech Solutions

•Naturvårdsverket •Oatly

•Orkla ASA •Orkla Foods

•Santa Maria/Paulig group

•Sigill Kvalitetssystem

•Svensk Fågel •Svenskmärkning

•Sweden Food Arena

Exempel på programpunkter:
• En innovativ, hållbar 

och konkurrenskraftig 
livsmedelssektor

• Nytt från PEF Product 
Environmental Footprint

• Klimatkompensation i teori 
och praktik

• Ökad kolinlagring i svensk 
jordbruksmark

• Det globala matsystemet 
alltmer sårbart

• Klimatavtrycket
• Sciencebased targets
• Hållbar nutrition
• Livsmedelsstrategin

Deltagande organisationer 
föregående säsong & 
exempel på ämnen vi  
diskuterat:

Coronavirusets spridning 
har förstärkt eller skapat nya 
utmaningar och omställningsbehov 
för Sveriges företag och 
organisationer. På efterfrågan av 
deltagarna i nuvarande säsong 
planerar vi denna säsong för en mix 
av både fysiska och digitala träffar.  
Vi följer noggrant utvecklingen 
och gällande direktiv kring 
Coronaviruset och tar beslut kring 
event och seminarier efter hand.

Se mer information om våra träffar 
på sidan 2 och nätverkets  hemsida.

VI STÄLLER OM:

”Nätverket ligger alltid ett steg före och är 
alltid nära forskningen!”

Ny säsong 2020/2021

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/natverk/natverket-mat-och-miljo


Som deltagare i nätverket får du:

• Fördjupad kunskap om aktuella nyheter, händelser och 

initiativ inom mat och miljöområdet

• Träffa och lära känna forskare, föreläsare och kollegor som 

arbetar med livsmedel och hållbarhetsfrågor, både vad 

gäller produktion och konsumtion av livsmedel

• Utbyte av erfarenheter och dialog med föreläsare 

och kollegor i nätverket, som representerar t ex 

livsmedelsföretag, handel, märkningsorganisationer, 

myndigheter, miljöorganisationer, institut och universitet

• Inspiration från företag och andra organisationer som 

lyckats med miljö- och klimatförbättringar

• Ökad kunskap inom specifika områden som förpackningar, 

svinn, vattenanvändning och jordbruksrelaterade 

hållbarhetsaspekter som mark-, pesticid- och 

antibiotikaanvändning

• Nyheter om och kommentarer till branschinitiativ och 

standardutveckling inom miljö- och klimatmärkning och 

andra typer av miljö-/klimatkommunikation, t ex Product 

Environmental Footprint (PEF), European Food Sustainable 

Consumption and Production Round Table och WWFs 

initiativ Hållbar livsmedelskedja

• Tillgång till nätverkets hemsida med inloggningsdel för bl.a 

presentationerna från alla träffar

I år planerar vi för dessa träffar:

3 dec 2020:  Webbinarium kl 9-12

9 mars 2021:  Fysisk träff kl 10-16

19 maj 2021: Webbinarium  kl 9-12

Plats:   Vid Webbinarium ses     
  vi via verktyget Zoom (RISE    
  Zoom - en specialanpassad  variant)

  Vid fysisk träff Göteborg eller    
  Stockholm, detta återkommer    
  vi om närmare inpå.
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Deltagaravgiften för säsongen 20/21 uppgår till: 

SEK 19 000 per deltagare. 

Vill ni vara fler deltagare från samma företag/

organisation är tilläggsavgiften SEK 5 000 för upp 

till fem personer. Deltagaravgifter faktureras av 

RISE vid nätverkets start.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
 

Projektledare: 

Birgit Landquist, +46 10-516 67 20 

birgit.landquist@ri.se

 

Thomas Angervall, +46 10-516 66 74 

thomas.angervall@ri.se

Projektkoordinator:

Susanne Zimmergren, +46 10-516 66 55

susanne.zimmergren@ri.se  

Anmäl intresse på Nätverkets hemsida 
eller till någon av oss. 

Praktisk information, deltagar-
avgifter och anmälan

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/natverk/natverket-mat-och-miljo



