
Vi hälsar nya och tidigare medlemmar 

välkomna till en ny spännande säsong 

2022/2023 av vårt nätverk Mat och 

miljö. Nätverket är ett stöd att bli en 

mer miljö- och klimatmedveten 

organisation med syftet att stärka den 

framtida konkurrenskraften. 

Nätverket arrangeras av avdelningen 

Jordbruk och livsmedel på RISE och är en 

mötesplats för intressenter i 

livsmedelskedjan. 

Vilka programpunkter och teman som tas 

upp styrs dels av vad deltagarna 

efterfrågar, dels av aktuella händelser i 

omvärlden, såsom forskningsresultat, ny 

produktmärkning eller det senaste inom 

klimat- och miljöpåverkan och 

systemanalys. Vi planerar för en mix av 

digitala och fysiska möten och ger 

möjligheter till interaktivitet mellan 

nätverkets deltagare genom 

gruppdiskussioner och mingel.  
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•Animalia

•Arla Foods

•Atria Sverige 

•Bertegruppen

•Fazer Group 

•KRAV

•Lantmännen

•Livsmedelsverket 

•LRF

•Löfbergs Lila 

•Malmö Stad

•Matilda FoodTech 

•Norgesgruppen ASA

•Norrmejerier

•Orkla ASA 

•Orkla Foods

•Paulig group

•Semper

•Sigill Kvalitetssystem

•Skira

•Skånemejerier

•Sodexo 

•Svensk Fågel

•Svenskmärkning

•Svenskt Kött

• TrusTrace

Exempel på programpunkter
under föregående säsong:

• Nyheter från Science Based 
Targets - Biodiversitet och 
Klimat

• Digitaliseringens möjligheter 
till datainsamling och 
rapportering

• Näringskvalitet av 
växtbaserade köttanaloger 

• Hur tänker konsumenten 
kring hållbara livsmedelsval?

• Vad ska man lägga på 
tallriken om man vill gynna 
biologisk mångfald?

• Nya klimatavtryck för 
kyckling och vildsvin 

• Framtidens jordbruk - mjölk 
& nötkött

• Nya arbetssätt för att gynna 
biologisk mångfald

• Nytt om kolinlagring och 
regenerativt jordbruk

• Branschinitiativ kring en 
svensk hållbarhetsdatabas

Deltagande organisationer 
föregående säsong 

Inbjudan till nätverket
Mat och miljö 
Ny säsong 2022/2023

Divison Bioekonomi och hälsa
Jordbruk och livsmedel
Besöksadress: Frans Perssons väg 6, Göteborg
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/natverk/natverket-mat-och-miljo

”Guld värt med nätverk inom 
branschen”

”Det är bra spridning på föreläsare 
och ämnen som tas upp - alltid 
intressant!” 

”Det som tas upp är objektivt, ej 
färgat av politik eller 
branschintressen”

”För mig är det viktigt med en hög 
nivå på de studier som 
presenteras och det lyckas man 
hålla” 



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 t ex biologisk 

mångfald, kolinlagring, hållbar nutrition, förpackningar 

och svinn 

• Nyheter om och kommentarer till branschinitiativ och 

standardutveckling inom miljö- och klimatmärkning och 

andra typer av miljö-/klimatkommunikation, t ex Product 

Environmental Footprint (PEF),  Science Based Targets 

Initiative (inkl. FLAG - metodik för företag inom Forest, 

Land and Agriculture), Green House Gas protocol (inkl. 

Land Sector and Removals Guidance), samt Science Based 

Targets for Natur

• Tillgång till nätverkets Teams-grupp för presentationerna 

från alla träffar

I år planerar vi för dessa träffar:

8 dec 2023: 

7 mars 2023: 

10 maj 2023: 

Webbinarium kl 9-12

Fysisk träff  i Göteborg  
kl 10-16

Webbinarium  kl 9-12
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Praktisk information, deltagar-
avgifter och anmälan

20 sept 2023:*           Webbinarium kl 9-12  

* Under förutsättning att vi är minst 20  deltagande organisationer i nätverket

Divison Bioekonomi och hälsa 
Jordbruk och livsmedel
Besöksadress: Frans Perssons väg 6, Göteborg
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/natverk/natverket-mat-och-miljo

Deltagaravgiften för säsongen 22/23 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

Projektadministratör:

Tina Petersson, +46 10-516 66 63 

tina.petersson@ri.se

För anmälan till nätverket, klicka här!  
Sista anmälningsdag är den 20 
oktober 2022. 

https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=UVFAuT55UA0fEpl8unERhw==&ln=swe



