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Välkommen till Nätverket Mat och miljös andra 
nätverksträff säsong 2022/2023

Träffen äger rum den 7 mars på RISE, Frans Perssons väg 6 i 

Göteborg. 

Programmet för nätverksträffen finner du på sidan två och tre i 

detta dokument.

Anmälan sker via ett digitalt formulär, se länk i rutan till höger. 

Där fyller du i dina uppgifter, därefter klickar du på "summering " 

och "boka". Vi behöver din anmälan senast 28 februari. 

Efter nätverksträffen kan den som önskar stanna kvar på 

afterwork.

Varmt välkommen!

Birgit, Britta, Thomas och Tina

TID
7 mars, 
kl 10.00-16.00

kl 16.00-17.00 Afterwork

PLATS
Frans Perssons väg 6, 
Göteborg

SISTA ANMÄLNINGSDAG
28 februari

ANMÄL DIG HÄR

KONTAKTPERSON
Tina Petersson
010-516 66 63
tina.petersson@ri.se

Nätverksträff
Mat och miljö, 7 mars 2023

https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=xaP4huvC3IPFrrm5zR8a3g==&ln=swe
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Program
TISDAG 7 MARS

09.30

Fika och mingel

10.00

Välkommen och inledning

Miljöpåståenden och miljömärkningar 
Katarina Ladenfors, MarLaw 

Det finns många olika typer av miljöpåståenden och 

miljömärkningar på förpackningar och i reklam. Som 

företag måste man hålla reda på vad som är tillåtet 

att kommunicera och som konsument måste försöka 

välja rätt. Katarina, som arbetar på Advokatfirman 

MarLaw, är specialiserad på regleringen om 

marknadsföring och märkning av livsmedel och är 

Arla Foods ombud i det mål som nyligen avgjorts i 

rätten. Katarina kommer att berätta om 

erfarenheter och slutsatser från detta mål, och 

dessutom ge oss en kort inblick i vad som händer 

inom EU vad gäller livsmedel och miljömärkningar 

inom Farm to Fork strategin.

Science based targets (SBTs) for 
nature 
Karin Morell, Viktor Lundmark och Maria Hellström, 

RISE Jordbruk och livsmedel

Den första vägledningen för SBTs for nature, som ska 

hjälpa företag att utveckla metoder och riktlinjer för 

att sätta mål för biologisk mångfald, lanserades 

2020. Det färdiga ramverket förväntas publiceras 

under 2023 och spås bli en självklar del för företag 

som vill föregå framtida lagkrav och sätta 

vetenskapligt baserade mål utöver klimat. RISE har i 

ett pilotprojekt testat de redan lanserade delarna av 

metoden tillsammans med SIA Glass. Vi får en 

genomgång av resultatet och erfarenheter från 

pilotprojektet.

Det är i norra Sverige det händer!
Anna-Karin Karlson, RISE Jordbruk och livsmedel 

Norra Sverige är på allas läppar, åtminstone vad 

gäller batterifabriker och billig förnybar energi. 

Även på livsmedelssidan görs satsningar inom bl a 

hållbar mjölkproduktion, bärutveckling och 

butiksnära gurk- och laxodlingar. Ett annat område 

som är under utveckling handlar om skogens 

restprodukter som en del framtidens 

livsmedelssystem. Anna-Karin, som arbetar på RISE 

kontor i Umeå, berättar om vad som är på gång och 

även om RISE nya interna satsning ”Food Impact 

Center”.

Lunch

Livscykelanalys av nöt- och 
lammköttsproduktion i Sverige
Serina Ahlgren, RISE  Jordbruk och livsmedel

I ett nyligen avslutat projekt finansierat av Stiftelsen 

Lantbruksforskning har ett uppdaterat miljöavtryck 

för olika produktionsgrenar inom nöt- och 

lammköttsproduktion i olika delar av landet 

beräknats. Speciellt fokus har legat på målkonflikter 

mellan klimat och biodiversitet och olika åtgärder 

som kan minska klimatavtrycket. Serina, som varit 

projektledare, ger en kort sammanfattning av de 

viktigaste resultaten.

Reducerade metanutsläpp från 
nötkreatur med rödalg som 
fodertillskott
Hanna Tydinger, Volta Greentech och Magdalena 

Wallman, RISE  Jordbruk och livsmedel 

Klimatavtrycket för idisslare är högt jämfört med 

andra djur främst beroende på utsläppen av metan 

från fodersmältningen. Studier har visat att 

utsläppen kan minska rejält om ett fodertillskott från 

rödalg används. Volta Greentech är ett 

fodertillverkningsföretag baserat i Lysekil som 

arbetar med denna rödalg. Hanna berättar om hur 

rödalgerna produceras, deras funktion i våmmen och 

om mätningar av effekten på metanutsläppen från 

ungtjurar. Magdalena berättar om vilken betydelse 

dessa utsläppsminskningar kan få på nötköttets  

klimatavtryck.
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Klimatpåverkan från växtbaserade 
köttanaloger – vad vet vi? 
Ellinor Hallström, RISE Jordbruk och livsmedel 

Marknaden för växtbaserade köttanaloger växer 

snabbt men kunskapen om klimatpåverkan från 

dessa produkter i förhållande till andra livsmedel är 

för närvarande begränsad. För att öka kunskapen har 

RISE gjort en litteraturstudie som nyligen publicerats 

i en vetenskaplig tidskrift. Baserat på artikelns 

resultat kommer Elinor bland annat att prata om hur 

stor klimatpåverkan växtbaserade köttanaloger har 

jämfört med andra livsmedel och vilka 

kunskapsluckor som finns.

Scenarier för livsmedelssektorn – 
verktyg för att planera för en oklar 
framtid
Ulf Sonesson, RISE Jordbruk och livsmedel

Världen verkar förändras allt snabbare och 

svängningarna känns hela tiden större. Trots det så 

behöver vi planera, vilket kräver att vi har någon 

form av uppfattning om hur framtiden kommer att se 

ut. Ett vanligt problem är att de allra flesta 

människor mer eller mindre omedvetet tenderar att 

anta att ”framtiden är som nu men lite bättre”. Ett 

sätt att få hjälp att undvika den fällan är att använda 

scenarier. Inom forskningsprogrammet MISTRA 

Food Futures har fyra huvudscenarier som är 

relevanta för livsmedelssektorn tagits fram, vilka 

kommer att presenteras tillsammans med en 

diskussion om hur man skulle kunna använda dem. 

Branschgemensam överenskommelse 
klimatavtryck
Katarina Nilsson, RISE Jordbruk och livsmedel 

Livsmedelsföretagen (LI) och Svensk 

Dagligvaruhandel (SvDH) vill för sina medlemmars 

räkning ta fram ett underlag för en gemensam 

metodik för beräkning av klimatavtryck för 

livsmedel. Här ges en uppdatering av läget, bl a om 

den rapport som RISE har sammanställt med ett 

förslag till en minsta-gemensamma-nämnare-

metodik för klimatberäkning av livsmedel med 

utgångspunkt från befintliga standarder och 

klimatberäkningsinitiativ. 

16.00

Avslutning

16.00

Afterwork




