
”Vårt uppdrag är att sätta mat- och måltidsfrågan i ett större, 
hållbart perspektiv!”
Det gäller att stödja politiken med så mycket kunskap att 
det blir lätt att ta rätt beslut - ”Utan politiken är vi ingenting!”

Att göra gott med offentliga medel

Välkomna till nätverksträff med Skolmatsakademin 

Tema: Svensk matproduktion idag - är svensk mat hållbar?
Datum: tisdagen den 17 maj 2016 

Plats: Aulan, A-huset, Västerhöjdsgymnasiet, Gymnasiegatan 1, Skövde

Dagen är till för Skolmatsakademins 
medlemskommuner, stadsdelar och 

kunskapsaktörer. Dagen är 
kostnadsfri och vänder sig till nätver-
kets kontaktpersoner alt. kost- och 
måltidschefer med inbjuden gäst. 

Inbjuden gäst kan denna gång vara 
förslagsvis upphandlare, miljöstrateg 

eller intresserad politiker. 
Anmälan sker via hemsidan.  

Sista anmälningsdag  
fredagen den 6 maj.

Matutställning! 
Med oss på plats i 

Skövde har vi Göte-
borgs Stads ambu-
lerande utställning 
om klimatsmart och 

schysst mat!

Program 8.30 - 16.00

08:30   Drop in, fika och nätverkande 

09.00   Välkomna hälsar Ulrika Brunn, verksamhetsledare Skolmatsakademin 

09.10  Presentation av förmiddagens punkter:

 •  Svensk matproduktion; miljö & hållbarhet - nutid & framtid! 
Ulf Sonesson, forskningschef Miljö och uthållig produktion på SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, Food and Bioscience Göteborg

 • Kött, miljö och hållbarhet - hur får vi det att hänga ihop? 
    Birgit Landquist, senior konsult inom ex. jordbrukets miljöpåverkan på SP Sveriges  
   Tekniska Forskningsinstitut, Food and Bioscience Lund

 •  Hur lever lantbruksdjuren? Vilka skillnader finns mellan Sverige, Europa & 
resten av världen? Stefan Gunnarsson, Universitetslektor och leg. vet, 

    Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara

 •  Förutsättningar för ökad konsumtion av lokalt producerad mat i våra 

   skolkök Pernilla Fischerström, Processledare Offentlig Upphandling, 

    Länsstyrelsen Västra Götaland 

12.00 Gemensam lunch på Västerhöjdsgymnasiet

13.00 Presentation av eftermiddagens nätverkspunkter: 

 •  Passa på - Q&A med förmiddagens föreläsare

 •  Pilotprojektet ”Validering kock” Hur har det gått?

    Projektdeltagarna delar med sig

 •  Skolmatsakademin fyller 10 år! 

   Viktig info och diskussion inför höstens jubileum

16.00 Tack för idag, slut för idag
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