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A CORE INITIATIVE OF THE
I samarbete med:

MODERATOR 

Staffan Lindberg
Staffan Lindberg  
är artisten och 
folkbildaren med 
klimat och hållbarhet 
som specialitet. 
Karamelodiktpris
vinnare 1999 med 

gruppen Viba Femba och tevemakare i 
SVT:s ”Musikministeriet” 2006, Klimat
serien ”Vädrets makter” 2007 samt 
författare med boken ”Jag skulle ha 
bytt till lågenergilampa i hallen – en 
koldioxidbantares bekännelser” 2010. 
Staffan reser runt som klimatföre
läsare och underhållare och har bland 
mycket annat utarbetat miljömärkning 
för Willysbutiker i hela landet. Staffan 
samarbetar flitigt med forskare och 
entreprenörer inom hållbarhet och 
miljö och leder även konferenser, 
ibland om just livsmedel. Staffan 
föreläser och underhåller ofta tillsam
mans med meteorolog Pär Holmgren 
och är aktiv inom organisationen 
”Artister för miljön”. Just nu arbetar 
Staffan med ett projekt inom Uppsala 
kommun ”KlimatGott” för att minska 
restaurangers klimatpåverkan och 
sprida kunskap om hållbart ätande.

HUVUDTALARE 
Carola Strassner 

Carola Strassner är 
professor i hållbara 
livsmedelssystem och 
näringsekologi vid 
Münster University 
of Applied Sciences i 
Tyskland. Hon är 

specialiserad inom hållbara livsmedels
system som innebär ett helhets
perspektiv kring hållbarhet relaterat 
till mat och näring. Carola är särskilt 
inriktad mot mat som konsumeras 

utanför hemmet som catering och 
skolmåltider samt ekologiska livs
medelssystem. Hon har initierat och 
lett ett internationellt nätverk som 
heter ”Organic Out Of Home” under tio 
års tid, är styrelsemedlem i forskar
nätverket Food Quality and Health och 
i Organic Food System Programme, ett 
av de åtta huvudprojekt som ingår i 
FN:s program för hållbara livsmedels
system. Carola driver också livsmedels
företaget a’verdis – Sustainable 
FoodService Solutions.

Helena Nordlund 
Helena Nordlund är 
projektledare för 
MatLust, ett femårigt 
EUprojekt vars syfte 
är att stärka tillväxt 
och hållbarhet inom 
livsmedelsnäringen i 

Stockholmsregionen. Hon har jobbat i 
Södertälje kommun sen 2011 bl.a. som 
projektledare för Leaderprojektet 
Södertälje Närodlat och URBACT Pilot 
Transfer Network kallat ”Diet for a 
Green Planet” där Södertälje lärde ut 
sitt kostkoncept till andra städer i 
Europa. Helena har tjugo års erfaren
het från olika internationella utveck
lingsprojekt framför allt i Indien och 
Dominikanska Republiken. Helena har 
också arbetat med ekologiskt jordbruk, 
ekonomi och småföretag. Hon var 
bland annat med och byggde upp 
Järna mejeri för närmare 30 år sedan. 

Tomas Kjellqvist
Tomas Kjellqvist är 
projektanställd 
forskare vid Söder
törns Högskola och 
har tidigare varit 
forskningschef och 

föreläsare vid Blekinge Tekniska 
Högskola (BTH). Hans forskning är 
fokuserad på innovation för inklude
rande utveckling, både från praktiska 
såväl som teoretiska perspektiv. Tomas 
har lång erfarenhet av vetenskapspoli
tik och vetenskaplig finansiering, både 
från Sidas forskningsavdelning och 
som delegat och vice ordförande i 
Svenska Kommissionen för UNESCO. 
Han disputerade år 2013 vid BTH i 
ämnet Technoscience Studies, med sin 
avhandling “Contradictions in the 
parliamentary discussions on Swedish 
aid to technology and knowledge 
transfers”. Tomas är också aktiv i flera 
projekt om utveckling av innovations
system och samarbetsforskning i 
Bolivia, Rwanda och Tanzania.

My Sellberg
My Sellberg är 
doktorand vid 
Stockholm Resilience 
Center och studerar 
resiliensbedömningar 
i olika planerings
kontext, främst i 

Mälardalsregionen. Syftet med hennes 
forskning är att förstå hur man app  
licerar resiliens genom att koppla det 
till kommunal och regional planering, 
samt till arbetet med lokala initiativ. 
Hennes forskning är en del av SEEN, 
ett projekt om socialekologisk dyna
mik för ekosystemtjänster i Mälardals
regionen. Genom sin forskning hoppas 
My förbättra de nuvarande metoderna 
för tillämpning av resilienstänkande, 
och stärka dess potential för att bidra 
till en hållbar samhällsutveckling. 
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Johanna Björklund
Johanna Björklund är 
docent i miljöveten
skap och programan
svarig för Måltids
ekologprogrammet 
vid Örebro universi
tet som drivs av 

institutionen för naturvetenskap och 
teknik i samarbete med Restaurang 
och hotellhögskolan. Johannas 
forskning har fokus på hållbar mat 
med en tvärvetenskaplig ansats i syfte 
att bidra till kunskap för en hållbar 
samhällsförändring. Johanna har arbe
tat i båda ändarna av livsmedelssyste
met, med systemansats för att studera 
och utveckla hållbara sätt att produce
ra livsmedel i deltagardrivna forsk
ningsprojekt och som följeforskare i 
utvecklingsprojekt kring miljö och 
klimatanpassning av mat i offentliga 
storkök. Johanna undervisar också i 
kurser kring mat, miljö och hållbarhet. 
 

Rebecka Milestad
Rebecka Milestad är 
agronom och docent i 
miljöstrategisk analys 
med inriktning mot 
hållbar landsbygdsut
veckling vid KTH. 
Hennes fokus är 

tvärvetenskaplig forskning med 
systemperspektiv, konsumentprodu
centlänkar, multifunktionellt jordbruk 
och lokala, ekologiska matnätverk. 
Rebecka har bland annat utforskat hur 
multifunktionella gårdar bidrar till 
landsbygdsutveckling, hur gårdars 
resiliens påverkas av produktionssys
tem och marknadskanaler, hur sociala 
relationer i lokala ekologiska livsmed
elssystem utvecklas och hur lärande 
bland lantbrukare och konsumenter på 
jordbruksmarknader går till. Rebecka 
är också chef för Avdelningen för 
strategiska hållbarhetsstudier, 
Institutionen för hållbar utveckling, 
miljövetenskap och teknik, KTH.
 

Anna Hedberg
Anna Hedberg är 
ekonomagronom och 
har disputerat vid 
Sveriges lantbruksu
niversitet med en 
avhandling om 
jordbruksföretags 

risksituation och den svenska mejeri
marknaden. Anna har under många år 
jobbat med företagsfrågor och lands
bygdsutveckling i Regeringskansliet, 
bland annat med den nationella 

livsmedelsstrategin och utredningen 
om en ny landsbygdspolitik. Sedan 
drygt ett år är Anna enhetschef för 
landsbygdsutveckling vid Länsstyrel
sen i Stockholms län och ansvarar för 
arbetet med den regionala livsmedels
strategin i Stockholms län.
 

Sara Jervfors
Projektchef för 
MatLust och kostchef 
i Södertälje kommun. 
Sara Jervfors är 
flerfaldgt belönad och 
uppmärksammad för 
sitt banbrytande 

arbete med den offentliga måltiden 
som drivkraft för hållbar utveckling.

Anna Richert
Anna Richert är 
hortonom och 
sakkunnig inom 
matfrågor och expert 
på hållbar mat på 
Världsnaturfonden 
WWF. Anna har 

ägnat hela sitt yrkesliv åt kretsloppet 
mellan jord och bord och har bl.a. tagit 
fram Köttguiden – en guide för 
konsumenter som gör det lättare att 
göra kloka matval och välja rätt kött. 
Hon har varit projektledare för 
projektet Klimatcertifiering som är ett 
frivilligt tillval för odlare och djurupp
födare och som används av Svenskt 
Sigill och KRAV. Anna har också 
arbetat på RISE (Research Institutes of 
Sweden) och varit ordförande i ideella 
föreningar för utvecklingsarbete. 

 

Hilda Runsten
Hilda Runsten är 
expert inom hållbar 
utveckling för LRF. 
Hon har även flera 
styrelseuppdrag; bl.a. 
Norrskogs koncern
styrelse. Hon har 

studerat till skogsvetare på SLU och 
har en magisterutbildning i kulturgeo
grafi från Mittuniversitetet, samt 
vidareutbildat sig inom flera områden, 
som hållbar utveckling och ekologisk 
odling. Hilda är delägare i en ekologisk 
köttdjursuppfödning med renrasiga 
fjällkor som betar naturbete och säljs 
som gourmetkött. Hon är medgrundare 
av slakteriet Jämtlandsgården och har 
varit engagerad i olika projekt inom 
slakt och ekologiskt kött, bland annat 
projekt Ekokött i norr som startade 
den första KRAVslakten i Norrland. 

Jostein Hertwig  
Jostein är jurist med 
mer än 20 års 
erfarenhet av 
internationell 
affärsutveckling, 
samarbete, nätver
kande och förhand

lingar. Jostein har också byggt upp och 
drivit ett integrerat jordbruk med djur
hållning, spannmåls grönsaks, 
frukt och bärodlingar, med tillhörande 
gårdsbutik, bageri och juicetillverkning 
i Norge. Jostein var projektkoordinator 
för BERAS Implementation 20102013 
och sedan 2014 är Jostein VD för 
BERAS International. Han är BERAS 
representant i Organic Food System 
Programme där BERAS tillsammans 
med IFOAM och Food Quality and 
Health utgör styrgruppen.

Gunnar Rundgren
Gunnar Rundgren 
har arbetat med de 
flesta sidor av 
ekologiskt jordbruk 
och som jordbruksex
pert åt bl.a. Sida och 
FN. Han var en av 

grundarna av KRAV 1985 och var 
ordförande för den internationella 
samarbetsorganisationen för ekolo
giskt lantbruk, IFOAM, 20002005. Han 
har skrivit ett flertal böcker, bl.a. 
”Jorden vi äter” och senast ”Den stora 
ätstörningen, maten, makten, miljön”, 
och driver också ett mindre jordbruk i 
Järlåsa.

Magnus Ljung
Magnus Ljung är 
statskonsulent och 
forskare på SLU i 
Skara. Han är 
verksamhetsledare 
för RådNu – ett 
nationellt kompe

tenscentrum för rådgivning inom de 
gröna näringarna. Ett genomgående 
tema i hans arbete är utvecklingen av 
nya arbetssätt för ökad hållbarhet i 
lantbruket, med särskilt fokus på 
samverkan, kommunikation och 
lärande. Hans avhandling handlade om 
samarbete för hållbar utveckling av 
livsmedelssystem. Sedan dess har 
fokus vidgats till att beakta alla de 
ekosystemtjänster som genereras 
genom livsmedelsproduktion. Han har 
skrivit flera rapporter och förstudier, 
bl.a. om att främja regionalt partner
skap för innovation, lärande och 
utveckling av ett hållbart jordbruk.


