
› matlust.eu

Projekt MatLust och satsningen på Södertälje Science Park etablerar 
Södertälje som ett regionalt kunskapscentrum och en kreativ mötes-
plats för mat och hållbarhet som attraherar aktörer från näringsliv, 
akademi, offentlig sektor och civilsamhälle. 

MatLust bidrar till en hållbar och lönsam livsmedelsnäring i Stock-
holmsregionen genom att erbjuda kostnadsfritt utvecklingsstöd till 
små och medelstora företag som vill växa och arbeta aktivt med håll-
barhetsfrågor. 

En hållbar och lönsam 
livsmedels näring  
i Stockholmsregionen



*SME innebär företag med max 249 anställda och max 50 miljoner EUR i årsomsättning.

› matlust.euOm MatLust
STÖD TILL FÖRETAG FÖR EN HÅLLBAR OCH 
LÖNSAM LIVSMEDELSNÄRING  
MatLust erbjuder flera typer av kostnadsfritt ut-
vecklingsstöd till små och medelstora företag inom 
livsmedelsnäringen:

• UTVECKLINGSPROGRAM för att stärka företa-
gens kompetens och konkurrenskraft; affärsut-
veckling, innovationsutveckling, hållbarhet och 
processutveckling (lean).

• TEMANÄTVERK med inriktning mot t.ex. förpack-
ningar, förädling & kvalitet, processutveckling 
(lean) digitala lösningar och restauranger. 

• PRODUKTUTVECKLING. I MatLusts testkök och 
testbädd kan företag utveckla hållbara livsmed-
elsprodukter i samarbete med professionella 
kockar och få ut dessa på marknaden. MatLust 
erbjuder också företag möjlighet att delta i inno-
vationstävlingen Matverk Stockholm. 

• KUNSKAP OCH INSPIRATION. Exponering i 
relevanta sammanhang, den senaste forskning-
en inom mat och hållbarhet, trendseminarier, 
kunskap, rådgivning och dialog kring offentlig 
upphandling, tillämpningar och regelverk – och 
annan värdefull kunskap.  

VARFÖR MATLUST?
Maten spelar stor roll och dess väg från jord till  
bord står för drygt 40 % av vår totala klimatpåver-
kan. Näringslivet är en central spelare i den om-
ställning som behöver göras. Allt fler företag inom 
livsmedelsnäringen – varav många är små och med-
elstora – arbetar aktivt med ökad hållbarhet. MatLust 
ska bidra till tillväxt och fler arbetstillfällen, innova-
tioner samt större hållbarhet i dessa företag.

MatLust adresserar flera samhällsutmaningar och 
de globala målen för hållbar utveckling; klimathotet, 
övergödningen av hav och vattendrag, sysselsätt-
ning, utanförskap, livsmedelssäkerhet, hållbar kon-
sumtion och produktion m.fl. 

Genom ett nära samarbete med Länsstyrelsen i Stock-
holms län är MatLust också en viktig referens för 
framtagandet av den regionala livsmedelsstrategin. 

SÖDERTÄLJE, EN FÖREBILD 

MatLust utgår från Södertäljes prisbelönta arbete 
med hållbara offentliga måltider genom konceptet 

Östersjövänlig Mat/Diet for a Green Planet, 60 år av 
forskning på hållbara jordbrukssystem och en lång 
tradition av hållbar livsmedelsproduktion. Flera kän-
da företag har sin bas i kommunen, som Saltå Kvarn 
och Lantmännen Cerealia. Många små företag utgör 
det kända ekoklustret i Järna.

Genom EU-projekten BERAS (2003-06) och BERAS 
Implementation (2010-13) har stora kunskaper och 
nationella och internationella nätverk byggts upp, 
vilket utgjort grunden för Södertäljes ledande posi-
tion inom livsmedel och hållbarhet i Sverige. 

FAKTA OM MATLUST

• Syfte: Bidra till en hållbar och 
lönsam livsmedelsnäring i 
Stockholmsregionen & etablera 
Södertälje som livsmedelsnod.

• Målgrupp: Små och medelstora företag 
(SME*) inom livsmedelsnäringen – i huvud-
sak inom förädling, måltider och handel men 
även kringtjänster . 

•  Målsättning: Öka tillväxt och sysselsättning 
inom målgruppen.

•  Kvantitativa mål:  
- 175 deltagande företag. 
- 75 nya helårsarbeten. 
- Samarbete med 24 organisationer. 
- 12 nya/förbättrade produkter på markna-
den eller i storkök.

• Geografiskt område: Stockholms län, med  
fokus på södra delen av länet, samt upp  
till 10 % deltagare från närliggande län.

• Tidsram: September 2015 till december 2020.

• Budget: 57 miljoner kr. för hela perioden. 50 
%, dvs 28,5 miljoner kr. från Europeiska regi-
onala utvecklingsfonden, ERUF, resten från 
Södertälje kommun och med finansiärer.

• Projektägare: Destination Södertälje  
inom Södertälje kommun.

• Samarbetspartner: Södertälje Science Park, 
KTH, Acturum, Saltå Kvarn m.fl.

• Webb: matlust.eu

• Facebook: facebook.com/projektmatlust

• E-post: matlust@sodertalje.se

http://www.matlust.eu
http://www.facebook.com/projektmatlust
mailto:matlust@sodertalje.se

