
Välkommen till en späckad eftermiddag på Fotografiska med Organic 
Sweden och projekt MatLust. Vi har bjudit in en hel rad framstående 
experter från hela matkedjan för att diskutera hur vi kan stärka och 
påskynda utvecklingen av ekologisk och hållbar mat från jord till bord.

Vi bjuder på inspiration, idéer, spaningar, innovationer och goda 
exempel – och vi vill att du som deltagare är med och bidrar!

När:   Måndag 2 maj, klockan 14:30-19:00.
Var:   Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm
För vem:  Företag, offentlig sektor och andra som är intresserade  
  av hållbarhet och mat.
Kostnad:  Små och medelstora företag samt medlemmar i Organic  
  Sweden deltar för 300 kr/person. Större företag och off- 
  entlig sektor för 800 kr/person. Alla priser är exkl. moms.
Övrigt: Delta även i Organic Swedens årsmöte samt i samtal om  
  Eko 3.0 i regi av EPOK, SLU. Se programmet.
Anmälan:  Senast 25 april. Klicka här!

Organic Sweden 
En intresseorganisation för alla som vill verka för ökad 

försäljning och export av ekologiska livsmedel. Med-

lemmarna kommer från hela livsmedelskedjan. Organic 

Sweden arbetar även för att öka kunskap och enga-

gemang kring ekologisk produktion och konsumtion. 

www.organicsweden.se, info@organicsweden.se 

I samarbete med:Ekologiska framtidsdagen 2 maj
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Om hållbarhet, innovationer och möjligheter i matkedjan

MatLust 
Ett 5-årigt EU-projekt som främjar en hållbar och 

lönsam livsmedelsnäring i Stockholmsregionen. Mat-

Lust är en del av Södertälje Science Park och drivs av 

Destination Södertälje, med KtH, Acturum/Biovation 

Park och Saltå Kvarn som partners. 

www.matlust.eu, matlust@sodertalje.se

https://docs.google.com/forms/d/1yUaYPvvVOszpYSGzriVyTpGy2p2uCVqRP49wgR6_aeA/viewform
http://www.organicsweden.se
mailto:info%40organicsweden.se?subject=
mailto:matlust%40sodertalje.se?subject=


14:30	 Välkomstfika

15:00 Inledning 

 Charlotte	André, Organic Sweden och Helena	Nordlund, projekt MatLust

15:10	 Key	note:	Matsystemet	idag	och	i	morgon
 Gunnar	Rundgren, författare, samhällsdebattör och bonde 

15:40	 Hållbarhet	inom	hela	matkedjan
 Märta	Jansdotter, Gröna Gårdar – Den gröna gården

 Anna-Kajsa	Lidell, Food for Progress – Beat och Oumph! – Den innovativa produkten 

 Carina	Tollmar, Oatly – Det vegetariska alternativet

 Karolin	Kull, MatHem – Den direkta leveransen 

 Paul	Svensson, Fotografiska – Den hållbara restaurangen

 Kaj	Török, Futerra – Den medvetne konsumenten

16:40	 Speakers	Corner	–	publikens	spaningar

17:10	 Paus	och	mingel	med	frukt	och	jos

17:40	 Maten	som	drivkraft	för	hållbar	utveckling
 Sara	Jervfors, projektchef, MatLust samt kostchef, Södertälje kommun

18:00	 Här	möts	mat	och	internet	
 Johan	Jörgensen, projektledare, Internet of Food

18:30	 Tre	matprofiler	reflekterar  

 Med Hans	Naess, Gastronomiska samtal, Daniel	Öhman, författare och   

 journalist, Sveriges radio och Renée	Voltaire, företagsledare och inspiratör.

19:00 Mingel

Kl.	13:00-14:00 
Årsmöte	Organic	Sweden 
Organic Sweden håller årsmöte innan Fram-

tidsdagens program tar vid. Medlemmar har 

rösträtt, men alla är välkomna för att höra mer 

om Organic Swedens verksamhet.

I samarbete med:Ekologiska framtidsdagen 2 maj

Kl.	10:30-12:00
Rundabordssamtal	om	Eko	3.0
Leds av Elin röös och Maria Wivstad från 

Centrum för ekologisk produktion och kon-

sumtion, SLU. Kostnadsfritt att delta, max 20 

deltagare. Separat anmälan, läs mer här! 

Delta dessutom i:

http://www.slu.se/eko30

