
Om framtidens livsmedelssystem 
Den 1 februari synliggör vi sambanden mellan regionalt och globalt – och hur livs-
medelsföretag, myndigheter och konsumenter som agerar regionalt har en global 
påverkan. Genom kunskap kring hur innovativa kunskapskluster skapas kan vi 
bidra till ett mer hållbart livsmedelssystem i Stockholms- och Mälardalsregionen. 
Konferensen ger också förutsättningar för nya konstellationer mellan livsmedelssek-
torns aktörer, som kan leda till gemensamma forskningsprojekt.

Alla som har intresse av ett mer hållbart livsmedelssystem – representanter för aka-
demi, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle – är välkomna att delta. 

Du som deltar bidrar också med din kunskap till: 
1) Länsstyrelsens arbete med Stockholms läns livsmedelsstrategi; och 
2) FN:s program för hållbara livsmedelssystem, en del av det globala målet för håll-
bar konsumtion och produktion.

Program (genomförs delvis på engelska)
>  Hur kan måltider utanför hemmet bidra till en hållbar livsstil? 

Talare: Carola Strassner, professor i hållbara livsmedelssystem och  
nutritionsekologi vid Münsters universitet i Tyskland och medlem  
i styrgruppen för Organic Food System Programme.

>  Innovativ klusterutveckling för hållbara livsmedelssystem 
Talare: Tomas Kjellqvist, Södertörns Högskola och SICD (Sustainability  
Innovations in Cooperation for Development).  

>  Vad är hållbar kost i Mälardalsregionen och hur behöver vi äta i framtiden?  
Talare: Johanna Björklund, docent i miljövetenskap, Institutionen för naturve-
tenskap och teknik, Örebro universitet.

>  Hur kan vi skala upp hållbara system? Exempel från ekologiska  
marknadsinitiativ i Europa.  
Talare: Rebecka Milestad, avdelningen för Strategiska hållbarhetsstudier, KTH.

>  Södertälje – livsmedelsnod & living lab  
Talare: Helena Nordlund, projektledare, MatLust.  

>  Marknad för forskningsidéer 
Under mingelartade former berättar företag och myndigheter om sina önskemål 
och behov av forskning. En ypperlig chans för forskare, företagare och myndig-
heter att mötas och forma nya forskningsprojekt tillsammans.  

>  Dialogcafé om hur vi främjar hållbara livsmedelssystem 
Leds av Länsstyrelsen i Stockholm.

1 feb 2018. Konferens för alla aktörer inom livsmedelssektorn:

Food Systems for the Future 
När 
Torsdag 1 feb 2018, kl. 09–16. 

Var
MatLust/Södertälje Science 
Park, Kvarnberga gatan, 
Södertälje.

Målgrupper
Akademi, offentlig sektor, 
näringsliv, civilsamhälle – alla 
som önskar ett mer hållbart 
livsmedelssystem. 

Av vem
Arrangörer: projekt MatLust, 
Södertörns Högskola och BERAS 
International i samarbete med 
Organic Food System Program-
me, KTH och Länsstyrelsen i 
Stockholms län. Konferensen 
genomförs delvis på engelska.

Koppling till FN
Konferensen är en del av FN:s 
program för hållbara livsmed-
elssystem, där ett huvudpro-
jekt är Organic Food System 
Programme (OFSP). Södertälje 
kommun är partner i OFSP 
och bidrar därigenom till FN:s 
program.

Södertälje Science Week 
Konferensen genomförs under 
Södertälje Science Week och in-
vigningen av Söder tälje Science 
Park – en arena för forskning, 
innovation och utbildning inom 

hållbar produktion. 

Avgift & anmälan
Kostnadsfritt att delta, föran-
mälan är obligatorisk. Anmäl-
ningslänk finns på matlust.eu. 
Sista anmälningsdag: 29/1.  

Kontakt
Maria Micha, MatLust, 
maria.micha@sodertalje.se, 
08-5230 6440.
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