
Innovationskraft i

livsmedelssystemet!



09.00 09.30 Livsmedel – ett styrkeområde

Kristina Jonäng (C), Västra Götalandsregionen

Ingrid Guldbrand, Länsstyrelsen Västra Götaland

09.30 10.00 Nya möjligheter till samverkan inom livsmedel

Marie Gidlund, Sweden Food Arena

Andreas Catoni, Västra Götalandsregionen

10.00 11.30 Styrkor i Västra Götalands livsmedelssystem #1

Klara Båth, RISE

Rikard Landberg, Chalmers

Annsofie Wahlström, SLU Future Food

11.30 12.30 Lunch

Pocket in the House

12.30 13.00 Framtidens innovationsmiljöer inom livsmedel

Robin Kalmendal, Västra Götalandsregionen

13.00 14.30 Styrkor i Västra Götalands livsmedelssystem #2

Mats Emilson, Agroväst

Marcus Nyström, Lokalproducerat i Väst

Pernilla Fischerström, Länsstyrelsen Västra Götaland

14.30 15.00 Framgångsfaktorer för innovationskraft

Marie Gidlund, Sweden Food Arena

Helena L Nilsson, Västra Götalandsregionen

15.00 15.30 Vägen framåt

Lena Björkqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland

Berit Mattsson, Västra Götalandsregionen



Webbinarium 22 april om Vinnovas satsning på 

innovationsmiljöer för att ställa om matsystemet!

Ny insats för att möta de system- och policyutmaningar som hindrar innovation 

och omställning på matområdet. Fem identifierade områden:

•Regenerativ, resilient och naturpositiv matproduktion

•Proteinskiftet

•Food tech för framtidens mat

•Preventiv hälsa genom mat

•Hållbara matvanor hos unga

Vad händer sen?

Under 2022 finansierar Vinnova ett antal mobiliserings- och lärprojekt som ska ge 

deltagarna möjlighet att bygga tillit och samverkan, formulera och förankra 

gemensamma mål och skapa förståelse för missionsorienterat angreppsätt.

Under 2023 kan finansiering sökas för 4-5 missionsorienterade innovationsmiljöer 

som samlar aktörer från relevanta delar av systemet kring ett gemensamt mål.





Tre livsmedelskluster
i Västra Götaland



Under 2017-2019 mottog 480 unika företag en 
eller flera insatser från Lokalproducerat i Väst, 
Livsmedelsacceleratorn och Agroväst

Västra Götalandsregionens
stöd till livsmedelsbranschen 



Syftet med dagen är att:

• Nystarta livsmedelsområdet med höjd ambitionsnivå

• Stimulera till samverkan och större strategiska initiativ

• Kratta för samsyn utifrån policyer och era perspektiv





Livsmedel – ett styrkeområde

• Hela kedjan omsätter drygt 35 miljarder och 
sysselsätter nästan 50 000 personer i Västra 
Götaland

• Prioriterade frågor inom livsmedel i Program 
Stärka innovationskraften:

• Produkter från baljväxter, resurseffektiva system, precisionsodling

• Förstärkningar av labb-, test- och demonstrationsmöjligheter

• Skalbara innovationer (produktutv., offentlig upphandling, export)

Stärka innovationskraften

– för ett näringsliv i framkant



Livsmedel – ett styrkeområde

• Livsmedel är ett fortsatt högt prioriterat 
insatsområde för att minska utsläppet av 
växthusgaser

• Fokusområdet Klimatsmart och hälsosam 
mat i Klimat 2030 rymmer tre satsningar:

• Minskat matsvinn

• Främja hållbart lantbruk

• Mer vegetariskt på tallriken



Västra Götalands 
agenda för omställning

till ett hållbart livsmedelssystem

?


