


Styrkor i Västra Götalands

livsmedelssystem 
Annsofie Wahlström, programchef SLU Future Food

Inspel till Innovationskraft i livsmedelssystemet! 



Närvaro skapar möjligheter
SLU har sedan 2014 tillsammans med Västra 

Götalandsregionen haft gemensamma satsningar 

på forskning, utveckling och kompetensförsörjning 

för de gröna näringarna.

VGR3 2021-2023: Tillämpningsklivet.

• Konkurrenskraft och klimatanpassning i nöt- och 

lammköttsproduktionen - Tillämpningsklivet nöt-

och lammköttsproduktion.

• Innovationskraft och miljönytta i 

precisionsodlingen - Tillämpningsklivet 

precisionsodling.

• Kompetensförsörjning och företagsutveckling i 

lantbruket.



Unik struktur för forskning och samverkan
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SLU Skara SLU Götala

SLU Lanna 

SLU Havsvatten-

laboratoriet

• SLU Skara. Forskare

• SLU Götala. Tex lamm och 

nötköttsproduktion

• SLU Lanna. Tex precisionsodling

• SLU Havsvattenlaboratoriet samlar 

in, lagrar och analyserar information 

om marina ekosystem och om 

kommersiellt viktiga fisk- och 

skaldjursarter samt har bla

sekretariatet för selektiv fiske 

Ett SLU

• Modernt forskningsfartyg
– Svea

• Universitetsdjursjukhus
– Uppsala

• Forskningsstationer och försöksparker
– Tex Grimsö och Alnarps rehab trädgård 

• Anläggningar för djur- och växtforskning 
– Tex Lövsta och Biotronen

• Databaser, biobanker och laboratorier
– Tex Grovfoderlab. och Biodiversitetslab.



• SLU RådNu - kompetenscentrum 

för rådgivning  

• SLU Skara driver tex SLU Meny 

och delar av flera djurrelaterade 

utbildningar genomförs i Skara.

• SLU Aqua driver kurser inom 

havets resurser och ekosystem

• Ca 200 anställda varav 120 i 

Skara och tre professorer och två 

samverkanslektorer

Ett SLU

• Utbildning
– omarbetade agronomutbildningar, livslångt lärande 

(vidareutbildning för rådgivare och praktiker), 
forskarutbildning med industridoktorander (LivsID) och LIFT 
doktorander

• Rådgivning
– Sektorsrådet, SLUPartnerskap Alnarp, Riskvärdering 

växtskadegörare, Vetenskapliga rådet för djurskydd, SLU 
Kompetenscentrum företagsledning

• Samverkan tex 25 samverkanslektorer

• Forskning
– SLU Grogrund , Fältforsk, Umeå Plant Science Center, 

Sustainimal, Mistra Food Futures

• 3200 helårsanställda varav 200 professorer

• Synteser och tvärvetenskap
– Tex plattformarna SLU Future food, SLU One health, SLU 

Växthälsa

Forskare och 
Centrumbildningar



Framtiden

Underlag delvis från Line Gordon SRC, och arbete gjort inom Mistra Food Futures

Food as Industry

Food as 

Food Tech

Food as Culture

Food Forgotten

→Framtiden är omöjlig att förutse och kontrollera

→Framtiden är möjlig att planera för och påverka



Styrkor och framtida 
möjligheter för 
livsmedelssystemet?! 



Västragötaland. Skara, Götdala, Lanna, bla Havsfiskelaboratoriet Lysekil Hela SLU

• hj

• SLU Holding 
– Innovationskontor

• Green Innovation Park
– Alnarp och Uppsala

– Umeå och Skara

• SLU Tankesmedjan Movium

• SLU Partnerskap Alnarp

• SLU Alumni

• Samverkanslektorer

• Framtidsplattformarna

Innovation i Samverkan



Våga adressera brytpunkter och målkonflikter

Vad räcker marken till?

Jorden, marken, är basen för allt liv, men vad ska den användas till? 

Kolsänka, mat, foder, naturbeten, fotbollsplan, hus, energi, 

klimatanpassning, urbanutveckling, infrastruktur mm. Vem fattar 

besluten?

Mat & Stad

Vad händer i gränslandet mellan landsbygd och stad? Förståelse för 

effekterna av urbaniseringsprocesser och var maten kommer ifrån och 

hur kulturella värderingar formar våra val. Foodscape

https://www.youtube.com/watch?v=QRos8I4vXLA&t=12s


Fakta i beslut
• Livsmedelsförsörjning, livsmedelssäkerhet och 

matsvinn. 

• Målkonflikt mellan ekologisk produktion och 

växtbioteknik.

• A consumer perspective. 

• Hur ska företagaren navigera när politik och policy 

krockar?

• En jämförelse av hanteringen av akvakultur i EU:s och 

Sveriges livsmedelsstrategier. 

• Implications and possibilities for organic farming in 

Sweden and at SLU.

• Analys av EU:s strategi ur ett matsvinnsperspektiv. 

• Kulturella aspekter på EU:s CAP- och Jord till bord-

strategier samt den svenska livsmedelsstrategin. 



Kriser och Krig
Vad är beredskap?



Framtidens Mat

SLU Grogrund 

• Framtidens åkerböna

• Härdiga must- och cideräpplesorter 

• Förbättring av rapskakans kvalitet

• Ärtan - garantin för framtidens 
gröna protein

Finns det mervärden med äldre 
spannmålssorter jämfört med de 
moderna sorterna?
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Vårt bidrag

• Regional närvaro och nationella möjligheter

• Unik struktur för forskning och samverkan

• Forskare och centrumbildningar

• Planera och påverka framtiden
– Genom att utforska kompetenser som kan bidra till en hållbar framtid

– Innovera i samverkan

– Adressera komplexa och svåra utmaningar tillsammans, och kanske på nya sätt

– Fakta i beslut



Vi ser framemot att skapa en gemensam 
och hållbar framtid!

Tillsammans kan vi skapa ett hållbart livsmedelssystem

SLU  via SLU Skara 

& SLU Future Food

Webbsida www.slu.se/futurefood

Nyhetsbrev Food for Thought

Twitter @SLUFutureFood

Pod cast Feeding your mind


