Tillsammans mot målen i livsmedelsstrategin!
Företagsutveckling - hur kan företagen i livsmedelskedjan utvecklas och
vilken roll spelar innovation?

Jordbruksverket och Tillväxtverket bjuder in dig som är involverad i arbetet
med livsmedelsstrategin regionalt och/eller lokalt till en digital tematräff den
10 september mellan 9.15 och 15.00.
Tematräffen är nästa steg i vårt uppdrag att främja samverkan kring det
regionala arbetet med livsmedelsstrategin.
Till anmälan

Program
9.15

Tekniktest och incheckning

9.30

Välkomna och introduktion till dagen
Jordbruksverket och Tillväxtverket

9.35
Jordbruksverkets GD Christina Nordin
”Hur kan vi tillsammans bidra till innovation och företagsutveckling?"
9.45

Utvecklingsmöjligheter, utmaningar och flaskhalsar
Ingenjörerna behövs i lantbruket!
Charlotte Norrman, Linköpings universitet
Livmedelsföretagande och det nya kanallandskapet
Eva Eriksson, Macklean

10.25

Bensträck

10.40

Vad görs och har gjorts runt om i landet? - exempel från verkligheten
Agroväst – klustermotor för gröna näringar i Västsverige
Kristina Anderback, Agroväst livsmedel AB
Testbädd Balsgård – ökad innovationskraft genom samverkan
Torben Olsson, Krinova Incubator and Science park och Fredrik Beskow från Beskows
drycker AB
Företagsnära projekt utvecklar företagen i Kalmar län
Kristina Bergman, Livsmedelsutveckling Sydost
Innovation och samverkan för framtidens sjömat
Lillemor Lindberg, Innovatum Science park & Kristineberg Center
Meat Standard Sweden – En ny modell för att förutsäga köttkvalitet vid slakt
Theres Strand, Svenska Köttföretagen
Kriser sammanhang och timing - grogrunder för utveckling
Anneli Kuusisto, Härnösands kommun

12.00

Lunch

13.00

Information från den nationella nivån
Sweden Food Arena, Marie Gidlund
Samla Sverige, Maria Åberg
Jordbruksverket, Lina Edvardsson
Tillväxtverket, Anna Eldestrand
Vinnova, Joanna Franzén

13.45

Gruppdiskussioner inklusive bensträckare
1) Hur får vi ett effektivt innovationssystem för livsmedelssystemet?
2) Vad behöver företagen i livsmedelskedjan för förutsättningar och stöd för att lägga
fokus på innovation och företagsutveckling?
3) Hur uppmuntras ungt och nytt företagande i livsmedelskedjan? Vad krävs för att
fler ska vilja bli entreprenörer/starta företag i livsmedelskedjan?
4) Hur kan ökad samverkan bidra till företagsutveckling i livsmedelskedjan?
5) Hur skalar vi upp försök och innovationer i livsmedelskedjan?
6) Hur arbetar vi med innovationer över olika delar i livsmedelssystemet och hur
sprider vi riskerna?

14.30

Redovisning av gruppdiskussionerna

14.45

Reflektion i digitala bikupor om dagen lett framåt och vad som är nästa steg

15.00

Slut för dagen

Bakgrund
Jordbruksverket och Tillväxtverket har under 2020 ett gemensamt uppdrag från regeringen att främja
samverkan mellan berörda aktörer på regional nivå kring livsmedelsstrategin. Vi ska ta till vara
synergieffekter, sprida goda exempel och uppmuntra och stödja regionala aktörer. Arbetet har fokus
på målen i livsmedelsstrategin. Under hösten 2019 anordnade Jordbruksverket sex klusterträffar runt
om i landet kring livsmedelsstrategin. Flertalet deltagare önskade fortsatta träffar på olika teman.
Information och inspiration
Inspireras av vad andra gjort, hitta länkar till alla regionala strategier, statistik, få koll på vad som
hände på förra årets klusterträffar med mycket mera på vår webbplats
www.jordbruksverket.se/livsmedelsstrateginregionalt
Du kan prenumerera på våra uppdateringar på webbplatsen.
Kontaktperson
Eva Sundberg, koordinator
E-post: Eva.Sundberg@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 63 22 mobil 073-232 55 70

