Tillsammans mot målen i livsmedelsstrategin!
Vilt/vildsvin
Hur tar vi tillvara på det
vilda köttets potential
från skog till bord möjligheter och
utmaningar?
Jordbruksverket och
Tillväxtverket bjuder in
dig som är involverad i
arbetet med
livsmedelsstrategin
regionalt och/eller lokalt
till en digital tematräff
den 23 september mellan
8.30 och 12.15
Tematräffen är nästa steg i vårt uppdrag att främja samverkan kring det
regionala arbetet med livsmedelsstrategin.
Till anmälan

Program
8.30

Tekniktest och incheckning

8.45

Välkomna och introduktion till dagen
Näringsdepartementet - Per Callenberg, Statssekreterare
Jordbruksverket – Håkan Henrikson, Näringslivschef

9.10

Samtal om nuläge
Status kring vildsvinspaketet





Jordbruksverket - Camilla Bender Larsson
Livsmedelsverket - Mattias Åsander
Länsstyrelsen Kronoberg – Ulf Larsson
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) - Anna Malmsten

9.45

Bensträck

10.00

Vad görs och har gjorts runt om i landet - exempel från verkligheten






Exempel på lyckat samarbetsprojekt - vad kan vi lära av det?
- Rebecka Wikström, Länsstyrelsen Kronoberg och Sven-Åke Larsson, Svenskt
Viltkött
Kan utvecklingen som sker i vildsvinsfrågan appliceras på annat vilt?
- Göran Frisk, Friskens Vilt
Hur kan grossister och vilthanteringsanläggningar arbeta tillsammans för att
sälja viltkött till såväl privata som offentliga restauranger?
- Björn Nilsson, Martin & Servera
Vikten av kunskap hos jägare om hur man hanterar viltet och dess kött
- Christina Nilson-Dag, Jägareförbundet
Möjligheter och utmaningar i offentliga kök
- Robert Henriksson, Katrineholms kommun

11.15

Gruppdiskussioner

12.05

Summering av dagen

12.15

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

