
Hållbarhetsveckan arrangeras av Lunds universitet och Lunds kommun, tillsam-
mans med organisationer, företag och andra intresserade av hållbar utveckling. 
Hållbarhetsveckan är en del av Lunds universitets 350-årsjubileum. Programmet 
för hela veckan finns på Hållbarhetsforums hemsida www.hallbarhet.lu.se

Hållbar mat i ett förändrat klimat
19 MAJ 2017 9.00–13.00, SKISSERNAS MUSEUM LUND

Hur kommer klimatförändringarna att påverka vår livsmedelsförsörjning? Och vad behöver vi göra för att möta dessa förändringar? 
Behöver forskare och bransch samarbeta mer? En halvdag med fokus på utmaningar för livsmedelssektorn ur ett hållbarhetsper-
spektiv. Inspirationsföreläsningar och samtal kring hur vi får en säker och hållbar matförsörjning i ett förändrat klimat, samtidigt 
som maten är hälsosam.

Arrangörer: Hållbarhetsforum, LTH, LUCSUS, Agrifood, Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet och Region Skåne. 
Moderator är Susanna Bill från Sustenance. Dela gärna era reflektioner och frågor under dagen via Twitter. Följ också våra stu-
dentjournalisters arbete via Hållbarhetsforums hemsida och sociala medier, se www.hallbarhet.lu.se.

PROGRAM
8.30–9.00  Registrering och tid att titta på Skissernas museums utställningar. 

9.00–9.45  Miniföreläsningar:
   Food prints – connections and challenges between food, environment and health. Kimberly Nicholas, uni 
   versitetslektor vid Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS.

   Den senaste forskningen om hur den globala matförsörjningen påverkas av klimatförändringarna. Lennart  
   Olsson, professor vid Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS. 
   Rapsprotein- ett nytt skandinaviskt alternativ till soja? Hur en restprodukt kan tas tillvara och bidra till en   
   cirkulär bioekonomi. Karolina Östbring, forskare vid Institutionen för Livsmedelsteknik LTH. 
   Proteinskiftet ur ett Lantmännen-perspektiv. Annelie Moldin, Scientific Project Manager Lantmännen R&D.

9.45–10.30 Panelsamtal om matförsörjning i ett förändrat klimat: 
   Kan vi minska klimatpåverkan från jordbruket? Hur får vi ett långsiktigt hållbart jordbruk? Hur kan forskare
   och bransch samarbeta mer? Proteinskiftet är en lösning – finns det flera? Klarar producenterna av att hantera
   ett proteinskifte snabbt? Krävs det politisk styrning? Och inte minst är marknaden mogen och konsumenterna 
   redo för ett proteinskifte? En panel med forskare och representanter från olika delar av branschen diskuterar 
   med utgångspunkt från den senaste forskningen på området.

   Panel:
   Annelie Moldin, Scientific Project Manager Lantmännen R&D
   Henrik Smith, professor och föreståndare CEC vid Lunds universitet
   Helena Johansson, föreståndare för Agrifood Economics Centre vid Lunds universitet och SLU
   Bengt Persson, lantbrukare Välingetorp och styrelseledamot SLU m.m.
   Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

10.30–11.00 Fika

11.00–11.05 En skånsk livsmedelsstrategi – en del av en större kraftsamling. Pia Sandell, miljöstrateg, Region Skåne 
   berättar om nuläget

11.05–11.45 Om förpackningar och matsvinn – panelsamtal med utgångspunkt i ett case från Region Skånes 
   affärsområde Måltid: Kan matsvinnet minska med hjälp av förpackningar, eller är det sämre för miljön med de  
   sopor vi får? Vad transporteras och serveras patientmåltider bäst i plåtbleck eller nya komposterbara engångs-  
   material? Och hur kan vi tänka kring förpackningar, transporter och matsvinn i andra delar av livsmedelssektorn?
   Theresia Hermén Johansson, Affärsområdeschef Måltid på Region Skåne, presenterar caset. Därefter panelsamtal.

   Panel:
   Katrin Molina-Besch, doktorand vid Förpackningslogistik LTH
   Malin Göransson, doktorand vid Förpackningslogistik LTH
   Johan Mårtensson, vd Packbridge
   Helena Lindh, Environment Executive, Tetra Pak Nordics
   Patrik Johansson, vd Solserv AB 

11.45–13.00 Framtidsspaningar: Vad vill framtidens konsumenter ha? Och hur når vi visionerna om hållbarare matvanor? 
   Vi får lyssna på trendspaningar från forskare och bransch, samt resultatet från Region Skånes ”Folkhälsoenkät barn 
   och unga 2016”: 
   Dagens unga är morgondagens konsumenter – men vad äter de egentligen? Birgit Modén, folkhälsoanalytiker,  
   Region Skåne
   Foodtopia: Hur vi handlar, lagar och äter i framtiden - Marcus Klasson, Matbyrån och forskare vid Ekonomihög
   skolan i Lund.
   Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood: Framtiden ljus för gröna proteiner! 
   Samtal och frågor från publiken avslutar dagen.



MEDVERKANDE

Birgit Modén är doktor i folkhälsovetenskap och arbe-
tar som folkhälsoanalytiker vid Samhällsanalys i Region 
Skåne. Birgit är ansvarig för regionens folkhälsorappor-
tering och redovisar idag resultat om matvanor bland 
skolelever i Skåne utifrån den senaste undersökningen 
2016.

Malin Göransson, ar doktorand i Förpackningslogis-
stik vid Designvetenskaper, Lunds universitet. Hennes 
forskning fokuserar på att med hjälp av ny teknik 
hitta innovativa lösningar för att minska matsvinnet, 
främst i försörjningskedjan. Läs en intervju gjord av LU 
här: http://www.design.lth.se/lu350/matsvinn/malin-
goeransson/.

Annelie Moldin, vetenskaplig projektledare på Lant-
männen R&D, där hon arbetar med forsknings- och inno-
vationsprojekt främst inom gröna material och bioenergi 
men också livsmedel och hållbar utveckling. Annelie Mol-
din är disputerad inom Livsmedelsteknik (LTH) och har 
lång erfarenhet av innovations- och utvecklingsprojekt 
inom Livsmedelsindustrin.

Lennart Olsson, är professor i naturgeografi och 
forskare vid LUCSUS (Lund University Centre for Sus-
tainability Studies). Ett nyligen påbörjat projekt hand-
lar bland annat om perenna grödor, t.ex. vete. Läs 
mer: http://www.fokusforskning.lu.se/2017/05/02/
perenna-grodor-for-ett-hallbart-jordbruk/

Susanna Bill driver egna företaget Sustenance och 
är också bland annat gästlärare i innovationsteknik 
vid Lunds universitet. Hon arbetar med att utveckla 
innovationsförmåga hos individer, grupper och i orga-
nisationer. Susanna Bill har en passion för mat och 
beskriver sig själv på sin hemsida som den motvilliga 
ingenjören som 2015 kom 3:a i Sveriges Mästerkock 

och satsade på den passion som hon alltid har haft: KÖKET.

Kimberly Nicholas är universitetslektor vid LUCSUS 
(Lunds universitets centrum för studier av uthållig sam-
hällsutveckling.) Nicholas har tidigare studerat och fors-
kat inom agronomi, vinodling och ekologiska system på 
Stanford University och University of Wisconsin-Madi-
son. Hon forskar kring komplexa samband kring jord-
bruk, markanvändning och jordens naturliga system. 

Karolina Östbring, forskare vid Institutionen för livs-
medelsteknik, LTH, och hon forskar om växtprotein 
och hur tillverkningsprocesser påverkar dessa. Läs mer 
i en artikel i Lunds universitets magasin: http://www.
lum.lu.se/det-behovs-ett-proteinskifte/

Henrik Smith är professor på Biologiska institutionen, 
Lunds universitet och föreståndare för Centrum för 
miljö- och klimatforskning. Han är projektkoordina-
tor för den strategiska forskningsmiljön om biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster i ett förändrat klimat, 
BECC, och leder också bland annat Hållbarhetsforums 
arbete. 

Marcus Klasson är konsumentforskare på ekonomi-
högskolan vid Lunds Universitet. Hans forskningsom-
råde är konsumentkultur med fokus på marknads-
dynamik, konsumtionspraktiker och identitet inom 
mat- och populärkultur.

Åsa Domeij är hållbarhetschef på Axfood, ett av Sve-
riges största dagligvarubolag. Med en agronomutbild-
ning, mångårig erfarenhet inom området och ett stort 
engagemang lyfter Åsa aktuella frågor som rör bra 
och hållbar mat. Åsa har tidigare varit ansvarig för 
miljöfrågor i riksdagen för Miljöpartiet.

Katrin Molina-Besch är doktorand i Förpackningslo-
gistik vid Designvetenskaper, Lunds universitet. Hon 
studerar hur olika miljökrav på matförpackningar ska 
balanseras så att den totala miljöpåverkan av produkt 
och förpackning blir så liten som möjligt. Läs en inter-
vju gjord av LU här: http://www.design.lth.se/lu350/
matsvinn/katrin-molina-besch/

Helena Lindh arbetar som Environment Executive på 
Tetra Pak Nordics. Den yrkesmässiga passionen ligger 
för Helena i att arbeta med kommunikation och utveck-
ling av hur förpackningar kan bidra till en mer hållbar 
morgondag. Intresset för förpackningar väcktes under 
utbildningstiden vid Lunds Universitet som resulterade 
i en Teknologie doktors examen i Förpackningslogistik 
med avhandlingen ”Sustainable Packaging of Organic 
Food, Myth or Reality?”. Läs en intervju gjord av LU: 

http://www.design.lth.se/lu350/matsvinn/helena-lindh/

Johan Mårtensson är verkställande direktör vid Pack-
bridge, ett internationell förpackningskluster som eta-
blerats under 2011 och med huvudkontor i Skåne. 
Packbridge är en neutralt och ideellt nätverk som för-
enar alla intressenter i och runt hela förpackningsindu-
strin, dvs producenter, varumärkesägare, leverantörer, 
forskare och innovatörer. Läs en intervju gjord av LU 

här: http://www.design.lth.se/lu350/matsvinn/johan-maartensson/

Helena Johansson är föreståndare för AgriFood Eco-
nomics Centre, en plattform för samarbete mellan 
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU). På uppdrag av regeringen  
utför AgriFood samhällsekonomiska analyser inom 
områdena jordbruk, livsmedel, fiske och landsbygds-
utveckling. Helena Johanssons forskningsområden rör 
främst jordbrukspolitik, märkning av livsmedel, lands-
bygdsutveckling och internationell handel.

Bengt Persson är en mångsysslare som förutom sitt 
lantbruk har och har haft ett antal styrelseuppdrag, 
startat och omstrukturerat en del företag,bl.a. det 
nystartade företaget Foodhills AB som har en ambi-
tion att bygga en hållbar cirkulär livsmedelsproduktion 
kopplat till Findus gamla anläggning i Bjuv. Han sitter 
också i styrelsen för Sveriges Lantbruksuniversitet, Sigill 

Kvalitetsystem AB och Stiftelsen Lantbruksforskning. Dessutom har han 
ett förflutet i KRAV:s styrelse, LRF:s förbundsstyrelse, som ordförande för 
JTI Instituet för jordbruks- och miljöteknik samt ledamot i styrgruppen 
för bildandet av Rise.

Pia Sandell, Region Skåne, regional utveckling. 
Ansvarar för processen att ta fram Skånes livsmedels-
strategi. 

Theresia Hermén Johansson, Affärsområdeschef Mål-
tid på Region Skåne. 

Patrik Johansson är på VD Solserv AB som erbjuder 
maskiner och service för kreativ förpackningsteknik.
Läs en intervju gjord av LU: http://www.design.lth.se/
lu350/matsvinn/patrik-johansson/


