Inbjudan

Kickoff för nationellt
matsvinnssamarbete
Vi har alla ansvar för att minska matsvinnet som uppstår i alla led i
livsmedelskedjan, från producent till konsument. Mycket arbete görs redan i dag
i kedjans olika led, men jag är övertygad om att om vi samarbetar så kommer vi
att uppnå mycket mer. Därför bjuder jag in till en kick-off där du får lyssna till
andra länders erfarenheter av matsvinnsförebyggande samarbete. Du får ta
del av hur man arbetar med matsvinn i olika led av kedjan och diskutera hur vi
långsiktigt ska arbeta i Sverige. Du har också möjlighet att ge inspel till den
nationella handlingsplan för minskat matsvinn som tas fram av Livsmedelsverket,
Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Dagen modereras av
Louise Ungerth och är öppen för alla: företag, myndigheter, forskare, media,
intresseorganisationer med flera.
Välkommen!
Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister

Datum: 4 oktober 2017
Tid: 08:30–15:15
Plats: Bankhallen, Miljödepartementet, Malmtorgsgatan 3
Anmälan görs senast den 29 september till Mona Öhlund, mona.ohlund@
slv.se. Ange namn, organisation och eventuell specialkost. Antalet platser
är begränsat, så först till kvarn gäller. Deltagandet är kostnadsfritt.
Glöm inte att göra avanmälan om du inte kan komma.
Avanmäl ska göras senast den 29 september.
Kontaktperson: Ingela Dahlin 018-17 57 09 ingela.dahlin@slv.se

Medarrangörer:

www.regeringen.se

Program
Moderator: Louise Ungerth, konsult och fd chef för Konsument & Miljö
vid Konsumentföreningen Stockholm
8:30–9:00

Registrering, kaffe & nätverkande

9:00–10:00

Nationellt matsvinnssamarbete
Christina Nordin, avdelningschef på Näringsdepartementet
		hälsar välkommen
		Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
		
LRF, Sven-Erik Hammar (vice ordförande)
		
Livsmedelsföretagen, Lars Appelqvist (ordförande)
		
Svensk Dagligvaruhandel, Anders Svensson (ordförande)
		
Konsumentföreningen Stockholm, Anna Lilja
		(ansvarig Miljö/Hållbar konsument)			
10:00–12:00
Matsvinnssamarbete i andra länder
		
Co-ordinated Collaboration to tackle food waste in the UK and 		
		
Across Europe (på engelska)
		
David Rodgers, Head of International Food Programmes, 			
		WRAP
		
		
		
		

Samarbeid om forebygging og reduksjon av matsvinn –
«Den norske modellen» (på norska)
Anne-Grethe Haugen, VD på Matvett
Bent Myrdal, VD på Q-Meieriene

		Vad kan Sverige lära? Uppföljande diskussion
12:00–12:45

Lunch

12:45–14:00

Matsvinnsarbetet i olika delar av kedjan

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Hållbar livsmedelskedja:
Axfood, Åsa Domeij, hållbarhetschef
Primärproduktion:
Sydgrönt, Lars Wall Persson, VD och odlare
Livsmedelsindustri:
Orkla, Agneta Påander, hållbarhetschef
Dagligvaruhandel:
ICA, Maria Smith hållbarhetschef
Restaurang & storkök:
Compass Group, Jonas Siljhammar VD

14:00–15:00

Svenskt långsiktigt matsvinnsarbete
och arbetet med nationell handlingsplan

		Diskussion och inspel
		
Karin Führ Lindqvist, Näringsdepartementet och
		
Ingela Dahlin, Livsmedelsverket
15:00–15:15

Så går vi vidare

		Summering och avslut

