
 
 
 
Temat för MultiHelix Think Tank (MTT) mötet den 14 maj 2018 i Lund: 

Livsmedel/måltid/hållbarhet – betydelse för vår hälsa? 
  
Program: 

u Dolores Öhman, Region Skåne: Globala, nationella och regionala utmaningar, varför 
en Livsmedelsstrategi behövs och vad står där och hur arbetet framåt planeras. 

u Magnus Jörgel, Region Skåne: Futures of Food?  
u  1) Mat, livskvalitet och hälsa –Hur kan LS i kombination med livsmedel bidra till 

förebyggande hälsa?  
u Charlotte Lorentz Hjort, Krinova: Hur vi arbetar från en inkubator och science 

park med att stimulera och få till samverkan för innovation i gränslandet 
mellan områdena hälsa och livsmedel. Och hur vi med det vill vara med och 
förverkligar den nya livsmedelsstrategin för Skåne. 

u Sara Fredström, Livsmedelsakademin:  För att företag inom Functional food 
ska kunna etablera sig på marknaden krävs en vetenskaplig grund, men det 
räcker inte. En väl genomtänkt kommunikation och marknadsföring är 
avgörande. 

u 2) Hållbarhet och cirkulärt biobaserat livsmedelssystem kopplat till life science 
u Yvonne Granfeldt, LU: FOODPLANT – Vinnväxt ansökan 
u Lennart Svensson, Region Skåne/FoodHills: Vad händer i Bjuv och hur kan vi 

koppla till Livsmedelsstrategin? 
 
Idag andra gången vi tar upp mat/måltid/hälsa/hållbarhet. Första gången var i dec 2016 då 
Lotta Törner, Livsmedelsakademin lyfte ett antal centrala frågor: 
 
• Prevention av sjukdom genom mat? 

• Testbäddar för livsmedel behövs! 

• Ny logistik inom industrin på gång bl.a. för inköp av mat på nätet. 

• Fragmenterat system som måste bli långsiktigt hållbart. 

• Det mesta runt mat är numera social innovation t ex ”cow funding och rescued fruits. 
http://cowfunding.se och http://rescuedfruits.se 

• Vem har taktpinnen nationellt/regionalt? Det saknas klara strategier. 

• Livsmedel: Vetenskaplig nivå som är låg! Mindre del av forskningen går till praktisk 
användning. 

• Kött utan djurhållning? När? Redo för odlat kött? Redan nu blandar industrin in 
grönsaksfibrer – ”korvish” 



Vi följer upp en del av dessa frågor idag och ser att det har hänt positiva saker: 

•  Livsmedelsstrategi för Skåne och Sverige finns numera 

•  Testbädd finns snart i Bjuv genom FoodHills 

•  Vinnväxt ansökning på gång i kölvattnet av FOODKIC konsortiet 

 

Så…. 

Vad behöver vi göra för att förverkliga livsmedelsstrategin? 

Vad vill vi äta imorgon? Vad håller oss friska? Koppla livsmedel och livsvetenskaper! Denna 
gränsyta är central framöver! 

Bjud in relevanta klustermiljöer såsom Mobile Heights, Medicon Valley och 
Livsmedelsakademin för att koppla samman branscherna och skapa samverkan mellan 
medlemmarna. Drar de åt samma håll vad gäller framtidens hälsosamma livsstil? 

Lagstiftningen inom EU hindrar nytänkande inom livsmedel för t ex functional food. 

Kan Sverige ta en ledande position inom cirkulärt biobaserat livsmedelssystem? Ett ”Food 
Valley Europe” 2025!  

Skapa ett levande ”Food community”! 

Innovativa livsmedelsbolag bjuder in experter och bildar fokusgrupper för att förstå kunder 
och öka trovärdigheten. Pratar om livsstil och inte sjukdom. 

Är det enbart positivt att äta mer vegetariskt? 

Undernäring kopplad till kosten (vegetarisk-) men kan även ske via felnäring som vid 
uppkomst av fetma 

Flera av de aktörer som kommer att ha stort inflytande på dessa frågor fanns här idag! 
Politiken, Region Skåne, Krinova, Livsmedelsakademin, FoodHills, Forskningen på LU.  

Sist men inte minst MTT medlemmarna från en mängd olika verksamheter – vi tillsammans 
kan bidra till att vi kan få hållbart livsmedelssystem och därmed hållbart samhälle med 
hållbara människor. MTT kommer att arrangera en rad olika rundabordsmöten under 
hösten enligt önskemålen från mötet. Dessutom ska vi verka för att tillgänglig kunskap 
samlas in och sprids (white paper, bok m fl förslag). 

 

 


