Beviljade projekt inom Livsmedelsstrategin 2009
Projekt med ekologisk inriktning
Sökandens namn

Hushållningssällskapet
Väst, Vänersborg

Projektets namn

Ekokompetens för
beslutsfattare

Kort projektbeskrivning

Projekttid

Projektet ska ge stöd till ett tydligare ledarskap när det gäller
att öka volymerna av ekologisk mat. Genom
dialogseminarier med politiker och beslutsfattare inom
offentlig sektor öka kunskapen om och engagemanget för
ekologiska mat.
2009-2012

Ekocentrum, Sigtuna

Samordna kunskapsprocesser och stärka banden mellan
Ekoökningar i skola och
kostpersonal, vårdpersonal och pedagogisk personal för att
omsorg
driva ekomatsfrågan framåt på ett effektivt sätt.
2009-2012
Samla in statistik över den offentliga sektorns inköp av
Statistik över offentliga inköp av ekologiskt. Kartlägga och följa upp resultaten av
ekologiskt
regeringens inriktningsmål för målen för ekologiskt 2010.
2009

Ekocentrum, Sigtuna

Klimatsmart mat i offentlig
sektor

Hushållningssällskapet
Väst, Vänersborg

Bidra till ökad kunskap och användning av ekologiska och
klimatsmarta livsmedel i offentlig sektor. Kunskaps- och
informationspridning som ska ske genom kursverksamhet.

576 900 kr

748 700 kr
351 040 kr

2009

670 140 kr

2009

842 316 kr

2009

410 000 kr

Öka medvetenheten om ekologiska råvarors samband med
klimatet och dess mervärde. Öka tillgången på ekologiska
råvaror. Genomföra utbildningar på ekologiska gårdar och
frukostträffar med lokala lantbrukare.
2009

431 000 kr

Lyfta fram kockars och restaurangers erfarenheter och
sprida kunskap om klimatsmarta och ekologiska produkter
Matlandet Sverige med
inom och utanför branschen. Kompetensutveckling och
klimatsmart mat i privata
rådgivning till restauranger. Workshop med matlagning i
Ekocentrum, Sigtuna
restauranger
anslutning till en lokal producent.
Bidra till ökad omläggning till ekologiska råvaror genom
Ekologiska Lantbrukarna, Ökad omläggning till ekologisk marknadsinformation, lönsamhetsberäkningar och
Uppsala
produktion
samverkanslösningar.

Ekologiska Lantbrukarna,
Uppsala
Koll på klimatet!

Stödbelopp
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Öka antalet ekobönder och öka produktionen av certifierade
ekologiska råvaror. Produktionsrådgivning samt visa på
goda exempel. Projektet bygger på aktiva ekolantbrukares
erfarenheter från sina gårdar och bygger på mentorskap.
2009

400 000 kr

Att stimulera kommuner och landsting att öka sina inköp av
ekologisk och klimatsmart mat för att nå målet på 25%
Ekologiskt
Klimatsmart och ekologisk mat ekologisk mat inom offentlig sektor. Seminarier med
Marknadscentrum, Malmö till offentlig sektor
politiker/besluts-fattare, bygga upp nätverk, rådgivning.
2009

684 615 kr

Att lära mer om svenska konsumenters efterfrågan på
ekologiskt lammkött samt utveckla och dokumentera
kunskap om nya produktionskedjor av livsmedlet. Kontakter
med producenter och handel för att se vad som kan göras
för att sälja/producera mer ekologiskt lamm.
2009

277 750 kr

Ekologiska Lantbrukarna, Bondens Ekoråd - ett
Uppsala
mentorskapsprogram

KRAV, Uppsala

Efterfrågan på småskaligt och
ekologiskt lammkött

KRAV, Uppsala

Informationskampanj till
konsumenter

Svenska Mässan
Stiftelse, Göteborg

EkoNord

CUL, Centrum för uthålligt
lantbruk, Uppsala
Nordic Organic Conference

Öka kännedomen om miljömärkt och ekologisk mat för att
underlätta för konsumenter. Inriktningen är bland annat
ursprungsmärkning, lokalodlat och klimatsmart mat.
Pågående projekt. Förberedande inför och genomförande
av nordisk ekologisk mässa, EkoNord i samband med
Interfood mässan i maj 2009. Syftet är att bygga upp
Nordens största mötesplats för ekologisk produktion och
förädling.

2009

447 875 kr

2008-2009

507 750 kr

Pågående projekt. Ska skapa en nordisk mötesplats med
fokus på ekologisk mat och hållbar livsmedelshantering och
konsumtion i samband med EkoNord.
2008-2009

547 100 kr
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Stiftelsen JTI - Institutet
för jordbruks- och
miljöteknik, Uppsala

Ett kunskapspaket inom ickekemisk ogräsbekämpning.
Åtgärder för att främja
övergång till ekologisk
produktion

Ekokött, Uppsala

Konkurrenskraft Ekokött

Öka den ekologiska produktionen i Sverige genom att öka
kunskapsnivån bland lantbrukare och växtodlingsrådgivare
kring icke-kemisk ogräsbekämpning.
2009
Pågående projekt. Att genom olika kunskaps- och
informationsinsatser höja konkurrenskraften för ekologisk
köttproduktion och deras produkter och öka produktionen av
ekokött.
2008-2010

Sveriges
Lantbruksuniversitet, SLU Bär med unika smak- och
Balsgård, Kristianstad
hälsomervärden

Öka den ekologiska odlingen och förädlingen av
havtornsbär. Kunskapsförmedling, sortmaterial, utveckla
rationell skördeteknik och produktutveckling kring havtorn.

Föreningen för ekologisk
fjäderfäproduktion,
Hedesunda

Öka den ekologiska ägg och matfågelproduktionen i
Sverige. Ordna visningsgårdar som visar på bra exempel på
innovativa lösningar, informera nya producenter med mera. 2009

Utöka ekologisk
fjäderfäproduktion

2009-2011

280 000 kr

147 500 kr

813 809 kr

300 000 kr
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Övriga projekt
Sökandens namn

Projektets namn

Sveriges Gårdsmejerister, Ett lyft för hantverksmässigt
Flen
tillverkad ost

SIK, Institutet för
Livsmedel och Bioteknik,
Göteborg
Utbildning
SIK, Institutet för
Livsmedel och Bioteknik,
Göteborg
Nätverk

SIK, Institutet för
Livsmedel och Bioteknik, Förenklad metod för
Göteborg
klimat/GWP beräkningar
SIK, Institutet för
Förpackningslösning som ger
Livsmedel och Bioteknik, minskad klimatpåverkan och
Göteborg
högre prduktkvalitet
SIK, Institutet för
Livsmedel och Bioteknik, Jobba smartare, minimera
Göteborg
slöseriet - lean production

Kort projektbeskrivning
Pågående projekt. Hjälpa medlemmarna att utveckla sina
individuella företag. Mål att stärka företagen och ystningsverksamheten på landsbygden. Utbildningsinsatser.
Pågående projekt. Ett kurspaket med flera delar. Kurser i
bland annat livsmedelssäkerhet, för charkpersonal,
företagsanpassad kurs i produktutveckling, Men det kan
även handla om mögelsvampar, kurser för att förstå
analysresultat med mera.
Pågående projekt. Olika nätverksområden; hur möter vi
hälsotrenden, lean production för livsmedelsindustrin, mat
och klimat, akrylamid i maten, riskanalys och matsäkerhet,
pulvernätverk med mera.
Pågående projekt. Uppbyggnad av kunskap och en stor
databas. Kartläggande studier och projekt inom enskilda
steg i produkternas livscykel. Utveckling av en förenklad
metod för beräkning av livsmedelsprodukters
klimatpåverkan.

Projekttid

Stödbelopp

2008-2009

62 500 kr

2008-2010

1 348 300 kr

2008-2010

1 458 500 kr

2008-2010

1 143 441 kr

Pågående projekt. Aktiva förpackningar som anpassar sig
för vissa livsmedel. Det handlar om syrefria förpackningar
och i vilka miljöer det är lämpligt att packa på vilket sätt.
2008-2009
Pågående projekt. Skapa förutsättningar för ett effektivt
införande av produktutveckling. Införa lean production
samtidigt som hänsyn tas till miljöpåverkan. Behovsanalys,
nätverksträffar, workshops med mera.
2008-2009

383 802 kr

867 615 kr
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SIK, Institutet för
Livsmedel och Bioteknik, Nya hälsosamma glutenfria
Göteborg
bröd

Pågående projekt. Att utveckla nya bröd baserad på
glutenfria ceralier som är goda, nyttiga och lättillgängliga.
Riktar sig till små och medelstora bagerier.
2008-2010
Pågående projekt. En ny ultraljudsbas har utvecklats på SIK
SIK, Institutet för
Metoder för bestämning av
för att mäta kristallationshastighet.Ta fram metoder som
Livsmedel och Bioteknik, fetters
kan användas i produktionen vid exempelvis
Göteborg
kristallisationsegenskaper
fettkristallisation, diskning och produktbyte.
2008-2010
Pågående projekt. Projekten "Livsmedel utan listeria
monocytogenes" och "Säker kallrökt korv" har slagits
SIK, Institutet för
samman till ett projekt under nytt namn. Projektets syfte är
Livsmedel och Bioteknik,
att förhindra tillväxt av och bekämpa förekomst av
Göteborg
Livsmedel utan farliga bakterier sjukdomsframkallande bakterier.
2008-2010
SIK, Institutet för
Livsmedel och Bioteknik,
Göteborg
Lång hållbarhet utan mögel

SIK, Institutet för
Livsmedel och Bioteknik, Hälsosammare och
Göteborg
klimatsmarta charkprodukter

Pågående projekt. Projektets mål är att förhindra att
produkter med lång hållbarhet möglar. Detta kan resultera i
minskat svinn och ett ökat konsumentförtroende.
2008-2010
Pågående projekt. Utveckla nya, nyttiga och goda
färdiglagade rätter av bär, frukt eller grönsaker. Genom att
optimera de olika stegen i processen kan olika egenskaper
förbättras.
2008-2010
Pågående projekt. Genom att förmedla kunskap och
genomföra praktiska försök, ge företagen bättre
förutsättningar att själva utveckla nya hälsosamma och
klimatsmarta charkprodukter.
2008-2010

Energieffektiv och innovativ
tillverkning av
SIK, Institutet för
livsmedelsprodukter - med
Livsmedel och Bioteknik, kontinuerlig mikrovågsvärmning
Göteborg
av pumpbara råvaror

Pågående projekt. Bedöma möjligheten att med förkortad
processtid och högre verkningsgrad öka kapaciteten och
samtidigt förbättra kvaliteten på kontinuerligt värmda
produkter utan att försämra hållbarheten.

SIK, Institutet för
Smakliga rätter för ökad
Livsmedel och Bioteknik, konsumtion av nyttiga
Göteborg
vegetabilier

2008-2010

542 901 kr

561 590 kr

658 188 kr

299 642 kr

930 980 kr

725 641 kr

419 599 kr
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Öka kunskapen hos aktörerna i livsmedelskedjan kring hur
man kan förbättra logistiken i livsmedelskedjan genom att
transportera en mångfald livsmedel på ett säkert och
miljöeffektivt sätt. Ett flertal workshops hålls.
Pågående projekt. Kompetens-registreringsverktyg som
lyfter arbetet med kompetensutveckling till en
The Swedish Dairy
konkurrenskraftig nivå. Företag ska bland annat kunna
Education Board, Li,
Kompetensregistrerings-verktyg redovisa hur man säkrar att personalen har rätt kompetens
Stockholm
för livsmedelsbranschen
för sitt område.
Ett heltäckande forum under 26-27 nov inom förädling,
direktförsäljning och lantbruksturism. Forumet kommer
Elmia, Jönköping
Elmia Närproducerat
innehålla ett stort antal seminarier och workshops.
Öka kunskapen hos anställda i kyl- och fryskedjan om vad
som sker vid tillverkning, nedkylning, infrysning, upptining,
transport, lagring kopplat till kvalitet. Ta fram ett
Djupfrysningsbyrån,
Kompetenslyftet i djupfryst och utbildningsmaterial som ska användas av handledare vid
Stockholm
kylkedjan
utbildningarna.
Att inspirera regioner, kommuner och skolor att förbättra
måltiderna i skolan. Nyckelpersoner utbildas och en
Lantbrukarnas Ekonomi,
hemsida lanseras med innovativa skolmåltider. Målgruppen
Stockholm
Bättre skolmat
är främst kostchefer.
Öka medvetenheten om livsmedel i Sverige med avseende
på matens miljö- och klimatpåverkan från jord till bord.
LivsmedelsSverige/SLU,
Informera konsumenter om hur man väljer och hanterar
Uppsala
Mat, miljö, klimat
maten rätt med tanke på klimatet och miljön.
Kostnadseffektiva
Designa nya förpackningssystem anpassade efter små
förpackningar för små
livsmedelsproducenters behov. Informera och undervisa de
STFI-Packforsk AB, Kista livsmedelsserier
som tillverkar livsmedel om förpackningar.
Kompetensutveckling med olika utbildningspaket i olika
delar av landet för att höja den gastronomiska nivån i
Restaurangakademien
Sverige. Målgrupp anställda på restauranger, lärare vid
AB, Stockhom
Gastronomi i nya matlandet
restaurangutbildningar.
SIK, Institutet för
Livsmedel och Bioteknik, Säker och miljöeffektiv
Göteborg
livsmedelslogistik

2009-2010

511 508 kr

2008-2011

600 000 kr

2009

2009-2010

2009

2009-2010

600 000 kr

235 000 kr

511 000 kr

370 000 kr

2009

615 900 kr

2009

1 992 125 kr
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Ideon Agro Food, Lund

Sveriges
Lantbruksuniversitet,
SLU, Skara
Expertkompetensprogrammet meNY,
Skara

Råvara, kvalitet och nya
livsmedelsprodukter

Kompetensstöd för
studentprojekt
meNY-cirklar för kvalitetssäkrad
renköttsproduktion

Innovativ lösning för logistik i
Lunds Tekniska Högskola småskalig livsmedelsproduktion

Företagarna, Stockholm

Framtidsbygd - Måltid och
livsmedel

SLU, Institutionen för
energi och teknik,
Uppsala

Mjölkrundan - Integrerad
logistik för lokalproducerad mat

Gazl AB, Karlstad

Det nordiska virtuella mathuset

Att med utgångspunkt från livsmedelsråvarans kvalitet
skapa nya hälsosamma produkter baserade på grönsaker,
bönor och rotfrukter.

2009

Identifiera skarpa projekt inom livsmedelsindustrin och hitta
intresserade studenter från olika lärosäten. Skolning och
anpassning till livsmedelsmiljö/ kompetens för studenterna.
Målet är ett långsiktigt kompetenscentrum.
2009
Öka lönsamheten i renköttsnäringen genom kvalitetssäkrad
produktion. Ska ske genom meNY-cirklar där man utvecklar
kvalitetssigillet Renlycka.
2009-2010
Utveckla en modell för att bryta ner forskning till praktisk
användning inom småskalig livsmedelsproduktion inom
området logistiklösningar. Identifiera hinder och möjligheter
för en framgångsrik logistik mellan producent, handel och
konsument.
2009
Utvecklingsprojekt om måltidsturism med workshops som
ger modeller för hur måltiderna kan förnyas och anpassas
till måltidsturisternas krav. Ska omfatta både lyxmåltiderna
och de mer vardagliga.
2009
Utvärdera, demonstrera och vidareutveckla logistiklösningar
för distribution av lokalproducerad mat. Pilotprojekt där
leveranser från producent till handel kartläggs och nya
logistik-koncept utvecklas som ska användas som råd till
producenter.
2009-2011
Utveckla en portal på internet för alla aktörer inom nordisk
mat. Förfrågan från Ny nordisk Mat, Nordiska Ministerrådet
att skapa detta virtuellla mathus.
2009

182 297 kr

290 000 kr
293 500 kr

705 125 kr

434 000 kr

683 350 kr
500 000 kr

