Välkommen till seminarium

Hur slår vi mynt av svenska mervärden?
Mat som produceras i Sverige har unika mervärden. Livsmedelssäkerheten är
hög och vårt klimat ger smakrika produkter av god kvalitet. En god djurvälfärd
och ett gott förebyggande djurhälsoarbete gör att antibiotikaanvändningen är
mycket låg. Detta ger förutsättningar för en animalieproduktion fri från resistenta
bakterier och salmonella. Hur kan vi bättre utnyttja de svenska mervärdena för
att öka konkurrenskraften och skapa arbetstillfällen? Det är temat för vårt nästa
livsmedelsindustriseminarium den 13 januari.
På seminariet får vi bland annat höra en brittisk och en svensk handelskedja berätta
om vilken betydelse hållbarhetsaspekter har i deras produktsortiment och vilka krav
de ställer på sina leverantörer. Flera företag berättar om sitt hållbarhetsarbete och
hur det ger dem konkurrensfördelar. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht berättar
om regeringens arbete med den kommande livsmedelsstrategin.
Generaldirektörerna från Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket delar
och diskuterar dessutom erfarenheterna från den pågående förenklingsresan där
myndigheterna besöker olika livsmedelsföretag med syftet att öka tillväxten och
underlätta export. Som en del i detta arbete vill vi också lyssna på deltagarna på
livsmedelsseminariet och ge dig chansen att tycka till om vad som kan behöva göras
för att utveckla tillväxt och export.
Varmt välkommen till ett framåtblickande Livsmedelsindustriseminarium den 13
januari på Myntkabinettet i Stockholm!
Leif Denneberg
Generaldirektör
Jordbruksverket

NÄR

13 januari 2016, kl 09:30–16.00

VAR

Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Seminariet är kostnadsfritt, lunch ingår

INFO

Cecilia Koch
Anne Hansson

ANMÄLAN

www.jordbruksverket.se

036-15 58 94
036-15 50 77

Klicka på Kurser och seminarier längst ner på sidan. På denna sida kan du sedan anmäla
dig. Begränsat antal platser. Om du får förhinder, meddela oss senast den 11 januari via
e-postadressen: livsmedelsindustriseminarium@jordbruksverket.se
Vid utebliven avanmälan debiteras måltidskostnaden.

Program

Hur slår vi mynt av svenska mervärden?

Moderator: Lennart Wikström
09:30

Registrering och kaffe

10:00

Välkommen
Leif Denneberg, Generaldirektör, Jordbruksverket

10:10

Förenkla för en ökad och hållbar livsmedelsproduktion
Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister

10:40

Framtiden är grön
Mikael Kruhsberg, VD Macklean

11:00

Waitrose fresh produce agricultural strategy
Alan Wilson, Technical Manager Agronomy Waitrose

11:25

”Vilka mervärden lockar kunder? ”
Hans Holmstedt, Inköpsdirektör Axfood

11:50

Frågor, diskussion, Moderator

12:00

Lunch

13:00

The road less travelled by – om vägval inför framtiden
Thomas Berglund, VD Almnäs Bruk

13:20

Korv – från skinkan till flanken ger pengar på banken
Per Karlsson, VD Boarps Gård

13:40

Svensk frukt går som tåget
Henrik Stridh, VD Äppelriket

14:00

Med Polarbröd mot 2145
Karin Bodin, VD Polarbröd

14:20

Erfarenheter från och dialog kring förenklingsresan till
livsmedelsindustriföretag
Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Tillväxtverket och 			
Livsmedelsföretagen

15:00

Gruppdiskussioner
kring förenklingar och hur öka tillväxt och export, inklusive fika

15:40

Summering av dagen, Moderator

16:00

Slut

