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– innovation och forskning för en livsmedelssektor i världsklass
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Berättelsen om de svenska smakerna
Ingenstans bor och odlar människor så långt norr ut som i Sverige.
De unika förutsättningar som istid, kyla, ljus och format kynne ger oss råvaror i världsklass.
Jord
›› vår näringsrika jord – ett arv av istiden
Ljuset
›› sommarhalvårets ljusaste plats – ger oss näring och smak
Kylan
›› skapar sötma, bördighet, renhet och smak
Vårt sätt
›› vår omsorg och förändringsvilja

Terroir och merroir
Skagerak ‐ Skaldjur
”I ett av världens kallaste hav, där temperaturen stadigt ligger runt
6 grader på 10‐20 meters djup, växer skaldjur och fisk långsamt vilket
ger ett fastare kött, mer sötma och djupare smak.
Kylan till trots är artrikedomen stor, här finns 1 500 olika sorters
växter och djur, bland annat 130 fiskarter.
Här växer också Grebbestadostronet som med sin fylliga smak av
hav, fylld med mineraler och smöriga känsla, anses vara ett av
världens främsta ostron. ”
Utdrag ur boken Det svenska måltidsundret
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Terroir och merroir
Merroir
”Karaktärisering av
fiskevattnens olika
sammansättningar och
egenskaper som också
visat sig i hög grad kunna
påverka doft, smak,
konsistens och
komplexitet hos fiskar
och skaldjur”
Det svenska måltidsundret

Exportvärde:
Norge: > 100 Mdr SEK
Danmark: 160 Mdr SEK

Sverige: 53 Mdr SEK
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Varför ska Sverige satsa?
Goda
livsmedel

Levande
landsbygd
Forskning och
innovation!

Ökad
tillväxt

Minskad
sårbarhet

Fler jobb
50 000 nya till 2030
Minskad
miljö‐
påverkan

Bättre
folkhälsa

Större
export

Arenan inkluderar hela livsmedelskedjan

HANDEL
LANTBRUK
KONSUMENT

RESTAURANG
STORHUSHÅLL

LIVSMEDELS‐
INDUSTRI

FISKE‐
NÄRING
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Vision och målbild till 2030
Vision
Hållbar matinnovation för tillväxt i Sverige
och njutning i hela världen

Mål 2030
Topp 3 i innovations‐
rankingar för
livsmedelssektorn i
Europa

Mål 2030

Mål 2030

Mål 2030

50 innovationer som
omsätter 10 miljarder
kronor

Minst 50 000
nya jobb i Sverige

Exportandelen ska öka
till 50 procent

Mission 1

Mission 2

Mission 3

Mission 4

Världens mest attraktiva
mat och dryck

Konkurrenskraftig
matinnovation

Mat och dryck för ett
hälsosammare liv

En resurseffektiv
livsmedelssektor

Mission 5
Klimatneutral
livsmedelsproduktion
år 2045

Systemperspektiv + tvärvetenskap = hållbart system
Produktion och produktivitet

Värdekedjeperspektiv

Affärsmodeller

Produktegenskaper

Ny teknik

Cirkuläritet
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Kundvärde ‐ Konkurrenskraft
Marknads‐
föring

Policylab

Odlings‐
teknik

Fabrik

Affärs‐
modell

Växt‐
förädling

Mikro‐
biom

Unika
råvaror

Sensorik

Digitala
redskap

Exempel på forsknings‐ och innovationsprojekt
Världens
mest attraktiva
mat & dryck

BLÅ BIOMASSOR
Produktion

Mat, hälsa och klimat

Data och kod

Samhällsvetenskap

Ny processteknik för att
separera värdefulla
komponenter.
Samprocessa
biprodukter.
Fiskfoder.

Hälsoaspekter.
Klimatnytta med sjömat.
Hållbart fiske och bestånd.

Databas för restflöden =
industriell symbios och
lokala bioraffinaderier.
Miljögifter och
näringsvärden för
sötvattenfiskar.
Fiskeloggboken som
datakälla.

Näring och kustsamhällen.
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Omsättning

”Kritiskt skede”

”Kritiskt skede”

Tid
TRL 0‐3

TRL 4 ‐ 6

”Grundforskning”
”Tillämpad”

TRL 7 ‐ 9

Startup

Scaleup

Etablerade företag

Test, demo,
prototyp

FoI för ett hållbart livsmedelssystem
Politik
Livsmedelsstrategin
Nationella kommittén för livsmedelsforskning
Satsningar
Food Science
Sweden
(Akademi/institut)

Andra aktörer,
ex myndigheter
Behov
Sweden Food Arena
Livsmedelsbranschen
Konsumenter
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Åstadkommation
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