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UTMANINGAR FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN
• Artutrotning 
• Kemikalier 
• Utarmning av jordar och ekosystem 
• Ökade kostnader för produktion  
• Omställning från fossilbränslen till alternativa bränslen. 
• Marknadstillväxt och efterfrågan om alternativa produkter. 
• Ökad befolkning och mindre odlingsytor 
• Lagar och regelverk.  
• Smittorisken och ökade hälsorisker. 
• Ökad mängd av avfall och mer resursanvändning 
• Osv…….
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VAR STÅR BRANSCHEN I NULÄGET
Idag står maten för en fjärdedel av människans klimatpåverkan  

Livsmedelsproduktionen har blivit allt för komplex komplex, med många led i produktionen och 
en globalisering som gör att det kan vara svårt att ta reda på matens ursprung. 

Komplexa livsmedelskedjor kan också leda till att en lösning i ena änden leder till problem någon 
annanstans. 

Dessutom finns en förhärskande bild om att mat ska vara billigt. Företagen lever med en 
ekonomisk press där de riktiga kostnaderna för produktionen inte är inkluderade. 

För att lösa problemen behöver både produktions- och konsumtionsmönster förändras.
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LIVSMEDELSBRANSCHEN AGENDA

• Fakta och trender mot 2050  
-prognoserna visar en tillväxt med 2 miljarder fler människor (enligt FN) 

• Färdvägar mot 2050  

-hittat sätt att producera minst 50 procent mer mat än vi gjorde 2007 (enligt FN) 

• Policyutveckling mot 2025 

-Det kommer att krävas många nya lösningar, många nya sätt att tänka kring affärsmodeller, 
resurseffektivitet, lagstiftning, styrmedel, innovationer, forskning och cirkulära lösningar. 
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POLICYUTVECKLING 2025  

Kartläggningar och kostnadsvärderingar  

-viktiga resursflöden och nyttjandegrad av produkter 

Branschöverskridande samarbeten, tvärdisciplinärt tänkande och systemperspektiv behöver främjas för att 
komma bort från dagens stuprörstänkande inom utbildning och forskning och inom näringsliv.  

Spårbarhet och förberedelse för återanvändning och återvinning. 

Välfungerande marknader för sekundära råmaterial och spill,  
-utvecklade insamlingsstrukturer (till exempel livsmedel) 
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LIVSMEDELSBRANSCHEN FOKUS I DAGSLÄGET

• Öka utbudet av vegetariska proteinkällor som kan ersätta:  
    -Kött  
    -Mejeriprodukter 

• Öka utbudet av ekologisk och etiskt producerad mat 
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PRISUTVECKLING
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PRIS UTVEKLING JMF MED AVKASTNINGEN
Pris utvekning 1980 +20% 
Pris utveckling 1955 +33%
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VI IMPORTERAR ALLT MER
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MILJÖPÅVERKAN

Produktionen av den mat som årligen går förlorad i världen ger upphov till 
växthusgas- utsläpp på 3,3 miljarder ton per år. Det placerar matsvinn på en 
tredjeplats i den globala utsläppsligan, efter Kina och USA 
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NYA VÄGAR TILL ATT FRAMSTÄLLA SMARTA LIVSMEDEL

• Produkter som är framtagna: 
-Konfektyr & Bageri alternativ 
-Mejerialternativ 
-Köttalternativ 

• Kommande produkter: 
-Större utbud av konfektyr & Bageri alternativ 
-Större utbud av mejerialternativ 
-Större utbud av köttalternativ
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NYA VÄGAR TILL ATT FRAMSTÄLLA SMARTA LIVSMEDEL
Världens snabbaste framställning 
-Från odling i en reaktor till produkt framställning ca15timmar 

Kilmat smarta & Hälsofrämjande livsmedel  
-Minskad klimatpåverkan genom cirkulära livsmedelsprocesser  
-Inga tillsatser mer än naturens egna råvaror  

Välfungerande process för sekundära råmaterial och spill 
-behöver etableras, allra helst på globala marknader (med start i lokal skala)  
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NYA VÄGAR TILL ATT FRAMSTÄLLA SMARTA LIVSMEDEL
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FRÅGA GÄRNA?

Tack för att ni lyssnade :)
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