
 

 

 

Hur kan fler och mer av djuren bli mat?                      
Den 22 mars kl 10.30-16.30. På Jordbruksverket i Jönköping.       

9.45       Kaffe och mingel  

10.30     Välkomna - Maria Lindsäth SJV 

10.40     Rapporter om förluster på gårdar och slakteri - Karin Lindow SJV 

10.45     Slakteriernas erfarenheter av slaktbiprodukter som 
livsmedelsresurs - Elin Stenberg & Karin Wallin SLU 

10.55     Nötsvinnprojektet - Ingrid Strid SLU  

11.10     Nötköttsförluster inom primärproduktion - Sofie Burvall 
examensarbete vid SLU 

11.15     Slakt på gård och nödslakt i Sverige – förutsättningar för att minska 
förluster av gris- och nötkött på gården - Rasmus Björn & Albin Kauppi 
examensarbete vid SLU och SJV 

11.25     Pågående projekt och satsningar på RISE för utveckling av 
hållbarhetsarbetet i livsmedelskedjan – JØrgen Korning & Frida Edman  

11.40     Nytt projekt – Från mule till svans - Anna Hessle SLU 

11.55     Blod & Rova - Ett vetenskapligt angreppssätt på restflöden och 
omvandlingen till nya livsmedel - Elvira Molin IVL Svenska Miljöinstitutet 

12.05     Presentation av lunchen och reflektioner – John Persson köksmästare                

12.15     Lunch  

13.15     Organ, ben och B.A.R.F - Märta Jansdotter Aguirre Gröna Gårdar  

13.25     Potential på exportmarknaderna - Maria Kärnerud Business Sweden  

13.35     Offentliga måltider som drivkraft för optimering av animalieråvara i 
förädlingsledet - Sara Seing, Södertälje kommun och Matlusts utvecklingsnod  

Bensträckare 

13.55     KLS - Ronja Lindell 

14.05     Nötköttsproducent - David Brogård i Sävsjö 

Summering 

14.30     Workshop och kaffe 

15.30     Presentation från grupperna  

15.50     Så bidrar vi till att öka takten                                                                                             
– inspel från Formas, Sweden Food Arena, MatTanken, Axfoundation, Svenskt 
Kött, Från Sverige, Samarbete för minskat matsvinn, Gård och djurhälsan mfl.

16.30 Slut för dagen 
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