Inbjudan till Rådslag 2017

Livsmedel Kalmar län

Sverige har fått en nationell livsmedelsstrategi och länets strategi har funnits i två år. Vad har hänt, vad är på gång och vad
behöver göras framåt? Välkommen till ett rådslag om hur länets
livsmedelsbransch kan växa, långsiktigt och hållbart!
Datum
Tid
Plats

Onsdagen den 6 december 2017
09.00-13.00, inklusive lunch. Kaffe serveras från 08.30.
Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 24, Vimmerby

Sverige har en ny livsmedelsstrategi där det övergripande målet är ”en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som
relevanta nationella miljömål nås, i syfta att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra
till hållbar utveckling i hela landet”.
Vår vision är att Kalmar län ska utvecklas till en välkänd livsmedelsregion av högsta
klass. Målet är att fler människor ska välja livsmedel från Kalmar län och att branschen, långsiktigt och hållbart, ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga.
Nu bjuder vi in till ett regionalt rådslag för att diskutera vad som hänt hittills, vad som
är på gång och vad som behöver göras framåt.
Välkommen att vara med och påverka det fortsatta arbetet!

PROGRAM
Inledning
Malin Almqvist (Länsstyrelsen Kalmar län), Malin Engdahl (LRF Sydost) och Helena
Nilsson (Regionförbundet i Kalmar län) hälsar välkomna.
Framtidsspaning
Vad händer på nationell nivå?
Anneke Svantesson från Näringsdepartementet presenterar den nationella livsmedelsstrategin och aktuella åtgärder.
Vilka är de starka trenderna i livsmedelsbranschen?
Thomas Isaksson från Livsmedelsutveckling Sydost berättar om vad kunder och samhälle
vill ha.
Rådslag - vad har hänt och vad behöver göras?
Gruppdiskussioner kring livsmedelsstrategins prioriterade åtgärder.
Summering
Lunch

ANMÄLAN OCH ANNAT PRAKTISKT
Anmäl ditt deltagande senast den 24 november 2017 till carolina.gunnarsson@rfkl.se.
Meddela samtidigt om du behöver specialkost.
Rådslaget är öppet för alla intresserade - företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner
med intresse för Kalmar läns livsmedelsbransch. Antalet platser är begränsat. Vid stort intresse
kommer vi därför att fördela platserna så att så många sektorer och intressen som möjligt blir
representerade.
Mer information om Kalmar läns livsmedelsstrategi finns på www.rfkl.se/livsmedel.
Eventuella frågor besvaras av Carolina Gunnarsson, e-post: carolina.gunnarsson@rfkl.se,
telefon 0480 - 44 83 82.

