Summering av Gotlands mat- och
livsmedelskonferens 2019
Du som var med, tack för ditt engagemang! Oavsett om du var med eller inte, så hittar du mer
information från konferensen på följande länk: www.lansstyrelsen.se/gotland/natur-och-landsbygd/
livsmedel/livsmedelsstrategi
Tema och syfte

Samtal om Gotlands möjligheter att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål 2030 och samtidigt
stärka konkurrenskraften för våra mat- och livsmedelsnäringar
Gemensamt lärande, i synnerhet ur unga människors perspektiv
Ta reda på hur det går för våra mat- och livsmedelsnäringar idag

Viktigaste resultaten
Gotlands mat- och livsmedelsnäringar kan stärka konkurrenskraften och bidra till målen för 2030,
vilket kräver mer samarbete, bättre lönsamhet och konkreta verktyg för hållbarhetsarbetet
Konsumtionsförändringar sker, men det går långsammare än vad många attitydundersökningar
indikerar, även bland unga konsumenter
Värdet av mat från Gotland ökar avsevärt och fler behöver få höra det
Viktigast från panelsamtalen
Allt fler kunder, konsumenter och gäster vill veta mer om maten och efterfrågar hållbara alternativ
Säkerställ fortsatt hög kvalitet i utbildningar inom gröna näringar, inte minst för att höja
lantbrukarnas status
Uppmuntra nytänkande, som exempelvis kockars studiebesök hos lantbrukare och satsningar på
landbaserad fiskodling
Utvärdering av konferensen
Alla (42) som svarade på enkäten hade fått kunskaper och/eller inspiration som de kommer ha nytta av
Dr Katarina Graffman tillförde nya kunskaper om ungdomars (digitala) liv
Många nya kontakter
Förbättringar jämfört med konferensen 2018 (från fjolårets utvärdering)
Kortare konferens med mer tid för interaktivitet
Inslag om fiske och fiskodling
Fler unga representanter som kommer till tals
Förbättringar inför kommande konferenser (från årets utvärdering)
Ännu mer tid för interaktivitet, gärna i mindre grupper
Fler representanter för stora företag
Konkreta råd om hur hållbarhetsarbetet ska gå till
Synpunkter och förslag? Gärna!
Lars Nellmer, processledare Gotlands mat- och livsmedelsstrategi. Telefon: 010-223 93 80
Beata Afzelius, näringslivsstrateg, Region Gotland. Telefon: 0498-26 90 06
Gunilla Lexell, landsbygdsstrateg, Länsstyrelsen i Gotlands län. Telefon: 010-223 92 61

