MATSÄKERHET VID KRIS
- INBJUDAN TILL SEMINARIUM 23/3 kl. 14.00-16.00
Utgångspunkten är att om två år - i mars 2023 - så sker något som gör att det vanliga
livsmedelssystemet plötsligt slutar fungera. Internet nere, elektricitet nere, gränserna stängda,
drivmedelstillgången begränsas - och den tillfälliga krisen utlöser nya händelser som innebär att
det blir långvarigt. Vi har två år på oss från och med nu att förbereda detta.
Grundproblemet är att lönsamheten inom livsmedelssektorn driver mot största möjliga
specialisering - som samtidigt innebär allt större sårbarhet. Det kommer att krävas konkreta
satsningar på gårdarna idag för att undvika kaos vid en plötslig händelse. I Sverige har arbetet
börjat med att bygga upp en ny livsmedelsberedskap och i Finland har man börjat bygga upp ett
säkerhetsnätverk av bönder som skall stå för mat om det uppstår en krissituation.
Detta är ett arbete som kommer att kräva resurser. Var finns dessa resurser? Syftet med denna
workshop är att göra en plan för nästa steg och sätta upp ett system för matsäkerhet i Sörmland
där lantbruket står i centrum. Vi utgår från tre viktiga aktörer:
•
•
•

Lantbruk/råvaruproducenter
Kommunen
Frivilligorganisationerna/Civilsamhället

Och två stora frågor:
• Hur klarar vi oss själva i Sörmland?
• Hur bidrar Sörmland till matförsörjningen i Stockholm?
I seminariet medverkar bland annat:
Therese Frisell, Beredskapshandläggare, Livsmedelsverket
Eva von Heideken, Ekomjölksproducent och ordförande Ekologiska lantbrukarna i Sörmland
Jonas Ivervall, Näringslivschef, Trosa kommun
Annika Michelson, Häme University of Applied Sciences, Finland
Tomas Warberg, Generalsekreterare, Civilförsvarsförbundet
Emma Wogel, Koordinator för Livsmedelsstrategin, Länsstyrelsen i Sörmlands Län
Moderatorer:
Hans von Essen och Jeanette Björlin, BERAS International
Vi använder oss av programmen Zoom och Mural, deltagare som är ovan dessa digitala
hjälpmedel ombedes logga in 13.30 för teknisk hjälp.

Klicka här för att anmäla dig, sista anmälningsdag 14 mars
Frågor? Kontakta Hans von Essen på hans@berasinternational.se

