
 

Välkommen till Rundabordssamtal! 
 

Länsstyrelsen och Västra götalandsregionen bjuder in dig till samtal om konsumtion av livsmedel i 
allmänhet och av animalieprodukter i synnerhet.  

 

Var?  Hotell Opera (Sal Tosca), Nils Ericsonsgatan 23, Göteborg  

När?  Torsdagen 10 september, kl. 10-13, inklusive lunch 

Varför?  Vi vill få möjlighet att ta del av dina inspel om viktiga konsumentfrågor och trender. Genom 

erfarenhetsutbyte och dialog vill vi tillsammans fundera över vilken kunskap och information som 

dagens konsumenter vill ha. Hur kan konsumenten bidra till en hållbar utveckling och hur kan olika 

livsmedelsaktörer agera för att på bästa sätt möta de utmaningar och behov som finns på marknaden? 

Slutsatser från detta samtal kommer användas i en efterföljande workshop och i vårt löpande arbete 

med att utveckla livsmedelssektorn i vårt län. 

Bakgrund 

Utvecklingen av både produktion och konsumtion av animaliska produkter är en viktig framtidsfråga. Vi 

vet idag att vår köttkonsumtion behöver minska och att man bör välja animaliska livsmedel med omsorg.  

Animalieproduktionen är viktig för landsbygdsutvecklingen, för att behålla våra öppna landskap, jobben 

och tillgången på inhemskt producerade, säkra livsmedel. Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen 

arbetar just nu med ett antal gemensamma projekt för att bidra till en hållbar utveckling av 

livsmedelssektorn på ett lokalt plan.  

Vi vill med nuvarande satsning arbeta med ett brett perspektiv, från jord till bord. Detta 

Rundabordssamtal fokuserar på konsumtionsfrågan. Senare i höst efterföljs samtalet av en workshop 

med olika branschrepresentanter från länet. Vi hoppas att du, eller den du utser i ditt ställe, kan delta på 

båda dessa tillfällen. Vi återkommer med mer information om efterföljande workshop längre fram.  

Ert bidrag är viktigt för vårt fortsatta arbete med utvecklingen av livsmedelssektorn i vårt län. 

Anmälan & kontakt 

Julia Jansson, projektledare Länsstyrelsen, 072 541 49 74, julia.jansson@lansstyrelsen.se                                    

Vi vill gärna veta om du kan delta eller ej så snart som möjligt. Meddela oss senast 1 september. 
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