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En innovativ, konkurrenskraftig
och hållbar livsmedelsnäring.

Livsmedelsakademins
- vision
En innovativ, konkurrenskraftig och hållbar
livsmedelsnäring.

- mission
Vi skapar framgång för andra genom att driva
samarbeten för framtidens mat, dryck och
måltider.

- uppdrag
Livsmedelsakademins uppdrag är att starta och
driva samarbeten mellan näringsliv, akademi och
samhälle som skapar framgång och ger unika
möjligheter kring mat, dryck och måltid, och som
kommer många människor till godo.

Vår verksamhetsidé

Vår verksamhetsmodell
Vi ska vara den bästa plattformen för samverkan
mellan olika intressenter som vill arbeta med
mat, dryck och måltider. Genom bl.a. spaningar
och nätverk identifierar vi de frågeställningar vi
ska driva. Våra möten, aktiviteter, nätverk och
innovationsgillen skapar unika mötesplatser,
bryter barriärer och får det oväntade att hända.
I första hand bidrar vi till att lösa livsmedelsnäringens komplexa, strukturella problemställningar och möjliggör för nya företag,
affärsmodeller och entreprenörer. Vi skapar
värde genom att driva projekt som stödjer vår
vision och verksamhetsidé i öppna, inkluderande
processer som bygger långsiktigt förtroende.

Våra fyra fokusområden
Personlig hälsa och offentlig måltid.
Utgår från utmaningarna med god, tillgänglig och
näringsriktig mat för alla och att kunna
tillgodose en växande åldrande befolkning.

Livsmedelsakademin arbetar med frågor som är
större än vad den enskilde aktören själv kan
driva. Vi skapar unika samarbeten kring
komplexa frågeställningar, med fokus på
näringsliv, akademi och samhälle.

Ett hållbart cirkulärt livsmedelssystem.
Hur skapar vi morgondagens resurssmarta
system? Vi fokuserar på hållbar utveckling i hela
livscykeln för livsmedel - från primärproduktion,
förädling och distribution till konsumtion.

Med utgångspunkt i den skånska
livsmedelsproduktionen och i starkt samarbete
med andra kluster, bidrar vi till den regionala
utvecklingen genom att arbeta med frågor som
är regionala, nationella och globala. Därmed
skapar vi en långsiktigt hållbar, konkurrenskraftig och innovativ livsmedelsnäring.

Skåne som kulinarisk region.
Vi driver ett långsiktigt och strategiskt arbete
med att öka synlighet, tillgänglighet och kvalitet
när det gäller skånsk mat och dryck.
En attraktiv livsmedelsnäring.
Vi driver ett ledarutvecklingsprogram och flera
nätverk med fokus på att bidra till en attraktiv
och innovativ livsmedelsnäring.

Våra nätverk & viktiga event
Livsmedelsakademins dag: under hösten
AfterWork: fyra gånger per år
Vd-nätverket: tre möten under året
Politikernätverket: två möten under året
Handlarrådet: tre möten under året
FoU-nätverket: fyra möten under året
HR-nätverket: löpande under året
Entreprenörsrådet: löpande under året
Studentnätverket: fyra möten under året

Några aktuella projekt
Nollvisionen för undernäring hos äldre
Livsmedelsakademin arbetar för att sätta en
nationell agenda för en nollvision för undernäring
hos äldre till 2030. Det gör vi genom att få
samhälle, akademi och näringsliv att samverka
på ett nytt sätt utifrån den äldres behov.

Cirkulär livsmedelskedja – från konsumtion
till produktion
Det finns en potential att minska matsvinn och
livsmedelshanteringens höga miljöbelastning
genom att öka möjligheterna för innovationer och
affärsmodeller som bygger på cirkulär ekonomi.
Projektet leds av IUC Syd i samarbete med
Packbridge och Livsmedelsakademin.

Skånsk initiativgrupp för offentlig måltid
Livsmedelsakademin har fått i uppdrag av Region
Skåne, som en del av arbetet med den regionala
livsmedelsstrategin, att driva en initiativgrupp för
offentlig måltid. Syftet är att ta fram förslag på
inledande samverkansinsatser för utveckling av
offentlig måltid i Skåne de kommande åren.

Färsk fisk från hav till bord - utveckling av
fiskenäringen i södra Östersjön
Projektet är en del i vårt långsiktiga arbete med
att skapa ett eko- och innovationssystem för
småskalig livsmedelsproduktion för det kustnära
fisket i södra Östersjön. Det är ett samarbete
med Marint centrum Simrishamns kommun.

EU Horizon 2020 - INCluSilver
Europas ständigt ökande, åldrande befolkning
kommer att innebära stora samhällsutmaningar
framöver. Vi leder EU:s treåriga projekt
INCluSilver, som syftar till att stötta
entreprenörer att hitta nya innovativa lösningar
och fler hälsosamma produkter för den äldre
befolkningen.
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