
Halländsk hållbarhet – praktiska 
exempel och innovativa visioner



VAD ÄR HÅLLBARHET??







Maten är boven!
 
30% av utsläppen
70% av vattnet
70% av markanvändning





Innovation
Tidig  /  sen

adaption



1. Vi har bara en planet. Vi står inför en ekologisk 
och social tippingpoint. 
 
 
2. Mat är ett perfekt ställe att starta på. Berör 
alla, oerhörd potential både globalt och lokalt.
 
 
3. Det är sjukt bråttom. Var en early adApter! 
Roligare, smartare och dessutom mer lönsamt.
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Tekniska lösningar
Utgår från att ny teknik och

bättre styrning kan effektivisera
produktionen och minska

utsläppen/produkt.

Konsument/Efterfrågan
Utgår från att marknaden

styr och att pålästa
konsumenter efterfrågar

hållbara produkter.
Transformation av

livsmedelssystemet:
Utgår från att strukturer går att
förändra genom helhetssyn på
hållbarhet, med ramverk och
verktyg på organisationsnivå.

EFFEKTIVITETSNIVÅ

INDIVID- OCH 
PRODUKTNIVÅ

 SYSTEMNIVÅ

3 STRUKTURELLA NIVÅER AV HÅLLBARHET



INDIVID- OCH 
PRODUKTNIVÅ  SYSTEMNIVÅ

Maten är nyckeln! En hållbar matproduktion är svaret på hur vi 
ska hålla oss inom planetens gränser, samtidigt som vi skapar 
ett jämlikt, inkluderande samhälle, med god försörjning och 

långsiktig, cirkulär ekonomi inom livsmedelsbranschen. 
 

Hallands Matgilles mål är att halländska livsmedelssektorn 
producerar god och klimatsmart mat som bidrar till en bättre 

miljö och konkurrenskraftiga företag. 
 

För att uppnå det tar vi ett helhetsgrepp på hållbarhet, där 
jämlikhet, normkreativitet, klimat och miljö är utgångspunkter 

för innovation, och hållbarhet är ett verktyg för att 
transformera livsmedelskedjan.
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TÄNK GLOBALT, ÄT LOKALT!
 
 
 
 



INDIVID- OCH 
PRODUKTNIVÅ  SYSTEMNIVÅ

 
Processledning, planering och analyser inom Hallands Matgille.
 
 
 
Konsulter och alla som jobbar med Hallands Matgille för att 
säkerställa gemensamt, systematiskt och effektivt arbete.
 
 
 
Medlemsföretag som själva vill jobba med hållbarhet eller få 
hjälp inom projektet.
 
 
 
Utvärderingsmodell för projektmål



INDIVID- OCH 
PRODUKTNIVÅ  SYSTEMNIVÅ



Skapa social gemenskap mellan boende på vår ort och besökande gäster genom att
erbjuda en mötesplats där lokala kockar har möjlighet att laga mat till både egna 

vänner/familj och gäster på Steninge kuststation i ett och samma sammanhang.
 
 
 

Inspirera till att äta och laga mer hållbar/klimatsmart mat - i detta sammanhang
menar vi vegetarisk mat helst lagad enligt WWF:s ONE PLANET PLATE-system. Bra för 

planeten - hälsosamt för den lilla människan på planeten.
 
 
 

Öka service-nivån på ett kreativt & roligt sätt till besökande gäster utmed
Kattegattleden. Gäster på Steninge kuststation får möjlighet att äta klimatsmart 
mat lagad på huvudsakligen lokala råvaror. På lågsäsong finns det inget öppet 

matställe i Steninge.



Mäta klimatavtryck: julbord 
och One Planet Plate

 
Samarbete EMC: Klimatbokslut 

och Hållbarhetsbarometer
 

Testbäddar och produktionskök
 

Cirkulära lösningar biflöden

matkalkylatorn.se
 





lova.brodin@miljomatematik.se
 
 


