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Trender, omvärld och forskning – med fokus på livsmedel  
- från Livsmedelsutveckling Sydost vid IUC i Kalmar län 
 
Ur innehållet: 

• Sommarens provodling av lupin och soja 

• Färre handlar via reko-ring 

• En timmes prat om mat och klimat med forskare Elin Röös 

• Kostnadsfri rådgivning för sänkta energikostnader 

• Odlad matfisk ökade med 20 % under 2021 

• Så kan nudging påverka din kund 

• Vad kännetecknar ett innoverande livsmedelsföretag? Hör forskare Sara Johansson berätta. 
 

 

I sommar har det provodlats soja och lupin runt om i landet – hur gick det? 
- Lupin har gått väldigt bra medan resultatet för soja är för tidigt att säga något om i dagsläget. Den 

skördas först i september-oktober. Det berättar Iris Dahlin som koordinerar odlingsprojektet vid SLU. 

Sojan är oerhört väderkänslig, medan lupin är mer odlingssäker. Ambitionen är att öka 

självförsörjandegraden på proteinfoder till djur, samt öka andelen alternativa proteiner för 

humankonsumtion. Under 2023 sker en ny provodling inom ramen för projektet, och därefter ska 

resultaten från de två åren utvärderas och erfarenheterna samlas i en odlingsguide. 30 + 10 gårdar 

deltar i provodlingen, varav Runstens gård på Öland är en. Läs mer här. 

 

Färre handlar reko 
Flera Reko-ringar i Kalmar län vittnar sedan en tid tillbaka om minskad försäljning, och reko-ringar 

runt om i landet berättar om liknande erfarenheter. ATL skriver att rekoringarna minskar och 

bekräftar detta genom några stickprov (läs här, betallänk). I Kungsbacka i Halland ser man också en 

nedgång, utan tydlig förklaring (här). Under pandemin ökade dock intresset för reko. Kan det ökade 

intresset för lokal mat hos våra butiker vara en anledning, kanske i kombination med gårdsbutiker? 

Har du som läser någon tanke om varför? Låt oss gärna veta! 

 

En timmes matprat med Elin Röös, forskare inom mat och klimat 

Har du lyssnat till årets sommarprat med Elin Röös? Om inte, gör gärna det! Elin Röös är SLU-

forskaren som brinner för frågor om matens klimatpåverkan. På ett nyanserat och lättbegripligt sätt 

vänder hon på det vi äter ur ett klimatperspektiv. Inte bara kött, fisk och mejerivaror, utan också 

odlade grödor såsom säd och baljväxter. Det handlar om hur man med ganska enkla medel kan välja 

bättre kött, äta mindre kött eller komplettera med andra proteiner. Hon berättar om behovet av djur 

för att hålla marker öppna och bevara mångfalden, men också att cirka en tredjedel av alla grödor 

som produceras i världen – 60 procent i Sverige – används till djurfoder. Om vi istället skulle 

använda de grödorna till mat, skulle ytterligare fyra miljarder människor kunna livnära sig på det, 

enligt Elin Röös. Här kan du lyssna till Elins prat (60 min utan musik), och här kan du läsa det i text. 

 

Sänk dina elkostnader med energirådgivning 
I tider när mat- och elpriser ökar, kan det vara gott att veta att Energikontor Sydost hjälper små och 

medelstora företag i Kalmar och Kronobergs län med coachning och rådgivning inom 

https://www.slu.se/ew-nyheter/2022/7/30-lantbrukare-testar-att-odla-sojabonor-och-lupin/
https://www.atl.nu/omsattningen-i-rekoringarna-i-sverige-pa-vag-ned
https://norrahalland.se/nyheter/avmattat-intresse-for-reko-ringen-i-kungsbacka/30363
https://sverigesradio.se/avsnitt/elin-roos-sommarprat-2022
https://sverigesradio.se/artikel/elin-roos-sommarprat-i-text
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energianvändning. Detta kan sänka elkostnader och bidra till minskad klimatpåverkan. Erbjudandet 

är kostnadsfritt. Läs mer här.   

 

Odlad matfisk ökar med 20 procent 
Jordbruksverkets statistik visar att det odlades 20 procent mer matfisk under 2021 jämfört med 

2020. Det motsvarar hela 2 000 ton. Regnbåge är mest populär bland odlarna, och uppgår till ca 90 

procent av all odlad fisk. Läs mer i Jordbruksverkets pressmeddelande här.  

 

Nyfiken på vattenbruk?  
Under 2018 tog Kalmar län fram en handbok för vattenbruk i samarbete med bl.a. Region Kalmar län 

och Refarm Linné. Handboken innehåller ekonomiska kalkyler, beskrivning av olika arter, foder, 

finansieringsmöjligheter etc. och är därmed en bra start för den som funderar på fiskodling. Ta del av 

handboken här.  

 

Ökad frukt- och gröntförsäljning med nudging 
Fyra butiker experimenterade med s.k. nudging under fyra veckor, och ökade bland annat sin 

försäljning av broccoli med 30 procent. Läs hur här!  

 

Vad kännetecknar innoverande livsmedelsföretag och vad kan vi lära av dem? 
Lyssna till forskare Sara Johanssons studie om innovation hos företagen i livsmedelskedjan. 

Högaktuellt – och intressant – framför allt för dig som jobbar företagsfrämjande. I våras återgav vi en 

kort summering (här) av aktuell forskning från Jönköping International Business School, men nu kan 

du istället lyssna till en inspelning från förra veckans föreläsning vid Entreprenörskapsforum (här). 

Saras presentation utgör den första halvtimmen av sändningen. 

 

Den årliga Märkningsdagen med aktuell praxis och lagstiftning inom livsmedel  
Den 9 december arrangeras återigen den årliga Märkningsdagen, med aktuell information om bland 

annat kommande EU-lagstiftning om hållbarhetsmärkning, FTI:s system för sorteringsanvisningar för 

livsmedelsförpackningar och pågående lagstiftningsarbete för märkning av alkoholhaltiga drycker. 

Dagen kan följas digitalt eller på plats. Läs mer här. 

 

Vill du läsa tidigare trendspaningar?  
Kontakta kristina.bergman@iuc-kalmar.se. (Vill du inte längre läsa våra utskick? Hör av dig då också!)  

De senaste kunskapsbreven finns tillgängliga här.  

Vänliga hälsningar, 

Livsmedelsutveckling Sydost www.iuc-kalmar.se/projekt/lso    

https://energikontorsydost.se/stod-till-foretag-for-gron-omstallning
https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/produktionen-av-matfisk-oekade-med-20-procent-under-2021-3199723
http://www.vattenbrukscentrumost.se/wp-content/uploads/2017/02/FISK-I-HUS-1.pdf
https://www.fri-kopenskap.se/article/view/864982/sa_okade_ica_frukt_och_grontforsaljningen_med_nudging
https://storage.googleapis.com/iuc-kalmar-se/uploads/2022/04/Utskick-v-13-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sDvoWm-hvnY
https://markningsdagen.se/program-2/
mailto:kristina.bergman@iuc-kalmar.se
https://www.iuc-kalmar.se/projekt/lso/trender-omvarld-och-forskning
http://www.iuc-kalmar.se/projekt/lso

