
 
 

 

 
 
Att skapa mervärde inom sjömatsproduktion - 

Spårbarhet och rätt marknadsföring 
Fredag 20 maj kl. 09:30 – ca 15.00 i Hörsalen på Sjöfartsmuseet i Göteborg  
 

Hur kan vi tillsammans skapa en hållbar sjömatsproduktion? Hur bör marknadsföring gå till för att främja hållbar efterfrågan? 
Nu finns nya regler gällande spårbarhet och dokumentation för fisk- och skaldjur. Varför är det viktigt med spårbarhet och 
hur kan det användas i t ex marknadsföring? Vad gäller egentligen och för vilka produkter? Hur löser man det rent praktiskt? 
Vad är spårbarhetscertifiering? Dessa frågor kommer att ges svar på och diskuteras under en temadag om spårbarhet och 
marknadsföring anordnat av delklustret Marina livsmedel.  Välkommen!  

 

Program  
9:30   Kaffe och registrering  

10:00 – 10:30  Inledning ”Är en fisk en fisk eller en fisk?” 
  Sara Hornborg, SP Food & Bioscience 

10:30 – 11:30  Block 1 Hur kan man skapa en hållbar efterfrågan? 
Restauranger spelar en viktig roll för att få upp intresset för nya smaker. Hur väljs sjömat till 
menyn? Grossisterna är ett viktigt mellanled. Varför är det så sällan man får information som 
t ex var den är fångad? Varför ser man inte mer av miljömärkena på menyerna? 
Här öppnar vi för presentationer av deltagare bestående av alla aktörer i kedjan (grossister, 
kockar, m.m.) att hålla kortföredrag (3 min) om behov och möjligheter. 

 
Miljöcertifierade fisk- och skaldjursprodukter ökar markant och WWFs fiskguide får stort 
genomslag. Men vad tittar konsumentguider och märkningar på idag? Och hur skapas rätt 
efterfrågan- risken är att konsumenten väljer att äta mer kött istället? 

  Inger Melander, WWF, om erfarenheter från arbetet med Fiskguiden 
 Cecilia Solér, Handelshögskolan, om vad konsumenten vill veta och rätt marknadsföring 

11:30 – 12:30  Lunch 
12.30 – 13:30  Block 2 Hur kan industrin skapa förutsättningar för hållbar efterfrågan? 

Med tanke på de långa och komplexa handelsvägar som sjömat har, hur vet man att 
produkten är den man vill köpa? Vilken information får man i förhållande till vilken produkt? 
Hur kan man garantera spårbarhet och hur långt kan man gå i dokumentationen?  
Mårten Gustafsson, HaV, om spårbarhetskraven från myndighetshåll 
Markus Sulkupuro, Direktkonsult, om spårbarhetslösningar som finns idag 

 
Vad efterfrågar konsumenten idag? Vilken information måste man sätta på en produkt och 
vad får man sätta som marknadsföring?   
Karin Fagerståhl, Sjömatsfrämjandet, om vad som äts till vardags och fest 
Information från Livsmedelsverket om vad som ska och får stå på en sjömatsprodukt 

13.30 – 14:00  Bensträckare och mingelpaus 
14.00 – 15:00  Block 3 Samordning av kedjan för hållbar sjömatsproduktion 

Paneldebatt med myndighets-, forsknings- och industrirepresentanter om vad som är viktigt 
från olika perspektiv, som t ex matsäkerhet, miljö, smakupplevelse, ekonomi. Vilka insatser 
behövs för att främja en hållbar och efterfrågad sjömatsproduktion? 

 
Temadagen är kostnadsfri, lunch bekostar man själv. Anmälan sker med namn, företag och telefonnummer till 
livsmedel@maritimaklustret.se senast den 13 maj. Skriv även om du önskar att vi bokar lunch (65 SEK inkl. kaffe) och 
eventuella allergier. 

mailto:livsmedel@maritimaklustret.se


 
 

 

  

Kommande temadagar inom marina livsmedel: Miljöanalyser av vattenbruk (Sotenäs 
symbioscenter 8:e september), Alger som livsmedel (december), Fokus på sill (februari 2017) 


