
Bærekraftig og optimal matverdikjede i Norge

Sted: Radisson Blu Gardermoen, Oslo.
Tidspunkt: 19.September 2018, kl. 10.00-16.00.

Seminaret arrangeres av SINTEF i samarbeid 
med Norges Forskningsråd.

10:00 - 10:15 Velkommen 
Marit Aursand, SINTEF

10:15 - 10:45 Bakgrunnen til VALUMICS-prosjektet
Maitri Thakur, SINTEF

10.45 - 11.00
Bærekraftsperspektiv i sjømatproduksjon
Trude Nordli, Sjømat Norge 

11.00 - 11.15 Pause

11.15 - 11.30
Bærekraft i fiskeri- og havbruk
Kine Mari Karlsen, Nofima

11.30 - 12.10 Diskusjon

12.10 - 13.10 Lunsj

13.10 - 13:25

Integritet – Mattrygghet og autentisitet i
kjøttbransjen
Mette Juberg, KLF

13.25 - 13:40

Kan man måle autentisitet og 
mattrygghet ? Eksempler for ulike typer 
matvarer
Inger Beate Standal, SINTEF

13.40 - 14.20 Diskusjon

14.20 - 14.35 Pause

14.35 - 14:50

Resiliens i kontekst av industriell og 
samfunnsmessig sikkerhet 
Tor Olav Grøten, SINTEF

14.50 - 15:05
Hvor robust landbrukets verdikjeder er i 
forhold til det nye klimabildet
Svein Guldal, Bondelaget

15.05 - 15:45 Diskusjon

15.45 -16.00
Oppsummering og informasjon om 
neste seminaret

I dette seminaret vil forskere og 
næringsmiddelindustri presentere sine 
perspektiver på bærekraft, robusthet og 
integritet i de norske matverdikjedene. 
Diskusjonene vil fokusere på hvordan man 
definerer og måler disse parametrene.

Disse temaene er grunnpilarer i EU-prosjektet 
VALUMICS. (http://valumics.eu/) Dette 
seminaret legger til rette for å utvikle et 
nasjonalt interessenettverk knyttet til 
VALUMICS-prosjektet og deltagerne vil få mer 
informasjon om prosjektet. Hovedmålet i 
VALUMICS er å utvikle beslutningsstøtteverktøy. 

Verktøyet kan brukes av beslutningstagere i 
hele matverdikjeden for å evaluere 
påvirkningen av strategiske og operasjonelle 
retningslinjer på:
• Bærekraft (sosial og miljø)
• Robusthet (for eksempel robusthet mot 

krise, klimaendringer og råvaretilgang)
• Integritet (mattrygghet og autentisitet)

Norges Forskningsråd støtter dette seminaret 
for å styrke deltakelsen av norske aktører i 
VALUMICS-prosjektet. 

Meld deg på seminaret her -
påmeldingsfrist 10 august 2018.

Seminaret er gratis.

SINTEF inviterer norske næringsmiddelindustriaktører til et seminar for å styrke det norske bidraget
i EU-prosjektet VALUMICS. Seminaret vil muliggjøre utveksling av kunnskap mellom EU og Norge
knyttet til dette EU-prosjektet. På seminaret vil det bli diskusjoner om bærekraft, integritet og
robusthet i de norske matverdikjedene.

19.September 2018, kl. 10.00-16.00, Radisson Blu Gardemoen, Oslo  

Maitri Thakur
Seniorforsker, SINTEF Ocean
maitri.thakur@sintef.no

http://valumics.eu/
https://events.provisoevent.no/sintefocean/events/matverdikjede/register
mailto:maitri.thakur@sintef.no
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