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Så produceras framtidens mat
■■KLIMATSMART. Klimatförändringar och ökad folkmängd. Hur ska
jordens resurser räcka till oss alla i framtiden? Life science-företaget Bayer
vill lyfta en av vår tids stora utmaningar och peka på hur vi som bor
i Sverige kan bidra till den globala livsmedelsförsörjningen.
– Världen behöver förändras, och vi behöver ändra vår mat och vår
matkultur, säger Aline de Santa Izabel, entreprenör inom FoodTech och
grundare av YOGUT och Synbiotic Kitchen.

Jordens befolkning ökar och år 2050
beräknas vi vara närmare 10 m
 iljarder
människor, men den odlingsbara
ytan är begränsad och framtidens
livsmedelsproduktionen påverkas av
klimatförändringar.
– För att klara framtidens behov
måste jordbruket anpassas så att all
odlingsbar mark utnyttjas maximalt.
Jag tror att man måste optimera på
varje hektar man odlar. Det behöver
inte betyda mer insatser men det kan
betyda att man får nya beslutsverktyg.
Det finns en stor utvecklingspotential
inom lantbruket på det digitala
området, säger Mats Andersson
Business Manager på Bayer.
Life
science-företaget
Bayer
investerar stora resurser för att hitta

innovativa lösningar på vår tids stora
utmaningar inom hälsa och jordbruk.
För att klara av framtidens livsmedelsproduktion är det viktigt att vi i Sverige
också tar vårt ansvar och bidrar.
– Globalt sett ser vi hur befolkningen
växer och att vi sakta men säkert
går mot att det blir brist på mat. Det
finns ingen prognos som säger att vi
kommer att ha tillräckligt med mat
i framtiden. Produktionen måste öka
för att möta behovet och det behöver
ske på ett uthålligt sätt. Tittar vi
framåt så visar prognoserna att nej,
maten kommer inte att räcka, säger
han och fortsätter:
– Det är väldigt svårt att prata om
detta i Sverige för här fungerar det ju
perfekt. Hyllorna är alltid fulla, du kan

köpa det du vill, när du vill och vilken
tid på året som helst. Men Sverige
måste också bidra till den globala
livsmedelsförsörjningen. Det är
viktigt, säger Andersson.

Klimatförändringar spelar in

En annan faktor som påverkar hur
framtidens matproduktion kommer
att se ut i Sverige och globalt är
klimatförändringar.
– Det är viktigt att långsiktigt kunna
erbjuda grödor som kan hantera en
kommande klimatförändring, säger
Mats Andersson.
För att vi i framtiden ska ha en
hälsosam mat krävs dessutom stora
förändringar. Det menar Aline de
Santa Izabel, entreprenör inom
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FoodTech och grundare av YOGUT
och Synbiotic Kitchen. Hon ser stora
problem med både vår livsmedelsproduktion och vår matkultur som
leder till både ohälsa och matsvinn.
– I dag är vårt livsmedelsproduktionssystem både ohållbart och
ineffektivt. Vi producerar mycket

mer mat än vi behöver och matavfall
är ett stort problem. Ungefär en
tredjedel av maten som produceras
i världen varje år, cirka 1,3 miljarder
ton, kastas eller slösas bort. Det är
helt galet. Och ändå har vi fortfarande
människor som inte har tillgång till
mat. Nästan en miljard människor
lägger sig hungriga varje natt och
lider av någon form av undernäring,
säger hon.
Vad kan vi göra för att förändra
utvecklingen?
– Mat måste stå i centrum för
vår framtid och vi måste utveckla
innovationer som kan tillämpas på
olika områden i livsmedelssystemet.
Jag tror att det kommer att vara möjligt
att gradvis ändra vår matkultur eftersom människor blir mer medvetna
och förstår vikten av att skapa denna
förändring för en bättre framtid.
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”Det är väldigt svårt att prata om detta i Sverige för här fungerar det ju perfekt. Hyllorna är alltid fulla”, säger Mats Andersson, business managerpå Bayer
som jobbar för att klara framtidens behov av matförsörjning.
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