Seminarium
Effektiv animalieproduktion i Sverige med friska djur i
ett förändrat klimat – hur når vi dit?
Tid

Fredag 30 sep 2016 kl 9.00–15.30 (registrering och kaffe från kl 08.30)

Plats

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan

Senast den 23 sep via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se
(avbokning måste ske senast den 26 sep, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader)

Frågor

Innehåll: magnus.stark@ksla.se,, tel 08-54 54 77
Ylva Persson, ylva.persson@sva.se eller ann.albihn@sva.se
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12
Detta seminarium finansieras av Statens Veterinärmedicinska anstalt och SMHI och samarrangeras med
KSLA:s Kommitté för jordbrukets anpassning till klimatförändringarna, KLIMA

Välkomna till ett seminarium som handlar om hur vi bäst kan anpassa vår animaliedjurhållning till
ett förändrat klimat.
Deltagare från myndigheter och näring presenterar och diskuterar olika aspekter på detta.
Slutsatserna från diskussionerna kommer att så långt som möjligt föras in i de handlingsplaner för
klimatanpassning som deltagande myndigheter ska presentera i början av 2017.
Seminariet vänder sig till alla som har ett intresse av hur klimatet kan komma att påverka svensk
djurhållning och hur vi kan anpassa oss därefter.
Den som vill lära sig mer om hur jordbruket kan anpassa sig till klimatförändringarna kan också
anmäla sig till KSLA-seminariet den 29 september ”Klimatanpassning för säkrad
livsmedelsproduktion – globalt och nationellt”.
Välkomna!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD
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Program
Effektiv animalieproduktion i Sverige med friska djur i
ett förändrat klimat – hur når vi dit?
Fredag 30 sep 2016
Moderator Jenny Jewert, frilansjournalist
08.30

Samling och registrering

09.00

Välkomna
Företrädare från SVA

09.05

Inledning
Jenny Jewert, frilansjournalist med inriktning på vetenskap, miljö och politik

9.10

Djurhälsa och smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat
Ylva Persson, bitr. statsveterinär och Ann Albihn, laborator, SVA

09.50

Mjölkkor i ett förändrat klimat
Charlotte Hallén Sandgren, Dairy Development Director, DeLaval

10.40

Kaffe och frukt

11.10

Fjäderfän i ett förändrat klimat
Anita Pettersson, primärchef, Guldfågeln AB

11.50

Insekter som smittbärare i ett förändrat klimat
Anders Lindström, forskare, SVA

12.30

Lunch

13.30

Viktiga delar ur myndigheternas handlingsplaner rörande djurhållning och
klimatanpassning
Korta presentationer från SVA, Sametinget, Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten och
några länsstyrelser

14.30

Kaffe

14.45

Diskussion om myndigheternas handlingsplaner

15.30

Avslutning
Företrädare från SVA
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