
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Seminarium  
 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Matens nya vägar till staden 

 
Tid Torsdag 5 oktober, kl 09.30–15.45 (registrering och kaffe från kl 09.00) 

 

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

 

Anmälan Senast den 28 september via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 29 september, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

 

Avgift Kostnadsfritt 

 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06  

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

 

Webb Seminariet sänds även via länk på www.ksla.se 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond 

 

 

Många människor vill ha bättre kontakt med matens ursprung och i städerna ökar intresset för 

lokalt producerad mat och lokala marknader. På internet växer det samtidigt fram en e-handel 

med mat: beställ från din egen producent. Och i butikerna ser vi alltfler inslag av lokal mat som 

säljs med hjälp av igenkänning. Mat från en trakt eller gård man känner till. Men är detta bara 

mattrender i marginalen, något för vissa grupper med särskilda önskemål och tid och råd? Eller är 

det kanske en signal om en större förändring? Vart är vi på väg?  

 

Under dagen tar vi upp exempel från Berlin såväl som från storstäderna i Sverige, från 

gemensamma odlingar i förort till lokalt producerad och klimatcertifierad mjölk.  
 

 

 

 

 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Matens nya vägar till staden 

 

Torsdag 5 oktober 2017 
 

Moderator: Staffan Lindberg, artist och koldioxidbantare 

 

09.30 Välkommen  

Erik Westholm, ordförande KSLA:s kommitté för land och stad 

 

09.40 Lokala matprojekt i Berlin 

Håkan Forsell, professor i urban historia Stockholms universitet 

 

10.10 Malmö Stadsbruk, en resa i drömmarnas och regelverkets värld 

Kristina Santen, enhetschef för samverkan och utveckling, SLU 

 

10.40 Kaffe/te 

 

11.00 Nya vägar för ekosystembaserad livsmedelsproduktion i Stadslandet Göteborg 

Dan Melander, projektledare Stadslandet Göteborg 

 

11.30 Mat i och för staden – exempel från Stockholm  
Rebecka Milestad, docent Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och 

teknik, KTH 

 

12.00 Lunch 

 

13.00 Det nya matlandskapet? 

Rebecka Milestad, docent Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och 

teknik, KTH  

 

13.30 Gemenskapsodlingar, exempel Matparken i Gottsunda 
Marina Queiroz, universitetsadjunkt Institutionen för stad och land, SLU  

 

14.10 Kaffe/te 

 

14.40 Lokal produktion i stadens närhet  
Elisabeth Gauffin, mjölkproducent Sju Gårdar, ordförande i KRAV 

 

15.10 Diskussion: Vart är vi på väg? 

 

15.45 Avslutning 
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