
 

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  
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Certifiering som drivkraft för hållbarhet – 
teori och praktisk erfarenhet 

 
Tid Torsdag 2 november, kl 10.00–15.00 (registrering och kaffe från kl 09.30) 

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

Anmälan Senast den 27 oktober via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 25 oktober, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Kostnadsfritt 

Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel 08-54 54 77 07 

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

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns Fond. 

 

Det finns stora förväntningar på att olika former av certifiering ska sätta tryck på producenterna och hjälpa 

konsumenterna att välja de mest hållbara lösningarna. Förnybara energisystem är förknippade med stora 

anspråk på resurser som t.ex. mark, vatten och metaller och det är centralt att reglerande system som 

utvecklas styr mot ett hållbart resursutnyttjande. Bioenergi och bioekonomin generellt innebär nya 

möjligheter men även risker. Bioenergins expansion har orsakat debatt och hållbarheten hos biobaserade 

lösningar har ifrågasatts. 

 

Idag finns det olika certifieringssystem som vuxit fram inom de gröna näringarna. Hur fungerar 

certifiering som samhällsstyrning för ökad hållbarhet? Är det rimligt med olika certifieringssystem för 

olika slutprodukter från samma råvara? Är det ett effektivt komplement till reglering av energiproduktion? 

Förstår man som konsument vad certifieringarna innebär? Kan man lita på certifieringen? Hur kan 

certifieringssystemen förbättras? 

  

KSLA:s Kommitté för energifrågor och Kommittén för klimat och markanvändning mot 2030 bjuder in till 

dagens seminarium där dessa frågor kommer att diskuteras. Målgruppen är politiker, forskare, 

representanter för nationella och regionala myndigheter, kommuner, markägare, företag och 

intresseorganisationer. 

 

 

 

 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Certifiering som drivkraft för hållbarhet – 
teori och praktisk erfarenhet  

Torsdag 2 november 2017 
 

Moderatorer: Katarina Eckerberg, professor i offentlig förvaltning, Umeå universitet och  

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen Energi 

 

09.30 Samling och registrering 

 

10.00 Välkomna  

Eva Pettersson, akademisekreterare och Vd, KSLA 

 

10.05 Certifiering som styrmedel – möjligheter och hinder för hållbar  utveckling  

Johanna Johansson, lektor i miljövetenskap, Södertörns högskola 

 

10.30 Så ser det formella standardiseringsarbetet kring hållbarhet  

Maria Gustafsson, projektledare, Swedish Standards Institute 

 

10.55 Certifiering och standarder som stöd för fossilfritt Sverige  

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, Regeringskansliet 

 

11.25 Bikupediskussioner och uppsamlande frågor 

 

11.45 Lunch 

 

12.45 Preem är beroende av certifiering och standarder  

Sören Eriksson, kemist och utvecklingsingenjör, Preem 

 

13.10 Lantmännen har nytta av certifiering för sina affärer 

Robert Paulsson, hållbarhetsstrategi, Lantmännen Agroetanol 

 

13.35 Certifiering som verktyg i kontakt med myndigheter  

Noak Westerberg, program manager, Analysavdelningen Energimyndigheten 

 

14.00 Diskussion 

 

15.00 Avslutning och kaffe 
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