
 

 

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. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
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Krisberedskap – att klara landets 

livsmedelsförsörjning vid en störning 

 
Tid Torsdag 9 november, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

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

Anmälan Senast den 3 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Anmälan via samma länk till Jordbruksavdelningens lunch kl 12.00 och sammanträde 

kl 13.00–15.00 (endast Jordbruksavdelningens ledamöter) 

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 

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

Webb Överläggningsämnet kan följas via länk på www.ksla.se med start kl 15.45. 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond. 

 

Den svenska beredskapen för kriser och störningar av olika slag har de senaste åren monterats 

ner. Livsmedelsverket har nu en samordnande roll för kris och beredskapsplanering för 

livsmedelsförsörjningen. Vi har sedan flera år tillbaka inga direkta mål för vår självförsörjning, 

utan vi förlitar oss till stor del på import. Vi har inte heller några beredskapslager. 

 

Många olika typer av störningar kan direkt och indirekt påverka produktionen och distributionen 

av livsmedel. Brist på drivmedel, ingen elförsörjning och obefintliga eller dåliga möjligheter att 

kommunicera via datorer och mobiltelefoni är tänkbara hot. Listan av störningar kan göras lång 

och problem kan uppstå tämligen omgående eller på lite längre sikt.   

 

Vem ansvarar för vår trygghet och överlevnad i händelse av kris? Finns det någon myndighet som 

tar ett helhetsansvar? Eller är det upp till den enskilde medborgaren att planera och förbereda sig 

för eventuella krissituationer? 

 

Dagens överläggningsämne är tänkt att ge oss en överblick över hur vår krisberedskap ser ut. 

Speciellt fokuserar vi på planeringen för säker tillgång på livsmedel.  

 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Krisberedskap – att klara landets 

livsmedelsförsörjning vid en störning 

  

 

Torsdag 9 november 2017 

 

 

Moderator:  Jan Rundqvist 

 

15.00 Samling, kaffe 

 

15.30 Formell sammankomst, introduktion av moderator 

 

15.45 Vår beredskapssituation idag 

Sven Lindgren, ordförande Hushållningssällskapet, tidigare ordf Civilförsvarsförbundet 

 

16.10 Ansvariga, ansvarsområden och samordningen dem emellan 

Therese Frisell, sakkunnig inom livsmedelsförsörjning, Livsmedelsverket 

 

16.35 Situationen på gårdsnivå 

Peter Borring, ordförande LRF Östergötland 

 

16.50 Bensträckare 

 

17.00 Diskussion. Att skapa en bättre beredskapssituation 

Moderator och panel 

 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

 

18.00 Ärtsupé 
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