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Inbjudan 

Hållbar utveckling för de areella näringarna  
Seminarium för KSLA:s ledamöter 

fredagen den 26 mars 2010, kl 09.30-12.00 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm 

 

 
 
 
Kommittén för hållbar utveckling välkomnar akademiens ledamöter till ett seminarium kring 
temat ”Hållbar utveckling för de areella näringarna”. 
 
Seminariet hålls som ett rundabordssamtal. Syftet är att vidga kommitténs inledande diskussioner 
kring sin kommande verksamhet och inhämta akademiledamöternas synpunkter på vilka frågor 
som bör tas upp under verksamhetsperioden.  
 
Kommittén för hållbar utveckling har inrättats av akademiens kollegium för perioden 2010 – 
2012 med uppdrag att:  
 
”verka för en hållbar utveckling inom de areella näringarna med särskild uppmärksamhet på 
miljö- och naturresursaspekter samt bidra till att näringarnas hållbarhet uppmärksammas och 
främjas i samhället”. 
 
 Kommittén  
• bevakar forskning, utbildning och utveckling samt internationella överenskommelser, 
• lämnar förslag till akademien rörande ställningstagande, forskning och andra åtgärder, 
• presenterar och diskuterar hur internationellt samarbete - inklusive biståndssamarbete - inom 
området kan stärkas. 
 
Akademins ledamöter hälsas varmt välkomna att delta i den inledande diskussionen om hur denna 
vida verksamhetsram skall konkretiseras för perioden. Ytterligare information om Kommittén för 
hållbar utveckling finns på akademiens hemsida. 
 
 
 
 
 

 
Välkomna! 
 
 
 
 
Annika Åhnberg, 
Ordförande, KSLA:s kommitté för hållbar utveckling 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Detta seminarium finansieras med hjälp av Stiftelsen A. W Bergstens Donation. 
Program och praktiska upplysningar, se sidan 2. 
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Hållbar utveckling för de areella näringarna  
Runda Bordsdiskussion 

Seminarium fredagen den 26 mars 2010, kl 09.30-12.00 
 

 

 
 

Program 
09.00 Kaffe serveras i Oscars källare 

 

09.30 Rundabordsdiskussion 
Kollegierummet 

12.00 Avslutning 
 

 

Tid Fredag 26 mars kl. 09.30-12.00 

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

Anmälan Senast den 23 mars via denna länk eller via vår hemsida, www.ksla.se  
 
Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Gun Askerö, tel 08-54 54 77 12. 
. 

Kostnad Kostnadsfritt 
 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, 
Anmälan: Gun Askerö, 

tel 08-54 54 77 06 
gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12  
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