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Den globala livsmedelsförsörjningen 
Är dagens produktionsmetoder och konsumtionsmönster hållbara  

i en värld med växande befolkning? 
 

Torsdagen den 9 september 2010 kl. 15.30–18.00 
 
 

 
Idag lider närmare en sjättedel av världens befolkning, runt en miljard människor, av kronisk 
undernäring och hunger. Det största antalet hungrande lever i Asien medan 40 procent av 
befolkningen i Afrika söder om Sahara lider av kronisk undernäring. År 1996 enades FAO:s 
medlemsländer om åtagandet att minska antalet hungriga med hälften till 2015, från dåvarande 800 
miljoner till 400 miljoner. Detta mål når vi antagligen inte – för närvarande ökar hungern istället för 
att minska. Samtidigt är en miljard människor överviktiga p.g.a. felaktiga kost- och levnadsvanor. 
 
I Sverige har vi råd att importera en allt större del av vår mat och vårt djurfoder från länder med lägre 
produktionskostnader och andra växtbetingelser. Detta ger välkomna exportintäkter och 
arbetstillfällen i många fattigare länder men väcker också frågor om Sveriges ansvar för sin egen och 
världens livsmedelsförsörjning.  
 
På akademisammankomsten den 9 september kommer Lisa Sennerby Forsse, rektor på SLU 
(Sveriges Lantbruksuniversitet) att inleda med att diskutera den globala produktionen av mat. 
Därefter talar Kjell Aleklett, professor på Uppsala universitet, om hur vi använder våra mark- och 
vattenresurser för mat och energi. Siste talare är Jakob Lundberg, systemekolog och ansvarig för 
FAO:s (FN:s Livsmedels- och Jordbruksorganisation) informationsverksamhet i de nordiska 
länderna. Han talar om vilka krav en uthållig naturresurshushållning och bevarad biologisk mångfald 
ställer på våra produktionsmetoder och konsumtionsmönster. 
 
Moderator är Johan Kuylenstierna, samordnare för vattenfrågor inom FN. Han kommer att leda 
diskussionen om möjligheterna att på ett hållbart sätt förse en växande befolkning med livsmedel. 
Frågan om hur vi i Sverige bör agera för att ta vår del av ansvaret globalt och på hemmaplan kommer 
också att ventileras.  
 
 
Välkomna! 
 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 

 
 

 
Detta seminarium finansieras med hjälp av medel från Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond 
Program och praktiska upplysningar, se sidan 2. 
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Den globala livsmedelsförsörjningen 

Är dagens produktionsmetoder och konsumtionsmönster hållbara  
i en värld med växande befolkning? 

 
Torsdagen den 9 september 2010 kl. 15.30–18.00 

 
 

Moderator: Johan Kuylenstierna 

Program 
15.00 Kaffe i Oscars källare 

15.30 Formell sammankomst 

15.45 Vårt dagliga bröd – hur klarar vi det? 
Lisa Sennerby Forsse, Rektor, SLU 

 Den globala välfärdsekvationen 
Kjell Aleklett, Professor, Uppsala universitet 

 Produktion och konsumtion i ett hållbart samhälle  
Jakob Lundberg, Informationsdirektör, FAO Norden 

 Diskussion och avslutning 
Johan Kuylenstierna, UN-Water / FAO 

18.00 Ärtsupé 

 

Tid Torsdag 9 september kl. 15.30–18.00 

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

Anmälan Senast den 1 september  
Anmälan till sammankomsten via denna länk eller vår hemsida, www.ksla.se.  
Gäller även för anmälan till Allmänna avdelningens sammanträde kl. 13.00–15.00 
(endast ledamöter i Allmänna avd.) Möteshandlingar sänds ut den 18 augusti.  
 
Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Helle Rosencrantz, tel 08-54 54 77 01. 

TV-
sändning 

En lokal sammankomst med videosändning ordnas på Alnarp om tillräckligt många 
anmäler sig senast 1 september. Anmälan Alnarp via ovanstående länk. 
 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se 
Anmälan: Helle Rosencrantz, 

 tel 08-54 54 77 06 
helle.rosencrantz@ksla.se, tel 08-54 54 77 12  
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