
 

 
 

Ekologiskt Forum 

Ny strategi för eko! 
Hearing om utvecklingen av ekologisk konsumtion  

och produktion 2011–2013 
Onsdagen den 20 oktober 2010, kl 13.00–17.00 

 
Lokal: Svensk Dagligvaruhandel, Regeringsgatan 60, plan 7 

 
 
 
 
Det nuvarande nationella målet för ekologisk produktion och konsumtion med tillhörande 
aktionsplan löper ut 2010. Ekologiskt Forum vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien initierade i 
början av 2010 ett arbete kring det fortsatta nationella engagemanget för ekologisk konsumtion och 
produktion. Arbetet som bedrivits i bred aktörssamverkan är nu färdigt och resultatet är Utveckling 
av ekologisk konsumtion och produktion 2011-2013 – förslag till strategi. Förslaget kan hämtas 
via denna länk eller från www.ksla.se/Ekologiskt Forum. 
 
För att samla in reaktioner på den nya ekostrategin inbjuder Ekologiskt Forum alla intresserade till en 
hearing, där strategin kommer att presenteras. Producenter, konsumenter och handel kommer att 
berätta om sina förväntningar på framtiden för den ekologiska sektorn. Representanter för 
riksdagspartierna kommer också att finnas på plats för att redogöra för och diskutera de politiska 
partiernas syn på utvecklingen av ekologisk konsumtion och produktion efter 2010. 
 
Alla intresserade är välkomna att delta, inte minst alla som medverkat i utformningen av strategin – 
företrädare för konsumenter, producenter, livsmedelsföretag, handel, rådgivare och forskare – samt 
media  
 
Hearingen anordnas av Ekologiskt Forum, som är en öppen mötesplats för alla som vill verka för en 
utveckling av ekologisk produktion. Ekologiskt Forum är ett projekt som har sin hemvist vid Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien. 
 

  
 
 
 
 
Annika Åhnberg, 
Ordförande, Ekologiskt Forum 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Program och praktiska upplysningar, se sidan 2. 
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Inbjudan Ekologiskt Forum 

Ny strategi för eko! 
Hearing om utvecklingen av ekologisk konsumtion  

och produktion 2011–2013 
Onsdagen den 20 oktober 2010, kl 13.00–17.00 

 
 

Moderator: Annika Åhnberg 
 
Program 
13.00 Välkomna 

Annika Åhnberg, Ekologiskt Forum 
 

13.05 Erfarenheter från tidigare mål och förväntningar på nya 
Mikael Robertsson, COOP 
Mia Kling, Örebro läns landsting 
Bengt Person, LRF 
  
 13.35 Presentation av Utveckling av ekologisk konsumtion och produktion 2011-2013  
– förslag till strategi 
Inger Källander och Anders Heimer, Ekologiskt Forum 
 

14.00 Hearing med företrädare för riksdagspartierna under ledning av Annika Åhnberg 
Runda på tre minuter per parti, därefter utfrågning och diskussion  
 

15.30 Avslutning och mingel 

 

Tid Onsdag 20 oktober kl. 13.00-17.00 

Plats Svensk Dagligvaruhandel, Regeringsgatan 60, plan 7. Anmäl i receptionen 

Anmälan Senast den 13 oktober 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. 
Avbokning måste ske senast 18 oktober annars faktureras 500 kr för våra 
kostnader. 

Kostnad 0 kr 
 

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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	Moderator: Annika Åhnberg

