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Konceptet ”den gröna ekonomin” har varit på mångas läppar sedan decennier. Detta till trots har 
utarmningen av många viktiga ekosystem fortsatt. Samtidigt fortsätter utsläppen av växthusgaser 
att öka. I samband med förberedelserna inför Rio+20, den FN-konferens om uthållig utveckling 
som kommer att hållas 20 år efter den första Riokonferensen och 40 år efter den första globala 
miljökonferensen i Stockholm, görs seriösa försök att lyfta frågan om en ”grön ekonomi”.  
UNEP, the United Nations Environment Programme, som bildades efter Stockholmskonferensen, 
har nyligen presenterat en bred rapport i ämnet. Sak samma gäller för OECD. Den brasilianska 
regeringen arbetar för att den gröna ekonomin ska bli ett huvudtema i Rio.  
 
En av de mest centrala frågorna inom ramen för en grön ekonomi gäller värderingen av 
ekosystemens tjänster och den biologiska mångfalden. Här uppvisar dagens regelverk i ekonomin 
stora brister. UNEP har arbetat med frågan sedan flera år inom ramen för ett projekt kallat TEEB, 
vilket står för ”The Economics of Ecosystem Services and Biodiversity”. TEEB har presenterat ett 
antal rapporter och förväntningarna är stora på hur de förslag som lagts ska kunna implementeras.  
 
Vid Akademisammankomsten kommer Mr. Benjamin Simmons, en ledande företrädare för UNEP, 
att presentera arbetet inom TEEB och dess olika förslag. Det blir en unik möjlighet för 
Akademiens ledamöter och andra intresserade att lära känna TEEB och reflektera över hur 
projektets olika förslag kan implementeras i ett svenskt perspektiv.  
 
Observera att ett av föredragen hålls på engelska utan översättning. Diskussion och inledning hålls 
dock på svenska. 
 
Välkomna! 
 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 

 
 

 
Detta seminarium finansieras med hjälp av medel från Stiftelsen Per Palmgrens Fond. 
Program och praktiska upplysningar, se sidan 2. 
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Grön ekonomi 
– Med fokus på ekosystem och biologisk mångfald 

 
Torsdagen den 13 oktober 2011 kl. 15.30–18.00 

 
 

Moderator: Annika Åhnberg 

Program 

15.00 Kaffe i Oscars källare 

15.30 Formell sammankomst 

15.45 Grön Ekonomi – några utgångspunkter 
Anders Wijkman 
 

16.00 UNEP:s arbete med Grön Ekonomi (OBS! Föredraget hålls på engelska) 
Benjamin Simmons, UNEP 
 

16.45 Kommentarer 
Thomas Hahn och Maria Schultz, Stockholm Resilience Centre 

17.00 Bensträckare 
 17.10 Diskussion 

18.00 Ärtsupé 
 
 

Tid Torsdag 13 oktober kl. 15.30–18.00 

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

Anmälan Anmälan till sammankomsten via denna länk eller vår hemsida, www.ksla.se  
senast den 7 oktober. 
 
Anmälan via samma länk till Allmänna avdelningens lunch kl 12.00 och 
sammanträde kl. 13.00 – 15.00 (endast ledamöter i KSLA:s Allmänna avdelning). 
TV-sändning och supé i Alnarp genomförs om minst 10 personer anmäler sig. 
Besked lämnas senast måndag den 10 oktober. 
 
Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Helle Rosencrantz, tel. 08-54 54 77 01. 

Webb-
sändning 

Sammankomsten kan följas via webbsändning på vår hemsida. Inloggning och 
instruktioner på akademiens hemsida www.ksla.se. 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se tel. 08-54 54 77 06 
Anmälan: Helle Rosencrantz, helle.rosencrantz@ksla.se, tel. 08-54 54 77 01  
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