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När verket rörde om i grytan  
– Den svåra konsten att vägleda konsumenter till miljömedvetna matval 
 
Tid Torsdagen 29 mars 2012, kl 13 00 – 16 30 ( med efterföljande mingel och förtäring) 

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

Anmälan Senast den 22 mars via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  
(avbokning måste ske senast den 26 mars, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Avgiftsfritt, men anmälan är obligatorisk och platserna begränsade 

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24, 0703-474 160 
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Detta seminarium finansieras med stöd av LRF och  Stiftelserna AW Bergstens fond  och Carl 
Fredrik von Horns fond. 

 
Miljöpåverkan från livsmedelskonsumtionen är omfattande i såväl positiv som negativ mening. Ambitionen 
från riksdag och regering är att den negativa miljöpåverkan ska minska. Men hur ska det gå till?  
 
År 2006 tilldelades livsmedelsverket ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet. Det ledde bl.a. till att 
verket påbörjade arbetet med att ta fram miljösmarta kostråd. Men när råden 2010 var färdiga skrinlades 
arbetet. Uppmaningar att handla närproducerat ansågs skapa handelshinder. Frågan om hur mycket staten 
genom sina myndigheter kan och bör försöka styra konsumenters beteenden har också diskuterats. Vi 
inbjuder till en diskussion kring dessa frågor och andra aspekter på miljömedvetna matval. 
 
Att göra avvägningar mellan olika sorters miljöpåverkan är heller inte enkelt. Ökad biologisk mångfald 
genom att artrika marker betas av nötkreatur ska vägas mot t.ex. klimatpåverkan genom utsläpp av metan 
från samma nötkreatur. Transportavstånd, energiåtgång, användning av bekämpningsmedel och 
växtnäringsläckage är andra aspekter som ska vägas samman. 
 
Upphandling av måltider och råvaror inom den offentliga sektorn har också uppmärksammats. Vilka 
möjligheter finns att styra den offentliga konsumtionen till miljömedvetna val? Vilket ansvar har aktörer, 
som restauranger, dagligvaruhandel, offentlig sektor med skolmåltider och äldreomsorg och vilket ansvar 
har konsumenter själva? Hur arbetar man inom det svenska jordbruket för att minska negativ miljöpåverkan 
och bidra till miljömedveten produktion och konsumtion? 
 
Seminariet arrangeras av Kommittén för matkvalitet och folkhälsa och Kommittén för hållbar utveckling 
vid KSLA, tillsammans med LRF och Ekologiskt Forum.  
 
Välkomna till en diskussion om miljösmarta matval och hur konsumenter kan få vägledning inför sina val. 
 
Välkomna! 
 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 

 
 
 
 
 
Helena Jonsson 
Ordförande LRF 

 
 
 
 
 
Annika Åhnberg 
Ordförande Ekologiskt Forum 



 
 

Program 
 
 

När verket rörde om i grytan  
– Den svåra konsten att vägleda konsumenter till miljömedvetna matval 
Torsdagen 29 mars 2012 
 
 
Moderator 
Konsult Annika Åhnberg, ledamot i KSLA, ordförande i Ekologiskt Forum 
 
 

13.00 Välkomna 
Åke Barklund Akademisekreterare och VD, KSLA 
Annika Åhnberg, moderator 

13.05  Livsmedelsverkets miljösmarta matval 
Anna-Karin Johansson, miljöstrateg, Livsmedelsverket 

13.25  Folkbildning är inget handelshinder! 
Linus Källander, Tankesmedjan ”Dyrare mat nu!” 

13.45  Hur mycket miljö får konsumenten för pengarna? 
Bo Norell, miljöekonom, Jordbruksverket  

14.05  Miljömedvetna matval som drivkraft för lantbruket 
Helena Jonsson, förbundsordförande LRF 

14.30  Miljömedveten fikapaus 

15.00  Handlingsfrihet för miljösmarta mål? 
Mia Kling, försörjningschef, Örebro läns landsting 

15.20  Vi har mycket i huvudet när vi handlar 
Louise Ungerth, chef Konsument & Miljö, Konsumentföreningen Stockholm  

15.40  Miljösmarta matval – hur ska vi göra? Avslutande diskussion 
Inger Andersson, GD, Livsmedelsverket 
Linus Källander från ”Dyrare mat nu” 
Helena Jonsson, förbundsordförande LRF 
Bo Norell, miljöekonom, Jordbruksverket 
Mia Kling, försörjningschef, Örebro läns landsting 
Louise Ungerth, miljöchef Konsumentföreningen Stockholm 

16.25 Introduktion till miljösmart mingel 
Linda Abrahamsson, matkonsult 

16.30 Avslutning – Mingel och förtäring i Oscars källare, KSLA

  

 


