
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
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Svenskt kött – hållbar produktion och konsumtion 
 
 

Tid Torsdag 10 oktober, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

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

Anmälan Senast den 3 oktober via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  

Anmälan via samma länk till Jordbruksavdelningens lunch kl 12.00 och sammanträde 

kl 13.00–15.00. (endast Jordbruksavdelningens ledamöter). 

Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Gun Askerö, 08-54 54 77 12. 

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 Sammankomsten kan följas via länk på www.ksla.se 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens donation 

 

 

Svenskarnas köttkonsumtion har ökat med 40 procent på 20 år. Samtidigt har det svenska köttets 

andel av konsumtionen hela tiden minskat då svensk produktion har haft svårt att hävda sig i 

konkurrensen mot det importerade köttet på EU:s inre marknad. Vartannat kilo nötkött som 

svenskarna äter idag är importerat. 

 

Allt vi människor äter och dricker påverkar miljön, men köttproduktionen och -konsumtionen 

verkar just nu befinna sig i miljömålkonflikternas epicentrum. Det är naturligt för människan att 

äta kött, men vi måste inte göra det. Det finns goda skäl att, när det gäller till exempel biologisk 

mångfald, äta kött, men att avstå när det blir fråga om det globala resursutnyttjandet. För det är 

skillnad på kött och kött; betesbaserat svensk kött påverkar de svenska miljömålen på ett helt annat 

sätt än till exempel importerat fågelkött. Och vi måste komma ihåg att den främsta källan till 

svenskt nötkött är fortfarande mjölkproduktionen! 

 

Under sammankomsten kommer vi att diskutera en hållbar svensk köttproduktion i ljuset av vår 

köttkonsumtion.  

 
 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Svenskt kött – hållbar produktion och konsumtion 
Torsdag 10 oktober 2013 
 

 

Moderator  Göran Dalin, Jordbruksavdelningens ordförande 

 
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

15.30 Formell sammankomst 

15.45 Johanna Sandahl, Svenska Naturskyddsföreningen 

16.05 Elin Röös, SLU. 

16.30 Jan Eksvärd, LRF  

16.55 Bensträckare 

17.10 Diskussion 

18.00 Ärtsupé 

 
 


