
 

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. 

 
Seminarium 
 

På G för Sverige  
– Gröna näringar, grön ekonomi, grön framtid 
 
Tid Torsdag 7 nov 2013, kl. 9.30–16.30 (registrering och kaffe från kl. 9.00) 
Plats KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 3 novt via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 1 nov, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Avgift Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. 
Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 
Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 
 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns Fond. 

 
Vi måste ställa om vår ekonomi – i Sverige och i världen – så att den blir resurseffektiv, koldioxidsnål och 
socialt inkluderande. Hur ska det gå till? Vilken roll kommer de areella näringarna att spela i den 
processen? Projektet ”Grön Ekonomi” arbetar under perioden 2013–2015 med frågor kring de gröna 
näringarnas strategiska roll för framväxten av en hållbar ekonomi och för Sveriges utveckling. Seminariet 
är det första i en serie, som kommer att genomföras inom projektets ram.  
 
Vid seminariet diskuteras modeller och metoder för att styra ekonomin till ökad hållbarhet med särskilt 
fokus på frågan varför vi inte kommit längre med implementeringen. Olika modeller och verktyg har 
konstruerats för att värdera naturkapitalet. År 2012 infördes i det svenska miljömålssystemet ett etappmål 
med innebörden att ”betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast år 2018 ska 
integreras i ekonomiska ställningstagande, politiska avväganden och andra beslut i samhället”. 
 
Diskussionen om vilka styrmedel som behövs för att vrida utvecklingen i hållbar riktning är inte ny. ”Sätt 
pris på miljön”, krävde E. Dahmén 1968, men ännu har vi inte kommit dithän. Men kanske är vi på väg 
nu? 
 
Seminariet fokuserar på de gröna näringarnas förmåga att leverera produkter och tjänster för en grön 
ekonomi och hur detta kan bidra till ökad sysselsättning. Vilka är möjligheterna, vilka är utmaningarna? 
Vilka av de styrmedel som utvecklats hjälper oss att göra rätt avvägningar inom de gröna näringarna 
specifikt och vilka hinder finns inom de nuvarande politiska och ekonomiska systemen? 

 
 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 

 
 
 
 
Annika Åhnberg 
Ordförande i Kommittén för grön ekonomi 

  

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/19437
http://www.ksla.se/
mailto:eva.ronquist@ksla.se
mailto:gun.askero@ksla.se
http://www.ksla.se/


 
 

Program 
 

 
På G för Sverige – Gröna näringar, grön ekonomi, grön framtid 
 
Torsdag 7 nov 2013 
 
Moderator förmiddag: Stefan Nyström, generalsekreterare Sportfiskarna 
Moderator eftermiddag: Johan Kuylenstierna, chef Stockholm Environment Institute 
 

09.00 Samling och registrering 
09.30 Välkomna 

Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA 
09.35 Presentation av projektet Grön Ekonomi  

Annika Åhnberg, ordförande i KSLA:s kommitté för Grön ekonomi 
09.45 Key note speech: Eco system services and natural capital – an option for the future 

Gretchen Daily, professor at Stanford University, USA, and visiting professor at 
Stockholm Resilience Centre 

10.30 Gröna Räkenskaper finns. Erfarenheter och användning från de första 20 åren 
Viveka Palm, adj. professor vid Inst. för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, 
KTH 

10.55 Bensträckare, frukt 
11.15 Hur grön var ”Den underbara natten”? 

Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer 
11.40 Den ekologiska ekonomin vs. den konventionella 

Anders Wijkman, fristående samhällsdebattör 
12.05 Lunch 
13.00 Grön ekonomi i plånboken 

Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen 
13.20 De areella näringarnas strategiska roll för en grön ekonomi 

Thomas Magnusson, vice ordförande, LRF 
Jon Haag, chef för New Business Lab, BillerudKorsnäs 

14.00 Det multifunktionella landskapet inom hållbarhetens gränser 
Henrik Smith, professor, Inst. för biologi, Lunds universitet 

14.30 Paus med frukt och kaffe 
15.00 Styr medlen rätt? 

Maria Schultz, utredare ekosystemtjänster, Miljödepartementet, samt avdelningschef, 
Stockholm Resilience Centre 
Rolf Annerberg, utredare jordbrukets konkurrenskraft, Landsbygdsdepartementet 

15.40 Är vi på rätt väg? 
Avslutande panelsamtal med föreläsarna 

16.30 Avslutning 
Med reservation för ev. programändringar. 


