
 

 

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 
 

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

Klimatanpassning för säkrad livsmedelsproduktion – 
globalt och nationellt 
 

Tid Torsdag 29 sep 2016 kl 9.30–16.00 (registrering och kaffe från kl 09.00) 

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

Anmälan Senast den 23 sep via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 26 sep, annars faktureras 500 kr för våra kostnader) 

Frågor Innehåll: magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 och  

Ingrid Rydberg, ninni.rydberg@gmail.com 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens Donation och  
Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond 

 

Förändrat klimat är en realitet och behovet av mat för världens befolkning ökar. Hur kan vi säkra 

att alla människor på jorden dagligen får 2000 kcal? Vilken betydelse får svenskt jordbruk i detta? 

Hur ska jordbruket anpassas till både en föränderlig värld och ett föränderligt klimat?  

 

Jordbruk har alltid anpassat sig till nya och klimatologiska förutsättningar. I vår del av världen 

visar klimatscenarier en ökande potential för livsmedelsproduktion, medan det globalt ser mörkare 

ut. Olika omvärldsfaktorer, förutom klimatet, påverkar globala flöden och vår produktion här i 

Sverige. Under seminariet vill vi sätta svenskt jordbruks klimatanpassning i ett större 

sammanhang. Vilka nya förutsättningar, problem och möjligheter, innebär ett förändrat klimat för 

jordbruk och livsmedelsförsörjning i världen? Vilka är de största utmaningarna? 

 

Seminariet tar avstamp i klimatavtalet från Paris 2015, där begreppet anpassning tydligare hamnat 

på agendan. Vi börjar med det globala perspektivet för att sedan anta ett nationellt perspektiv. Vi 

vill belysa möjligheter och hinder för det svenska jordbrukets klimatanpassning, men också visa 

vad som redan görs i form av nationell livsmedelsstrategi och regionala handlingsplaner. 

 

Den som vill lära sig ännu mer om hur jordbruket kan anpassa sig till klimatförändringarna kan 

också anmäla sig till SVA-seminariet den 30 september ” Effektiv animalieproduktion i Sverige 

med friska djur i ett förändrat klimat – hur når vi dit?”  

 

Delar av seminariet är på engelska. 
 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 
 

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

Klimatanpassning för säkrad livsmedelsproduktion– 
globalt och nationellt.  
Torsdag 29 sep 2016 
 

Moderator Annika Åhnberg, konsult, f d jordbruksminister 

 

09.00 Samling och registrering, kaffe 

 

Delar av förmiddagens program är på engelska. 

09.30 Välkomna 
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, KSLA 

 

 Livsmedelsproduktionen måste säkerställas – men hur? 

09.35 Klimatanpassning, livsmedelsproduktion och Paris-klimatavtalet  

Ulrika Rinman, departementssekreterare, Näringsdepartementet  

 

09.50 Klimatförändringar och jordbruk i ett historiskt perspektiv  

Fredrik Charpentier Ljungqvist, fil dr forskare, Historiska institutionen samt 

Bolincentret för ķlimatforskning, Stockholms universitet  

 

10.05 How will the potential for food production change for arable soils in the world  
Reimund Rötter, professor, University of Göttingen  

 

10.30 Indirekta och transnationella effekter av klimatförändring på 

livsmedelsproduktionen  
Henrik Carlsen, Stockholm Environment Institute 

 

10.45 Bensträckare, frukt 

 

 Vad gör Sverige utanför landets gränser?  

11.00 Lantbruk för tryggad livsmedelsförsörjning: Djuren, klimatanpassningen och en 

tryggad livsmedelsförsörjning. 

Ulf Magnusson, professor, SLU 

 

Lantbruk och klimatanpassning i Malawi 
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen Energi, f.d. landchef för We Effect 

Malawi 

 

11.30 Diskussion  

 

11.55 Lunch 

http://www.ksla.se/


 

Program 
 
 

 

 Svenskt jordbruk som livsmedelsproducent  

12.55 Så förändras de klimatologiska förutsättningarna för svenskt jordbruk.  

Åsa Sjöström, verksamhetsledare för ”Nationellt kunskapscentrum för 

klimatanpassning” vid SMHI 

 

13.10 Vilka livsmedel har Sveriges lantbrukare producerat fram till idag 
Ann-Marie Karlsson, enhetschef, statistikenheten, SJV  

 

13.25 Och vad skulle de kunna producera idag och imorgon 

Lars Erik Lundkvist, näringspolitisk expert, LRF 

 

 Bensträckare  
 

 Vilka strategier behöver Sverige? 

13.50 Hur sårbar är svensk livsmedelsförsörjning idag?  

Daniel Bäckström, ledamot, Försvarsutskottet 

14.05 Finland- ett annat angreppssätt?  
Joel Rappe, lantbrukare, Finland 

14.20 Regionala livsmedelsstrategier och handlingsplaner för klimatanpassning.  
Fredrik Fredrikson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Christoffer Carstens , 

Länsstyrelsen i Gävleborg 

 

14.45 Kaffe 

 

15.15 Diskussion och summering  

Klimatanpassning för säkrad livsmedelsproduktion, vilka är de mest angelägna 

åtgärderna nu? Vad kan en svensk livsmedelsstrategi bidra med? 

16.00 Avslutning 

Ingrid Rydberg, ordförande KSLAs kommitté för jordbrukets klimatanpassning. 

 

 


