
  
 

 

Svensk forskarkompetens för långsiktigt hållbar global 
matförsörjning 

Tid Onsdag 9 nov 2016 kl 9.00–16.30 (registrering och kaffe från kl 08.30) 

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

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

(avbokning måste ske senast den 5 nov, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Frågor Innehåll: Ylva Ran, ylva.ran@sei-international.org, tel 073-270 43 31 

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

 Detta seminarium organiseras av SIANI CGIAR Expert Group och KSLA. 

 
Hur kan Sverige skapa, underhålla och använda svensk expertis för ökat internationellt 
engagemang för hållbar global utveckling inom matförsörjning, lantbruk och miljö? 
 
Säkrad global livsmedelsförsörjning för alla är en framtida utmaning. Ökad befolkningsmängd och nya 

konsumtionsmönster gör att redan överexploaterade eller felaktigt nyttjade naturresurser och ekosystem 

utsätts för ett ökat tryck. Den globala ”matkrisen” 2007/2008 tydliggjorde ett alltmer globaliserat 

”matsystem” och ett ökande ömsesidigt beroende, både avseende produktion och försörjning.  

 

De två senaste globala överenskommelserna, Agenda 2030 och Parisavtalet, har ändrat inriktning för 

agendan till ett bredare globalt systemtänkande där alla länder avses ta sitt ansvar för att tillsammans bidra 

till och uppnå hållbar utveckling. Lantbruket ses återigen som en inte fullt utnyttjad potential och viktig 

komponent för att uppnå fattigdomsminskande och hållbar utveckling i många utvecklingsländer.  

Svensk forskarkompetens kan bidra och svara mot nya krav för global expertis 

 Sverige vill påverka den globala agendan, och bidra till ett mer hållbart och rättvist globalt 

matförsörjningssystem.  

 Sverige är ett av de mest aktiva länderna för att stötta utvecklingsländer, både bilateralt och via 

globala initiativ, som FN och CGIAR Consortium (Consortium of International Agricultural 

Research Centers). 

 

Potentialen för den svenska resursbasen med forskarkompetens inom lantbrukssektorn har inte nyttjats till 

sin fulla potential de senaste årtiondena. Att kunna påverka den globala debatten kräver internationellt 

deltagande och inflytande av svensk expertis, det vill säga en bred och aktiv svensk kompetensresursbas. 

Om Sverige vill öka sitt inflytande så måste den svenska expertisen ges möjlighet att tillägna sig relevant 

kunskap och erfarenhet av frågor rörande global utveckling. Att stärka denna specifika 

forskningskompetens kräver ett stöd som ger riktning, volym och kontinuitet över tid. 

 

Detta seminarium avser att diskutera Sveriges framtida roll i den globala agendan för en långsiktigt hållbar 

global matförsörjning och ett hållbart lantbruk. Forskare, finansiärer, regerings-representanter och andra 

aktörer i Sverige diskuterar hur vår roll ser ut idag, vår potential och hur vi kan stärka den svenska 

resursbasen och Sveriges inflytande på den globala agendan för ett hållbart matförsörjningssystem. 

 

Välkommen! 

 

 

 

Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 

 

 

 

Mats Lannerstad 

SIANI CGIAR Expertgrupp 
Johanna Lindahl 

SIANI CGIAR Expertgrupp 
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Program 
 

Programmet kan komma att uppdateras 

 

Svensk forskarkompetens för långsiktigt hållbar 
global matförsörjning  
 
Hur kan Sverige skapa, underhålla och använda en svensk resursbas för ökat 
internationellt engagemang för hållbar global utveckling inom matförsörjning, lantbruk och 
miljö? 
 

Onsdag 9 november 2016 

 

Moderatorer: Johanna Lindahl och Mats Lannerstad, SIANI CGIAR Expert Group 

 

08.30 Registrering och kaffe, Oscars Källare 

09.00 Välkomna 
Lisa Sennerby-Forsse, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

09.15 SIANI CGIAR Expert Group 
Mats Lannerstad och Johanna Lindahl, SIANI CGIAR Expert Group 

09.25 Hur ser ett framtida globalt hållbart matförsörjningssystem ut? 

Line Gordon, Stockholm Resilience Center, Stockholms Universitet 

10.05 

 
CGIAR – vad kan man uppnå med en gemensam strategi?  

Peter Holmgren, Center for International Forestry Research (CIFOR)  

10.45 Kaffe, Foajén  

11.00 
 

Svensk export av lantbruksexpertis – vad kan historien lära oss? 

Karl Bruno, Sveriges Lantbruksuniversitet 

11.15 

 
Sveriges utmaningar för en hållbar livsmedelsförsörjning – var Sverige är aktivt 

samt utveckling av Sveriges bidrag till den globala agendan 

Cecilia Nordin van Gansberghe, Näringsdepartementet 

11.50 

 
Framtidens svenska resursbas för utvecklingsorienterad skogs- och 

lantbruksforskning. Vad kan göras på universitetsnivå? 

Anders Malmer, SLU Global, Sveriges Lantbruksuniversitet  

12.05 
 

Sverige och CGIAR: Finansiellt stöd, forskningssamarbete och utveckling av den 

svenska resursbasen 

Per Rudebjer, Bioversity 

12.30 
 Lunch, Oscars Källare 

 

 

 



   

Program 
 

Programmet kan komma att uppdateras 

 

13.30 
 

Vad krävs för att etablera formella forskningssamarbeten mellan svenska 

universitet och CGIAR? 

Ulf Magnusson, Sveriges Lantbruksuniversitet 
 

13.45 
 

Paneldiskussion: Hur ska Sverige skapa, underhålla och använda den svenska 

resursbasen för utveckling inom global matförsörjning? 

Moderator: Thomas Rosswall, Sida 

Paneldeltagare: Ingrid Petersson, Formas; Ingrid Öborn, World Agroforestry Centre 

(ICRAF); Kristina Röing de Nowinga, International Institute of Tropical Agriculture 

(IITA); Tor Lundström, NIRAS  

14.45 
Kaffe, Foajén 
 

15.00 

 
Paneldiskussion: Mål, medel och mekanismer för Sveriges långsiktiga agenda för 

utvecklingsarbete inom skog- och lantbruksforskning 

Moderator: Ulf Magnusson, Sveriges Lantbruksuniversitet 

Paneldeltagare: Anna-Maria Oltorp, Sida; Kerstin Sahlin, Vetenskapsrådet; Peter 

Holmgren, Center for International Forestry Research (CIFOR); Jennie Barron, 

International Water Management Institute (IWMI) 

16.00 

 
Avslutning  

Åke Barklund och Inge Gerremo, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

Mats Lannerstad och Johanna Lindahl, SIANI CGIAR Expert Group 

16.30–18.00 Mingel, Foajén  

 

 

 


