
 

 

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 
 

FN:s utvecklingsmål inom Agenda 2030 
Utmaningar och möjligheter för de gröna näringarna 
 
Tid Torsdag 10 november 2016, kl. 15.30–18.00 (kaffe från kl. 15.00) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 7 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  
Anmälan via samma länk till Allmänna avdelningens lunch kl. 12.00 och sammanträde  
kl. 13.00–15.00 (endast Allmänna avdelningens ledamöter).  
Vid förhinder måste platsen avbokas senast 7 november. 

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 Överläggningsämnet kan följas via länk på www.ksla.se med start kl 15:45. 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond. 

 
Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling den 25 september 2015 kom ledare från alla världens länder 
överens om en ny, ambitiös agenda för att uppnå en mer hållbar utveckling fram till 2030. De 17 globala 
hållbarhetsmålen, med 169 delmål, innebär ett heltäckande ramverk – Agenda 2030 – för att tackla 
mänsklighetens stora utmaningar men också visa på våra möjligheter till en bättre tillvaro. Det handlar om 
att utrota fattigdom och hunger, att säkerställa tillgång till hälsa, energi, vatten och sanitet, att hejda 
klimatförändringar och negativ påverkan på biodiversitet, att skapa hållbara och attraktiva städer, en rättvis 
handel och hållbara konsumtionsmönster. Agendan lyfter också fram fred och säkerhet liksom behovet av 
väl fungerande institutioner och bred samverkan. 
 
De gröna näringarna har en stark ställning inom Agenda 2030. Dels finns ett direkt mål – Mål 2 – som 
anger att all hunger ska vara utrotad år 2030. Men eftersom en viktig princip är att målen i hela agendan är 
sammanlänkade så framgår det också tydligt att jord- och skogsbruk spelar en viktig roll för samtliga mål. 
Det är näringar som ofta utgör grunden för att andra mål ska kunna uppnås men som också direkt eller 
indirekt kan påverka andra mål negativt, genom t.ex. resursanvändning och föroreningsproblematik. Det 
finns därför också direkta kopplingar till handel, hållbar konsumtion och en rad andra socio-ekonomiska 
dimensioner.  
 
Sammankomsten kommer att inledas med en övergripande presentation av Agenda 2030 och hur de gröna 
näringarna på olika sätt är sammanlänkade med hållbarhetsmålen. Vidare diskuteras vilken roll handel med 
jordbruksprodukter har och vilka möjligheter och utmaningar som finns i detta sammanhang. Det pågående 
arbetet med en ny, svensk livsmedelsstrategi och hur denna kan kopplas till Agenda 2030 kommer också att 
belysas. Här handlar det om allt från grön omställning, innovation och förvaltning, till internationell 
samverkan och handel. 
 
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

 
FN:s utvecklingsmål inom Agenda 2030 
Utmaningar och möjligheter för de gröna näringarna 
Torsdag 10 november 2016 
 
 
Moderator: Åke Clason, ordförande Allmänna avdelningen 
 
 
 
15.00 Samling, kaffe/te 
15.30 Formell sammankomst 
15.45 De gröna näringarna och Agenda 2030 – en översikt 

Johan Kuylenstierna, VD, Stockholm Environment Institute 
16.00 Jordbrukets utmaningar och möjligheter för ökad hållbarhet – vilken roll 

kan näringslivet spela? 
Isabel Moretti, miljöchef LRF 
Lars Appelqvist, VD Löfbergs Lila AB och ordförande för Livsmedelsföretagen 

16.30 Kort diskussion 
16.40 Krafttag inom politiken? Kan Agenda 2030 och en ny livsmedelsstrategi för 

Sverige stärka svenskt jordbruks bidrag till en grön omställning? 
Annika Åhnberg, konsult, tidigare jordbruksminister 

17.05 Bensträckare 
17.15 Diskussion med deltagare och panel: 

 
Ingrid Rydberg, ordförande KSLA:s kommitté för jordbrukets klimatanpassning 
Isabel Moretti, miljöchef, LRF 
Harald Svensson, chefsekonom, Jordbruksverket 
Annika Åhnberg, konsult, tidigare jordbruksminister 
samt representant för Skogsavdelningen 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 
18.00 Ärtsupé 
 
 


