
  

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.  

KSLA:s miljöseminarium 2017 
 

Mat och miljö – vårt gemensamma ansvar 

Livsmedelsförsörjning måste kunna förenas med de svenska 

miljömålen 

  Tid  Onsdag 25 oktober, kl 09.30–15.00 (registrering och kaffe från kl 09.00)  

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

Anmälan  Senast den 18 oktober via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se   

(avbokning måste ske senast den 23 oktober, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader)  

Avgift  Kostnadsfritt  

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 Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

  Detta seminarium finansieras med stöd av Carl Fredrik von Horns fond  

 

Att kunna producera mat till oss alla samtidigt som vi uppfyller våra miljömål är en av de största 

utmaningarna inför framtiden. Att klara detta är nödvändigt för vår överlevnad på sikt. De svenska 

miljömålen innefattar bland annat att vi ska ha ett rikt odlingslandskap, rikt växt- och djurliv, friskt vatten 

och frisk luft och en begränsad klimatpåverkan.  

 

När vi bedriver jordbruk påverkar vi miljön på olika sätt. Och det produceras inte bara livsmedel för vår 

överlevnad, utan också mycket annat. I det här seminariet vill vi belysa den mångfald av tjänster som 

lantbruket bidrar med. Exempelvis förnybar energi, ett varierat landskap och biologisk mångfald.  

 

”Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt 

välbefinnande.” (Naturvårdsverket). Men hur mäter vi och värderar olika tjänster och nyttigheter i det 

komplexa system som jordbruket utgör? Om vi kan värdera olika tjänster, så kan det bidra till att öka 

medvetenheten om och förmedla betydelsen av olika ekosystemtjänster.  

 

Syftet med seminariet är att skapa medvetenhet om betydelsen av den mångfald av tjänster som jordbruket 

kan erbjuda. Ökad medvetenhet bidrar till att vi som beslutsfattare, tjänstemän, jordbrukare och allmänhet 

tar ansvar för att vi får hållbara system för vår framtida livsmedelsproduktion. 

Detta är det tredje seminariet i en serie kallad KSLA:s miljöseminarier. Seminarieserien har haft 

ekosystemtjänster som övergripande tema. 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program KSLA:s miljöseminarium 2017 
  

Mat och miljö – vårt gemensamma ansvar 

Livsmedelsförsörjning måste kunna förenas med de svenska 

miljömålen 
 

Onsdag 25 oktober 2017  Moderator, Lennart Wikström 

   

09.00 Samling och registrering 

 

09.30 Välkomna, introduktion  

Eva Pettersson, akademisekreterare och VD 

 

09.35  Jorden vi ärvde – vad gör vi med den? 

Docent Anders Wästfelt, Stockholms universitet 

 

09.50 Svenskt lantbruk – miljöfarlig verksamhet eller storproducent av 

ekosystemtjänster? 

Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket 

 

10.15       Välmående kunder, natur och miljö – vi levererar på alla plan! 

Anette Gustawson, Billinge Mjölk, Norrtälje 

10.40       Fåglar, insekter och rara växter. Så gynnas de i vårt lantbruk.  
Bengt Hellerström, Annelöv, Landskrona  

11.05 Paus 

11.20 Strategi för hållbar utveckling på kommunal nivå   
Exempel från Eskilstuna kommun. 

My Sellberg, doktorand, Stockholm Resilience Centre 

11.45 Kan vi äta oss till den värld vi vill ha? 

Om kostval, livsmedelsproduktion och miljö. 

Elin Röös, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet 

12.15 Lunch 

13.15       Vad är priset på rent vatten, ett stabilt klimat och pollinerande insekter? 
Christel Cederberg, biträdande professor, Chalmers  

 

13.40 Hur arbetar en större livsmedelsindustri med hållbarhetsfrågor? 

Claes Johansson, Hållbarhetschef Lantmännen 

 

14.05 Panelsamtal och frågor från publiken 

 

15.00 Avslutning och därefter kaffe 
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