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Seminarium 16 oktober, kl. 17.00–19.00 på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,  

Drottninggatan 95 B, Stockholm. Efter seminariet bjuds det till mingel. 

 
 

Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen 
 

Sveriges mål är att vara klimatneutralt till 2045. Ett utvecklat och 

konkurrenskraftigt jordbruk är en av förutsättningarna för att nå målet. 
 
 

Det finns ett stort samhällsengagemang för hållbarhet och för klimatfrågor i synnerhet. Med detta 

som utgångspunkt har IVA initierat projektet ”Vägval för klimatet” som syftar att ta fram förslag på 

åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. 

Resultatet skall kunna underlätta för beslutsfattarna att väga olika alternativ mot varandra. 

 

Projektet drivs genom fem olika delprojekt; Industrisystem, Transportsystem, Energisystem, 

Jordbrukssystem och Samhällssystem. Samtliga delprojekt presenteras i en rapport och via ett 

seminarium. 

 

Nu är det dags att presentera den femte och sista delrapporten, den från Jordbrukssystem. 

Arbetsgruppen för jordbruk har skapats på ett gemensamt initiativ från KSLA och IVA. Hela 

projektet kommer att sammanfattas i en syntes som beräknas vara klar i februari 2020. 

 

Det svenska jordbruket står i dag för 7 av 52,7 miljoner ton CO2 enligt beräkningar gjorda 2017. 

Denna delrapport belyser möjligheterna och förutsättningarna för en klimatomställning av jordbruket 

samtidigt som samhällets behov av livsmedel möts.  

 

Rapporten pekar bland annat på att hög konkurrenskraft och politiskt stöd är avgörande för att öka 

klimatnyttan från svenskt jordbruk samt att Sverige kan göra global nytta genom produktion och 

konsumtion av svensk mat. 

 

Välkomna till ett seminarium om hur det svenska jordbrukssystemet kan bidra till ett klimatneutralt 

Sverige 2045.  

 

Stefan Nyström, klimatchef på Naturvårdsverket, är moderator. Hilda Runsten, miljöchef, LRF, 

Charlotta Szczepanowski, chef hållbarhet och kvalitet, Coop, Marie Gidlund, verksamhetschef på 

Sweden Food Arena, och Christel Cederberg, Chalmers är några som medverkar i panelerna på 

seminariet. Även politiker kommer att reflektera utifrån sina perspektiv. 

 

 

Elisabeth Nilsson,    Eva Pettersson 

Ordförande Vägval för klimatet  Akademiens sekreterare och VD 
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17.00 Välkommen 

Elisabeth Nilsson, ordförande Vägval för klimatet 

 
 Introduktion  

Stefan Nyström, chef klimatavdelningen, Naturvårdsverket,  

tillika dagens moderator 

 
17.10 Presentation av Vägval för klimatet  

Karin Byman, huvudprojektledare Vägval för klimatet, IVA 

 
17.20 Introduktion av Jordbrukssystem 

Stefan Nyström, moderator 

Ingrid Rydberg, ordförande Jordbrukssystem, KSLA 

Lennart Wikström, projektledare Jordbrukssystem, KSLA 

 
17.40 Reflektioner kring observationerna i rapporten 

Tomas Kätterer, SLU  

Christel Cederberg, Chalmers  

Hilda Runsten, miljöchef, LRF 

Marie Gidlund, verksamhetschef, Sweden Food Arena  

 
18:00 Hur ska det gå till i praktiken? 

Peter Borring, Lantbrukare och ordförande LRF Östergötland 

Emma Frödå, Ansvarig för lantbruksfrågor, Danske Bank  

Charlotta Szczepanowski, Chef hållbarhet och kvalitet, Coop,  

Louise Ungert, Konsumentfrågor, KSLA 

Claes Johansson, Hållbarhetschef Lantmännen  
18:20 Politikerpanel reflekterar utifrån sina perspektiv 

Kristina Yngwe (C), Joar Forssell (L), Patrik Engström (S) Maria Gardefjäll (MP), 

Martin Kinnunen (SD) och Birger Lahti (V) 

 
18.40 Diskussion och frågor 

 

19.00 Mingel 

  
 

 

 
 


