
 

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. 
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Klimatnödläge – hur bidrar vi till lösningen? 
Torsdag den 7 november 2019 

 
Tid Torsdag 7 november, kl 15.00–19.00 (registrering och kaffe från kl 14.30) 

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

Anmälan Senast den 4 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se 

Avgift Kostnadsfritt 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06 

Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se,, tel 08-54 54 77 12 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Carl-Fredrik von Horn. 

 

 

Forskarvärlden och världssamfundet är eniga om att snabba och radikala förändringar krävs av 

samhället för att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader, eller ännu hellre 1,5 

grader, i enlighet med Parisavtalet.  
 

För att stoppa den globala uppvärmningen måste växthusgasutsläppen snabbt minska i omfattning och 

källor till koldioxid som fossila bränslen och energikällor fasas ut. Det kommer även krävas stora 

förändringar i vår livsstil och i våra produktionskedjor, där mat, livsmedel och naturresurshanteringen är en 

central del i ett fortsatt framgångsrikt samhällsbygge.  

 

KSLA:s ungdomsutskott anser att en nyckel för att lyckas i denna omställning är nya och progressiva 

tankesätt kring livsmedels- och skogsproduktion, och hur vi som samhälle skapar framgångsrika synergier 

mellan den nödvändiga klimatomställningen, och en rättvis och hållbar samhällsutveckling. 

 

På Ungdomsutskottets alumnträff och seminarium ”Klimatnödläge – hur bidrar vi till lösningen?” 

får vi möta personer och företag som visar att en både snabb och långsiktigt hållbar förändring är 

möjlig. Genom denna dag vill vi inspirera till att känna framtidstro och engagemang och ge energi till 

att själva göra det lilla extra för att bidra till lösningen. 

 

Varmt välkommen! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Moderator: David Collste 

 

14.30 Samling och registrering 

 

15.00 Välkomna  

Lisa Sennerby Forsse, preses, KSLA 

Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA 

 

15.10 

 

Presentation av eftermiddagen 

Representant för Ungdomsutskottet 

  

15.15 Globala Målen för hållbar utveckling – vad krävs för att de ska nås?  

David Collste, Stockholm Resilience Center  

 

16.00 

 

 

16.30 

 

16.45 

Södertälje – ett ”living lab” för hållbara livsmedelssystem? 

Sara Jervfors, Kostchef och projektchef MatLust  

 

Paus 

 

Industriellt byggande av flerbostadshus ur ett hållbarhetsperspektiv 

Annica Lindbäck, Hållbarhetschef Lindbäcks bygg 

 

17.15 Energifabriken – fossilfritt, förnybart och klimatsmart 

Charlotte Elander, VD och ägare, Energifabriken 

 

18.00 Diskussion kring hur vi når klimatmålen och vad som krävs för att realisera  

detta arbete lett av David Collste  

 

19.00 Avslutning 

 

  

 

 Efter föreläsningar och diskussion bjuds till gemensam middag på KSLA. 
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