
 

 

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. 

 

Frukostseminarium 
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Hållbar mat – utmaningar för konsument och handel 
 

Tid Tisdag den 21 januari 2020, kl. 08.30-10.00 (kaffe/te och smörgås) 

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

Anmälan Senast den 7 januari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  

För särskilt inbjudna samt ett begränsat antal öppna platser för anmälan via länk ovan. 

Meddelande om plats sker via e-post den 9 januari. 

Arrangör KSLA:s Kommitté för hållbar svensk matkonsumtion och -produktion  

Frågor Innehåll: Linda Cederlund, linda.cederlund@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 

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

 

Twitter @KSLA_Academy   #kslahållbarmat   #kslakonsument 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Per Palmgrens fond 

 

Svenskarnas medvetenhet om utmaningarna kring en hållbar livsmedelskonsumtion är hög. Likväl har 

svensken ett resurskrävande konsumtionsmönster, som till exempel innefattar en stor mängd matavfall, 

olämplig kostsammansättning och omfattande livsmedelsimport trots att de egna naturresurserna kan 

försörja en större inhemsk befolkning med hållbar mat.  

 

Att hitta mat som beskrivs som hållbar är ingen svårighet. Att förstå ”hållbarhetseffekten” av de egna valen 

är däremot svårt. Valet av hållbar mat och hållbara matvanor kan inte bara läggas på konsumenten utan 

samtliga aktörer i livsmedelssystemet bär ansvar för att valet av verkligt hållbar mat underlättas.  

 

KSLA:s Kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion (Hållbar Mat) bjuder in till ett 

frukostseminarium för att utifrån ett handels- och konsumentperspektiv skapa en bild av hinder och 

möjligheter för hållbar svensk matproduktion och konsumtion. Lärdomarna kommer att utgöra inspel för 

kommitténs treåriga arbete med uppdrag att främja hållbar svensk konsumtion och produktion av livsmedel. 

 

Välkommen! 

 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/65161
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Program 
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Hållbar mat – utmaningar för konsument och handel 
 

Tisdag 21 januari 2020 
 

 

Moderator Charlotte Hallén Sandgren 

 Ordförande för Kommittén för hållbar svensk matkonsumtion och -produktion 

 Ledamot KSLA, Senior Advisor, DeLaval International 

 
 

08.30 Samling i Oscars källare, Drottninggatan 95 B, 1 trappa ned 

08.55 Inledning 

Charlotte Hallen Sandgren 

09.00 Konsumentens perspektiv  

Christina Cheng, Trendanalytiker, Sprillo 

09.30 Handelns perspektiv  

Åsa Domeij, Hållbarhetschef, Axfood, ledamot i KSLA 

10.00 Avslutning 
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