
 

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 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Coronapandemins effekter på svensk livsmedelsförsörjning 
– vilka insikter har vi fått? 
 

Tid Torsdag 12 november kl 15.30–18.00  
Plats Digital överläggning, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, 

Stockholm 

Anmälan Senast den 10 november via den här länken 

Frågor Innehåll: Linda Cederlund, linda.cederlund@ksla.se, 08-54 54 77 24 
Anmälan/praktiska detaljer: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, 08-54 54 77 12 

Webb Mötet sänds via Zoom. Praktiska detaljer: Tänk på att sitta i tyst miljö och att ljudet blir bättre 
om man använder headset samt att mikrofonen ska vara avstängd när man inte själv talar. Vid 
dålig uppkoppling blir sändningen ofta bättre om man stänger av sin kamera.    

Länkar Zoom-länken skickas ut till dem som anmält sig. 

Finansiering Webbinariet arrangeras med stöd ur Stiftelserna A.W. Bergstens donation, Akademiens kultur-
tekniska fond, S.O. Bergs och F. Fajerssons fond samt Hugo och Emma Björkmans fond. 

 
 
Vi har nu levt med Coronapandemin under större delen av 2020. Viruset SARS CoV-2 kom plötsligt att 
påverka hela det globala livsmedelsförsörjningssystemet och även vår vardag i många avseenden, inte 
minst genom förändrade konsumtions- och köpmönster. Vilka effekter har pandemin inneburit för svenskt 
livsmedelssystem i sin helhet och ur ett livsmedelsförsörjningsperspektiv? Vilka insikter och lärdomar har 
vi fått hittills?  
 
Vid överläggningen kommer statssekreterare Per Callenberg att göra en nationell överblick av viktiga 
insikter av pandemins effekter. Vi får också ta del av tre inflytelserika aktörers insikter: Anna Karin Hatt, 
koncern-chef och VD LRF, Björn Hellman, VD Livsmedelsföretagen och Karin Brynell, VD Svensk 
Dagligvaru-handel. Samspelet mellan näringsliv och offentlig sektor kommer att belysas av Livsmedels-
verkets generaldirektör Annica Sohlström.  
 
Avslutningsvis granskar vi samhällets förmåga att åstadkomma en robust livsmedelsförsörjning, en fråga 
som accentuerats under de senaste åren, bland annat mot bakgrund av bränderna sommaren 2018 och 
återuppbyggnaden av ett svenskt totalförsvar. De alltmer märkbara klimatförändringarna och risken för 
nya pandemier kommer att utmana livsmedelssystemet i framtiden. Vilka lärdomar har hittills dragits och 
hur sårbar är försörjningskedjan? Lantmännens vice vd Per Arvidsson delar med sig av sina tankar.  
 
Välkommen! 

 
Eva Pettersson 
Akademiens sekreterare och vd 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/70084
about:blank
about:blank


 
 

Program 
 
Coronapandemins effekter på svensk livsmedelsförsörjning 
 

Torsdag 12 november 2020 
 
 
Moderator: Inger Andersson, ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
 
15.15 Digitalt mingel och uppkoppling 

15.30 Formell sammankomst 

15.45 Uppkoppling till överläggningsämnet/webbinariet 

16.00 Inledning  
Inger Andersson, ledamot av Jordbruksavdelningens arbetsutskott 

16.05 Coronapandemins effekter på livsmedelssystemet – nationell överblick 
Statssekreterare Per Callenberg 

16.20 Effekter i primärproduktionen  
Koncernchef och VD LRF Anna Karin Hatt  

16.35 Förädlingsledets erfarenheter 
VD Livsmedelsföretagen Björn Hellman  

16.50 Inverkan på detaljhandeln  
VD Svensk Dagligvaruhandel Karin Brynell  

17.05 
 

Samverkan i livsmedelssystemet  
GD Livsmedelsverket Annica Sohlström 

17.20 Hur skapar vi en robust värdekedja från jord till bord? 
Vice VD Lantmännen Per Arfvidsson 

17.35 Frågestund 

17.55 Avslutning  

18.00 Preses avslutar sammankomsten 

 


