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.

Webbinarium
Leder EU:s strategi ”Farm to Fork” till en hållbar
livsmedelskedja?
Torsdag 14 januari 2021
Tid

Torsdag 14 januari 2021, kl 08.30–10.15

Plats

Webbinarium från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan

Senast den 11 januari 2021 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

Digital
sändning

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 under mötet när man inte
själv talar. Vid dålig uppkoppling blir sändningen ofta bättre om man stänger av sin kamera.

Länkar

Zoom-länken skickas ut några dagar före mötet till alla som anmält sig.

Finansiering

Webbinariet arrangeras med stöd ur Stiftelserna A.W Bergstens och Per Palmgrens fonder

KSLA diskuterar vid webbinariet EU-kommissionens strategi ”Farm to Fork” (från jord till bord)
som avser att stimulera ett hälsosammare och mer hållbart EU-system för livsmedel och som är
en hörnsten i den europeiska gröna given.
Webbinariet ger kunskap och insikter om:
•
•
•
•
•

Övergripande information om EU:s Farm to Fork-strategi
Hur strategin kopplar ihop med den gröna given och pågående policyarbete inom Europa
På vilket sätt detta påverkar hur den svenska livsmedelskedjan kan nå en ökad hållbarhet?
Om utgångspunkterna i strategin är ett bra sätt att arbeta mot en ökad hållbarhet, eller om
det finns alternativa vägar.
Hur olika aktörer kan agera och vara förberedda på kommande processer

Välkommen!

Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och vd
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Program
Leder EU:s strategi ”Farm to Fork” till en hållbar livsmedelskedja?
Torsdag 14 januari 2021
Moderator: Nina Ekelund, Generalsekreterare, Hagainitiativet
08.30-08.35 Öppnande av seminariet
Charlotte Hallén-Sandgren, Ordförande i KSLA:s kommitté Hållbar matproduktion
och -konsumtion samt Moderator Nina Ekelund, Generalsekreterare, Hagainitiativet
08.35-09.00 Översiktlig presentation av F2F och vidhängande processer
Rada Chehlarova, Team leader, EU-kommissionen DG Sante
09.00-09.15 Regeringens syn – Vad är bra? Vad är mindre bra? Vad är mest prioriterat i de
fortsatta processerna? För- och nackdelar samt prioriteringar i de fortsatta
processerna
Per Callenberg, Statssekreterare
09.15-09.25 Finns det en politisk samsyn om Farm to Fork och anslutande processer?
Kristina Yngwe (C), Ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet
09.25-09.35 Frågor och svar om kommande processer kopplade till Farm to Fork
Kristina Nordéus, lantbruksråd vid Svenska EU-representationen
09.35-10.15 Paneldiskussion med företrädare för livsmedelskedjan
Vilka processer är viktigast? Vilka risker finns det? Finns det alternativa vägar framåt
för en ökad hållbarhet som är att föredra?
•
•
•
•
•
•
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