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Akademisammankomst – torsdag 14 oktober 2021

Vart är vi på väg?

Inbjudan till diskussion om transporternas direkta och indirekta betydelse på
mat och klimat
I den moderna och alltmer globaliserade värld vi lever transporteras livsmedel och jordbruksprodukter allt
längre. Detta är ett faktum, men samtidigt något som varken vetenskapen eller politiken förstått konsekvenserna av. De ökade transporterna påverkar såväl produktion som konsumtion av livsmedel och andra jordbruksprodukter som foder och prydnadsväxter.
För att närma sig ämnet är det centralt att förstå händelseutvecklingen och drivkrafterna
bakom den. Historiskt handlade de Ostindiska kompanierna med Asien och Kina genom
globala resor med mycket värdefulla produkter. Dessa transporter var extremt kostsamma
och krävde åtskilliga människoliv. Sedan dess har transportkostnaderna minskat radikalt
och är idag ofta försumbara i relation till produkternas värde.
Olika typer av transporter förekommer idag: havsbaserade, landbaserade, långväga och
korta. Transporterna i sig kostar bränsle och förslitning och innebär resursförbrukning av
fordon som båtar, tåg och lastbilar. De har effekt på produktion och produktionsförändringar både där produkter för världsmarknaden produceras, och också dit produkterna
säljs.
Med detta sammankomstämne vill vi få igång en diskussion om, och eventuellt framtida
undersökningar av, transporternas direkta effekter och indirekta betydelse för livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Tid & Plats

Torsdag 14 oktober 2021
kl 15.30–18 på KSLA och
Zoom. Observera att antelet
platser på KSLA är begränsat, gäller endast dem som
är vaccinerade eller har
antikroppar. Ärtsupé efteråt.
Zoomlänken mejlas ut.

Anmälan

Senast den 11 oktober på
denna länk:
https://dinkurs.se/75502

Frågor

Varmt välkommen!

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

Eva Pettersson					
Akademiens sekreterare och vd			

Övrigt: Agneta D Ohlson
agneta.ohlson@ksla.se
tel 08-54 54 77 12
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Vart är vi på väg? Om transporternas betydelse
för mat och klimat
Moderator: Anders Wästfelt, KSLA
Möteslänken öppnas

15.15		

15.30		
Formell sammankomst
		Preses Jan Fryk
15.45		
Inledning: Berättelsen om ett blåbär
		Mats Denninger
15.50		
		

Hur kom vi hit – och vart är vi på väg?
Stefan de Vylder, nationalekonom och författare

16.10		
		
		
		
		

Hållbara transporter i framtiden
Björn Nykvist, forskare FOI / SEI
Rebecka Milestad, docent vid avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier, KTH
Claes Johansson, chef för hållbar utveckling, Lantmännen
Åsa Domeij, Hållbarhetschef Axfood

16.50		

Bensträckare

17.10		

Diskussion

17.55
Sammankomsten avslutas
		Preses Jan Fryk
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