
Inte kan väl någon annan än jag själv bestämma vilken mat jag ska ha på min tallrik? Inte? Faktum är att vad  
vi äter styrs på flera sätt – av handeln genom utbud, reklam, exponering. Men också av politiken genom stöd,  
subventioner med mera.

Ändå uttalas en försiktighet från politiken att ”lägga sig i” just när det gäller konsumtionen av livsmedel. Detta trots att 
nya studier visar att människor i allt större utsträckning vill ha styrning i hållbar konsumtion av mat. 

Vilken typ av styrmedelspaket krävs och är möjliga nu när vi står inför en stor omställning 
för att nå klimat- och andra hållbarhetsmål? Hur ska politiken göra det lätt att göra rätt. Och 
kanske svårt att göra fel för oss konsumenter? Ett webbinarium om ansvar, styrning och hur 
ska det gå till. 

Varmt välkommen!
 
Eva Pettersson     
Akademiens sekreterare och vd   

Detta webbinarium finansieras av A.W. Bergstens stiftelse 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens främjar till samhällets gagn med stöd 
av vetenskap och praktisk erfarenhet 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 – tisdag 26 oktober 2021

Tid & Plats
Tisdag 26 oktober 2021 
kl 9–10.30. Webbinariet 
sänds via Zoom, länken 
mejlas ut dagen före.

Anmälan
Senast den 25 oktober  
på denna länk:
https://dinkurs.se/75900

Frågor 
Innehåll: Linda Cederlund 
linda.cederlund@ksla.se 
tel 08-54 54 77 24 
Övrigt: Agneta D Ohlson  
agneta.ohlson@ksla.se 
tel 08-54 54 77 12

Vilken typ av styrmedelspaket krävs och är möjliga nu när vi står inför en stor 
omställning för att nå klimat- och andra hållbarhetsmål? 

Äta hållbart – hur ser det politiska ansvaret ut?
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Äta hållbart – hur ser det politiska ansvaret ut?
Moderator: Jan Bertoft, Generalsekreterare Sveriges Konsumenter

09.00  Välkomna 
  Charlotte Hallen Sandgren*, Ordf. Kommittén för hållbar svensk matproduktion och konsumtion 

09.05  Vägar mot hållbar konsumtion, vilket ansvar tar politiken för stegen som tas?
	 	 Annsofie	Wahlström,	Programchef	SLU	Future	Food	

09.15  Metoder att förändra matvanor
	 	 Therese	Lindahl,	PhD Nationalekonomi, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi,, KVA 

09.25  Politikens hinder och möjligheter för hållbara matval – reflektioner, dialog och frågor 
  Kristina Yngwe (C), Ordf. Miljö- och jordbruksutskottet
	 	 Malin	Larsson	(S),	ledamot	i	Miljö-	och	jordbruksutskottet
  Mathias Tegnér (S), ledamot Näringsutskottet 

10.25  Summering och avslutning

  

  

  *: Ledamot i KSLA


