
Arbetet med uppbyggnaden av en ökad robusthet för livsmedelsberedskapen från jord till bord har påbörjats 
som en del i att stärka det svenska totalförsvaret.

Den omfattande torkan under 2018 och den pågående pandemin har förstärkt den allmänna diskussionen rörande den 
svenska förmågan inom livsmedelsområdet. Berörda myndigheter har erhållit regeringsuppdrag som syftar till att stärka 
förmågorna inom försörjningsområdet. 

Mycket pekar på att näringslivet i hela värdekedjan kommer att få en betydelsefull roll i 
det operativa genomförandet av att skapa en ökad robusthet mot olika slags kriser. I den 
pågående diskussionen lyfts ofta den finska livsmedelsförsörjningsorganisationen upp som 
ett framstående exempel. 
 
KSLA bjuder in till en digital sammankomst för att fördjupa diskussionen kring det 
pågående arbetet med aktörer från departement, myndigheter, näringsliv samt med en 
jämförelse rörande det finska exemplet. 
 
Varmt välkommen!
 
Eva Pettersson     
Akademiens sekreterare och vd   

 

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 – torsdag 28 oktober 2021

Tid & Plats
Torsdag 28 oktober 2021 
kl 14–16.30. Begränsat 
antal platser på KSLA. Län-
ken för digitalt deltagande 
mejlas ut dagen före mötet.

Anmälan
Senast den 26 oktober på 
denna länk:
https://dinkurs.se/75981

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

Inbjudan till diskussion om uppbyggnaden av Sveriges livsmedelsberedskap. 
Är vår beredskap god och är Finlands sak vår?

Sveriges livsmedelsberedskap från jord till bord
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Sveriges livsmedelsberedskap från jord till bord
Moderator: Martin Allard, 4C Strategies
  
14.00  Inledning
  Eva Pettersson*, Akademiens sekreterare och vd
  Inger Andersson*, Jordbruksavdelningen KSLA
 
14.05  Uppbyggnaden av Sveriges Livsmedelsberedskap och den Nationella Livsmedelsstrategin  
  Kierstin Petersson Grawé, bitr enhetschef, Näringsdepartementet 
 
14.20  Pågående uppdrag inom försörjningsområdet hos Livsmedelsverket 
  Annika Sohlström, generaldirektör, Livsmedelsverket 
 
14.35  Pågående uppdrag inom försörjningsområdet hos Jordbruksverket
  Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket

14.50  Livsmedelsförsörjningen som en del av uppbyggnaden av totalförsvaret 
  Fredrik Stany, enhetschef på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar MSB
 
15.05  PAUS

15.15  Försörjningsberedskapscentralen – uppbyggnad av den finska försörjningsmodellen
  Axel Hagelstam, direktör, Avdelningen för planering och analys, Försörjningsberedskapscentralen i  
  Finland
 
15.30  Jämförelse mellan den svenska och finska modellen för försörjningsberedskap
  Peter Normark, ekon. dr. och vd samt Jenny Asplund, konsult, Macklean Strategikonsulter, 

15.45  Reflektion och diskussion utifrån den svenska livsmedelsvärdekedjan: Introduktion
  Martin Allard, moderator 
  
15.50  Erfarenheter från den finska livsmedelsvärdekedjan 
  Thomas Isaksson, vd, Lantmännen Finland Färskbröd

15.55  Det svenska lantbrukets perspektiv 
  Lena Åsheim*, styrelseledamot, LRF
 
16.00  Den svenska livsmedelsindustrins perspektiv 
  Lars Appelqvist, styrelseordförande, Livsmedelsföretagen 
 
16.05  Den svenska dagligvaruhandelns perspektiv 
  Klas Balkow, styrelseledamot, Svensk Dagligvaruhandel 

16.15  Diskussion

16.45  Avslutning
        
  *: Ledamot i KSLA


