
Social hållbarhet är lika viktig som ekologisk och ekonomisk hållbarhet, men inte lika uppmärksammad. 
Många lantbrukare har en mycket pressad arbetssituation där det de senaste åren tillkommit ännu fler 
stressande faktorer. Dit hör exempelvis klimatkrisen, viltskador och aktivism. Att dessutom arbeta ensam 
hela dagarna och inte ha någon att prata med är psykiskt påfrestande och kan leda till ohälsa.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien genomför detta digitala rundabordssamtal för
särskilt inbjudna där alla har möjlighet att bidra med sina erfarenheter. Syftet är att kopi-
era och sprida de olika behovsanpassade och lyckade åtgärder för att minska ensamhet 
hos lantbrukare som har identifierats och beskrivits under samtalet. 

Eva Pettersson     
Akademiens sekreterare och vd   

Denna workshop finansieras av Stiftelsen A.W. Bergstens fond.

 

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.

Digitalt rundabordsmöte – torsdag 2 december 2021

Tid & Plats
På Zoom torsdag 2 decem-
ber 2021 kl 9.30–12. 

Anmälan
Senast den 1 december 
på denna länk, 
https://dinkurs.se/76531

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 digitalt rundabordsmöte om åtgärder för att stärka social hållbarhet 
inom lantbruket

Ensam är stark – eller?
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Ensam är stark – eller?
Samtalsledare: Inger Pehrson, Palustre AB

09.15  Uppkoppling

09.30  Välkommen och presentation
  Inger Pehrson*

09.45   Hur ser problemet ut? Erfarenheter från praktik respektive forskning? Ändringar över tid? 
  Inledare: Helena Nordström Källström, SLU, Peter Lundqvist, SLU samt företrädare för 
  hälsocentral med företagshälsovård.

10.30  Hur förebygger vi negativa effekter av ensamhet? Hur når vi dem som skulle vilja möta eller 
  samverka med andra människor? Goda exempel som kan spridas? 
  Inledare: Henrik Lander, lantbrukare och Kenneth Lundmark, Bygdegårdarnas Riksförbund.

11.40  Sammanfattning: Hur går vi vidare?

  *: Ledamot i KSLA


