
Syftet med seminariet är att beskriva betydelsen av en inhemsk mjölkproduktion för hela Sveriges befolkning, 
landsbygd och jordbruk, samt att förstå orsakerna till varför produktionen sjunker och gårdarna växer, och 
försvinner i många bygder. Ambitionen är att diskutera och beskriva vad som krävs för att vända den trenden.

De långsiktiga trenderna kring svensk mjölkproduktion och konsumtion visar på minskad 
produktion och förändrad sammansättning men ökande konsumtion av mjölkprodukter. 
Forskningen tyder på tidigare okända positiva effekter av mjölkfetter även på molekylär 
nivå. Hur kommer det att påverka Livsmedelsverkets rekommendationer? 

Den svenska mjölkproduktionens inverkan på landskap och klimat nu och i framtiden är 
på vissa sätt påfallande positiva. Frågan man ställer sig är varför mjölkproduktionen och 
självförsörjningsgraden minskar i ett land med en så, ur ett globalt perspektiv, framgångs-
rik produktion med så goda förutsättningar för mjölkproduktion. Med särskilt fokus på 
lönsamhet och social hållbarhet kommer den bristande investeringsviljan belysas. 

Slutligen presenteras förslag och tankar om vad som krävs ytterligare för att stabilisera 
och öka investeringar och produktion i hela landet. Webbinariet avslutas med en panel-
debatt kring hur investeringar och därmed produktionen ska öka. Seminariet organiseras 
av KSLA:s Kommitté Hållbar svensk matproduktion och konsumtion för att medvetande- 
göra betydelsen av inhemsk mjölkproduktion. Välkommen till en angelägen diskussion!

Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och vd

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

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.

Seminarium – onsdag 8 december 2021

Tid & Plats
På KSLA och Zoom  
Onsdag 8 december 2021 
kl 09.00–14.15

Anmälan
Senast den 6 december 
på denna länk, 
https://dinkurs.se/76871

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

Varför behövs mjölkproduktion i Sverige?
Om utvecklingen av svensk mjölkproduktion och åtgärder mot den sjunkande trenden

Man saknar inte kon förrän båset är tomt  
– varför behövs MJÖLKPRODUKTION i Sverige?
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Man saknar inte kon förrän båset är tomt  
– varför behövs MJÖLKPRODUKTION i Sverige?
Moderator: Ann-Helen Meyer von Bremen 

09.00 Välkommen och Introduktion
 
 Trendspaning, produktion, konsumtion och hälsa
09.10 Förändrad gårdsstruktur och produktion över landet, handelsbalans och konsumtion. 
 Ann-Marie Karlsson, enhetschef, Jordbruksverket
09.25 Vad styr utbud och efterfrågan i butik? Åsa Domeij*, hållbarhetschef, Axfood
09.40 Mjölkprodukters hälsoeffekter – fokus på fett. Fredrik Rosquist, forskare, Uppsala Universitet 

09.55 Frågor

 Den svenska Mjölkproduktionens roll för landskap och klimat 
10.00 Produktionens hälsoeffekter i landskapet. Pernilla Tidåker, universitetslektor, Sveriges Lantbruksuniversitet 
10.15 Svensk mjölks klimatpåverkan. Victoria Olsson, hållbarhetschef, Arla Sverige
10.30 Framtidens jordbruk ”Mjölk och nötkött” – viktiga slutsatser  
 Claes Johansson*, hållbarhetschef, Lantmännen

10.45 Frågor

10.50 PAUS

 Varför backar produktionen – hur blir svensk mjölkproduktion ekonomiskt hållbar?
11.00 Vem vill vara mjölkbonde eller varför inte? Investeringstakt, lönsamhet och social hållbarhet i mjölk- 
 produktionen. Carl-Axel Andersson; tf segmentschef, Ludvig & Co
11.15 Finns det svenska mervärden på mjölken? Hans Samuelsson*, lantbrukare, Kalset Mjölk 
11.30 Hur driver vi mjölkpriset? Anders Segerström, vd, Falköpingsmejeriet

11.40 Frågor

11.45 LUNCH

 Vägen framåt – vad krävs mer för att stabilisera och öka investeringar och produktion i hela landet? 
12.45 Berättelsen om mjölken. Håkan Jönsson, universitetslektor, Lunds Universitet
13.00 Vad kan göras mer för att öka mjölkproduktionen? Peter Kofoed, chef, LRF Mjölk 
13.15 Hur kan politiken bidra? Mikael Bäckström (KD) och Maria Gardfjell (MP)

13.30 Frågor

13.35 Paneldebatt 
 Mikael Bäckström, Håkan Henrikson, vd, Gård- och Djurhälsan, Jonas Carlgren, lantbrukare och Arla Foods  
 styrelse, Maria Gardfjell och Åsa Domeij

14.05 Summering och Avslutning

 *) Ledamot i KSLA.
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Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.


