
Utvecklingen av antimikrobiell resistens AMR är ett starkt och växande hot mot en hållbar utveckling. Enligt en studie 
nyligen publicerad i Lancet orsakade AMR år 2019 1,2 miljoner dödsfall. Tidigare prognoser, om vi riskerar tio mil-
joner dödsfall år 2050, är en grav underskattning. Tveklöst behöver vi intensifiera arbetet mot ökad resistens och för 
en ansvarsfull användning av antibiotika. Antibiotikaresistens riskerar också att omintetgöra decennier av medicinska 
framsteg och påverka värdet av investeringar kopplade till dessa, både läkemedel och medicinteknik.

Finansiella företags verksamhet – kreditgivning, investeringar och försäkringsverksam-
het, lyfts allt oftare fram som viktiga verktyg för en hållbar utveckling. Risker förknippa-
de med finansiering av ohållbara verksamheter blir alltmer uppenbara. Hållbarhetshänsyn 
har hittills dock främst kopplats till behovet av klimatåtgärder. Kan finansmarknadens 
aktörer bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen genom till exempel 
investeringar och desinvesteringar, dvs. att aktivt avstå eller ta bort investeringar för att 
politiskt påverka något? 

Antibiotikaplattformen från gård till gaffel är ett initiativ av KSLA och Axfoundation för 
att öka takten i arbetet mot antimikrobiell resistens och antibiotikaresistens med fokus på 
livsmedelssystemen. Detta webinarium är ett av plattformens kunskaps- och nätverksse-
minarier och genomförs i samverkan med den av regeringen tillsatta Djurantibiotika- 
utredningen, som ska lämna förslag om ett stärkt och effektiviserat svenskt arbete för en 
ansvarsfull och minskad användning av antibiotika i djurhållningen globalt. Efter webi-
nariet följer ett 30-minuters ”web-mingel” med möjlighet till en friare diskussion. 

Varmt välkomna! 

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 – måndag 14 mars 2022

Tid & Plats
Torsdag 14 mars 2022 
kl 14–16 digitalt. Zoom- 
länken mejlas dagen före.

Anmälan
Senast den 10 mars på  
denna länk:
https://dinkurs.se/78218

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 ett webbinarium om AMR – kan finansmarknadens aktörer genom 
investeringar och desinvesteringar bidra i arbetet mot antimikrobiell resistens?

Vem tar risken? Och vem ser möjligheter?
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Vem tar risken? Och vem ser möjligheter?
Moderator: Annika Åhnberg*, KSLA

13.45  Uppkoppling och samling

14:00  Välkommen 
  Linda Cederlund, akademihortonom KSLA

14:05  Praktisk information
  Annika Åhnberg*, moderator

14:10  Djurantibiotikautredningen
  Ann Lindberg*, utredare och GD Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

14:20  Antibiotikaplattformen från gård till gaffel
  Maria Smith, generalsekreterare Axfoundation

14:30  Så kan det finansiella systemet bidra till en hållbar utveckling 
  Johanna Fager-Wettergren, hållbarhetschef Finansinspektionen

14:50  AMR – an increasing Environmental, Social, and Governance (ESG) risk for investors  
  Philippa Thornton, ESG Analyst FAIRR**
  Stephanie Haszczyn, programme officer FAIRR** 
   (Presentation in English)

15:10  Bensträckare

15:15  Nordeas engagemang i AMR-frågor
  Magdalena Kettis, Active Ownership Director, Nordea 

15:35  Så kan finansmarknadens verktyg användas i arbetet mot AMR/antibiotikaresistens
  I panelen: Krister Hoas, Leröy; Jakob König, Sveriges Konsumenter, projektledare Fair finance guide;  
  Ann Lindberg, utredare, GD Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA); Johanna Fager Wettergren,  
  hållbarhetschef Finansinspektionen; Magdalena Kettis, Nordea

16:00–16.30  Web-mingel med möjlighet att via räcka-upp-handen-funktionen delta i diskussionen

  *: Ledamot av KSLA

  **: FAIRR är ett nätverk för investerare med fokus på ESG-risker i den globala livsmedelssektorn

  


