
 

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. 
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Vår mänskliga miljö, ett gemensamt ansvar 
– Perspektiv på Stockholmskonferensen 1972 
 

 
FN:s första miljökonferens – ”Stockholmskonferensen” – hölls för 50 år sedan. I år står Sverige och 
Stockholm, tillsammans med Kenya, värd för högnivåmötet ”Stockholm+50”. Syftet med mötet är bland annat 
att bidra till att öka takten i omställningen mot en mer hållbar framtid.  
Den första konferensen för mänsklig miljö hölls 5–16 juni 1972 i Stockholm. Konferensen 
tillkom på svenskt initiativ i FN:s Generalförsamling 1967. Ordförande för konferensen var 
Sveriges dåvarande jordbruksminister, Ingemund Bengtsson, som hade ansvar för 
miljöfrågorna. 
 
Miljö fick vid denna tid, som begrepp och idé, en framåtsyftande innebörd och sågs som en 
förutsättning för utveckling. Miljöbegreppet knöt samman det lokala med det globala och 
synliggjorde hur miljön var gemensam för alla människor, och allas ansvar. En expertis 
byggdes upp och institutioner skapades kring miljöfrågorna. Vilket är nästa steg? Är de 
institutioner vi har tillräckliga för att ta oss an gränsöverskridande och potentiellt 
katastrofala miljöproblem? 
 
Konferensen 1972, liksom de processer som följde, påverkade och inbegrep i hög grad 
också de areella näringarna. KSLA har med anledning av Stockholm+50 tagit hjälp av sina 
ledamöter för att belysa utvecklingen och ta tillvara erfarenheter från de gångna 50 åren i en 
antologi i akademiens tidskrift KSLAT.  
 
Flera av författarna medverkar vid sammankomsten; där personer som var med för 50 år 
sedan tillsammans med andra, som kommer att vara med om ytterligare 50 år, spanar såväl 
bakåt som framåt och försöker fånga ett sekels miljöarbete. 
 
På sammankomsten diskuterar och belyser vi vilka framstegen respektive svårigheterna 
varit; de viktigaste frågorna inför framtiden och hur KSLA som självständig akademi kan 
bidra till en positiv utveckling, såväl nationellt som internationellt. 
 

Tid & plats 
Torsdag 7 april kl 15.30–18 
på KSLA, Drottninggatan 
95B, Stockholm.  
 
Sänds även via Zoom, 
länken mejlas ut dagen före. 
 
Anmälan 
Senast 5 april på:  
https://dinkurs.se/78956 
Du som har anmält dig till 
lunch och/eller ärtsupé:  
Kom ihåg att avboka dig vid 
eventuellt förhinder så vi kan 
anpassa antalet portioner. 
 
Frågor 
Innehåll: 
Eva Ronquist 
08-5454 7706 
eva.ronquist@ksla.se 
 
Övrigt: 
Agneta D Ohlson 
08-5454 7712 
agneta.ohlson@ksla.se 
 
 

Varmt välkomna! 
 
Eva Pettersson 
Akademisekreterare och vd 

Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond  

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/78956
https://dinkurs.se/78956
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Vår mänskliga miljö, ett gemensamt ansvar 
– Perspektiv på Stockholmskonferensen 1972 
 
Moderatorer: Lars-Erik Liljelund* (S) och Madeleine Fogde* (A) 
 
15.00  Gemensamt kaffe i Oscars Källare 

15.15 Zoom startar 

15.30 Formell sammankomst 
Preses Jan Fryk* 

 Överläggning: Vår mänskliga miljö 

15.45 Bakgrund till ämnet för dagen 
Lars-Erik Liljelund* 
 
Internationella utskottets arbete med Stockholm +50 
Madeleine Fogde* 

16.00 Presentation av antologin 
Några av författarna reflekterar över sina egna texter, antologin som helhet och framtiden  

16.30 Samtal kring miljöarbetet då och nu 
Moderator: Lars-Erik Liljelund* 
 
Lars-Göran Engfeldt, ambassadör 
Mia Crawford*, ansvarig för EU- och internationella frågor LRF Skogsägarna,  
tidigare Sverigekoordinator för Agenda 2030 vid UD 
Björn-Ola Linnér*, professor vid Linköpings universitet 

17.00 PAUS  

17.10 Samtal om Stockholm+100 med representanter för KSLA:s ungdomsutskott  
Moderator: Madeleine Fogde* 
 
Maria Karlsson*, AgrD, LRF 
Lisa Karlsson, agronom, Länsstyrelsen i Jönköpings län 

17.20 Allmän diskussion 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

18.00 Ärtsupé i Oscars Källare 
 
*) Ledamot i KSLA 

 

http://www.ksla.se/

