
 

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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Följdverkningar på livsmedelsförsörjningen med anledning 
av kriget i Ukraina – korta och långa perspektiv, nationellt och globalt 

  

Den svenska livsmedelssektorn har under kort tid påverkats av tre externa händelser; torkan 2018, 
pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina. Vid detta seminarium vill vi 
belysa hur den svenska livsmedelssektorn tar sig an den pågående livsmedelskrisen på både kort och lång 
sikt med hjälp av ledande experter och organisationer inom området.  

Tillsammans utgör Ukraina och Ryssland världens främsta livsmedelsaktörer genom 
omfattande export av vete, majs, raps och solrosolja samt insatsvaror till lantbruket 
genom handelsgödsel samt indirekt även drivmedel och naturgas. Sammantaget skapar 
Ukraina och Rysslands frånvaro från den globala livsmedelsmarknaden en energi- och 
livsmedelskris samt med svårigheter att finna råvaror och därmed kraftigt stigande 
livsmedelspriser som följd. 
 
Hur parerar livsmedelskedjans aktörer för den omedelbara krisen och hur skapas en 
växande och robust livsmedelskedja på längre sikt? Vad behövs för att nå Livsmedels-
strategins mål och nationella miljömål? Vad är viktigast för ökad lönsamhet och 
konkurrenskraft för att nå tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i hela landet? 
 
Varmt välkomna!     

 
Eva Pettersson 
Akademisekreterare och vd    
 
Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelserna: A.W Bergsten, Akademiens kulturtekniska fond,  
Hugo och Emma Björkmans minnesfond samt Ulla och Birger Håstadius Stiftelse samt Adolf Dahls fond 

 

Tid & plats 
2 juni 2022, kl. 14–16:30 
Lokal: Plenisalen, Kungl. 
Skogs- och Lantbruks-
akademien Drottninggatan 
95 B, Stockholm 
 

Anmälan 
https://dinkurs.se/80175 

 

Hitta hit 
T-bana: Rådmansgatan alt. 
Odenplan.  
 

Frågor 
Innehåll: Linda Cederlund,  
08-5454 7724 
linda.cederlund@ksla.se 
 

Övrigt: Agneta D Ohlson, 
08-5454 7712 
agneta.ohlson@ksla.se 
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Följdverkningar på livsmedelsförsörjningen med anledning     
av kriget i Ukraina – korta och långa perspektiv, nationellt och globalt 
 
 
  Moderator: Inger Andersson och Patrik Myrelid, ledamöter KSLA                 
 
14.00–14.10 Inledning 

Inger Andersson* hälsar välkommen och Patrik Myrelid* inleder 

14.10–14.20 Global påverkan av livsmedelskrisen 
Pernilla Ivarsson*, Lantbruksråd, Sveriges representation för FAO i Rom 

14.20–14.30 Tankar kring strategi och åtgärder på kort och lång sikt 
Tobias Olsson, Chef Enheten Jordbruk & livsmedelsföretagande Näringsdepartementet 

14.30–14.40 
 
 
14.40–14.50 
 
 
 
14.50–15.00 
 
 
15.00–15.15 
 
15.15–15.25 
 
 
15.25–15.35 
 
 
15.35–15.45   
 
 
15.45–15.55  
 
 
15.55–16.05   
 
 
16.05–16.15        

Utredningen ’En ny Livsmedelsberedskap’ 
Ingrid Petersson*, Generaldirektör Formas och Regeringens utredare 
 
Åtgärder för en förstärkt primärproduktion i skuggan av krisen 
Bengt Johnsson, Expert Jordbruksekonomiska enheten, Jordbruksverket (digital 
medverkan) 
 
Arbetet med den svenska livsmedelsförsörjningen 
Lena Lind, Beredskapshandläggare, Livsmedelsverket 
 
Paus 
 
Hur kan näringslivet bidra till att skapen en växande och robust livsmedelskedja 
Per Lindahl*, Ordförande, Lantmännen 
 
Lantbruksföretagens roll 
Lars-Erik Lundqvist*, Näringspolitisk expert, LRF 
 
Livsmedelsindustrins roll  
Patrik Strömer, Näringspolitisk expert, Li 
 
Dagligvaruhandelns roll 
Karin Brynell, VD Svensk Dagligvaruhandel 
 
Vidareutveckling av livsmedelsstrategin 
Ellen Anker-Kofoed, Samordnare för Sveriges Livsmedelsstrategi, Tillväxtverket 
 
Reflektioner från en ledarskribent 
Edvard Hollertz, Ledarskribent ATL  

16.15–16.30 Frågestund och avslutning 
 
*: ledamot KSLA  

http://www.ksla.se/

