
 

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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Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna 
näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen 
 

  
 

Välkommen till ett seminarium med olika exempel på hur medborgare är med och samförvaltar,  

tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning. 

Vi lever i en tid av klimatkris och sökande efter hållbara lösningar. Men forskning visar 

att det inte främst är kunskap om klimatförändringar eller tekniska lösningar som saknas. 

Vetenskap utgör bara en bit av pusslet för att lösa komplexa miljö-, biodiversitets- och 

klimatproblem. Att minska klyftan mellan problemen som forskarna identifierat och 

allmänhetens erfarenheter och värderingar av dessa, är avgörande för att kunna lösa 

utmaningarna. 

 

Hur samsas vetenskaplig expertis och lokal kunskap? Hur överbryggar vi klyftan mellan 

teoretisk kunskap och praktiskt arbete inom de gröna näringarna? Vilka metoder finns 

och kan vi använda oss av? Var med och diskutera hur forskare, myndigheter och 

allmänheten tillsammans kan göra Sveriges gröna näringar mer klimatsmarta, hållbara 

och demokratiska. 

 

Seminariet arrangeras av KSLA:s Forskningsutskott. 

 

 

Varmt välkomna! 

Eva Pettersson, Akademisekreterare och vd 

Fredag 9 december 
Kl 09.30–12.00 på KSLA, 
Drottninggatan 95B, 
Stockholm eller via Zoom.  

 
Anmälan & Kostnad 
Senast den 1 december på 
den här länken 

150 kr för ledamöter, 300 kr 
för övriga. Media och 
studenter utan kostnad. 
Fysiska deltagare måste göra 
ev avbokning senast 6 dec 
annars faktureras SEK 500.  

 
Frågor 
Innehåll: Birgitta Naumburg 
birgitta.naumburg@ksla.se  
tel 08-54 54 77 07  
 
Övrigt: Agneta D Ohlson 
agneta.ohlson@ksla.se 
Tel 08-54 54 77 12 

 

 

 
Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond.   

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/82297
mailto:birgitta.naumburg@ksla.se
mailto:Agneta.ohlson@ksla.se
mailto:Agneta.ohlson@ksla.se
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Moderator: Cissi Askwall*, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet och  

                     Seema Arora-Jonsson*, professor SLU 

 

09.00 Registrering och kaffe  

09.15 Uppkoppling via Zoom  

09.30 Välkommen 

Akademiens sekreterare Eva Pettersson  
 

Introduktion om hur allmänheten engageras i miljöförvaltning och forskning 

Cissi Askwall*, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet 

Seema Arora-Jonsson*, professor SLU 

09.45 Lider svensk naturvård av demokratiskt underskott och bristande medborgar-

engagemang? 

Peter Westman, biträdande generalsekreterare Världsnaturfonden 

10.05 

 

 

Plastexperimentet – unga och forskare analyserar plastskräp i naturen 

Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi Göteborgs universitet, om ett 

medborgarforskningsprojekt som pågår 2022–2023 

10.25 Kaffepaus 

10.50 

 

 

Myndigheter, rapportörer, och aktivister: Demokrati i medborgardata och miljö 

Dick Kasperowski, professor i vetenskapsteori och medborgarforskningsexpert Göteborgs 

universitet. 

11.10 

 

 

 

 

Gemensamt samtal med inspel från deltagarna 

Seema Arora-Jonsson*, professor SLU 

Bethanie Carney Almroth, professor Göteborgs universitet 

Dick Kasperowski, professor Göteborgs universitet 

Peter Westman, biträdande generalsekreterare Världsnaturfonden 

11.55 

 

Avslutande reflektioner 

Ulf Magnusson*, professor SLU och ordförande Forskningsutskottet 

12.00 Lunch 

 

*) Ledamot i KSLA 

 

 

http://www.ksla.se/

