
 

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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Detta hybridseminarium fokuserar på sambanden mellan livsmedelsstrategins mål 
om ökad livsmedelsproduktion; Sveriges klimatmål samt miljökvalitetsmålen 
”Ingen övergödning”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och 
”Levande sjöar och vattendrag”. Vi samlar myndigheter, regioner, forskare och 
praktiker för att utforska frågan: Kan vi hitta synergier mellan alla dessa? 
 
Miljömålen omfattar ett generationsmål ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att 
till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. För att uppnå 
generationsmålet måste de 16 nationella miljökvalitetsmålen i huvudsak vara uppnådda.   
 
I livsmedelsstrategin kopplas dess bidrag till miljöarbetet. Man framhåller starka positiva 
samband mellan ökad livsmedelsproduktion och miljömålen ”Ett rikt odlingslandskap” 
och ”Ett rikt djur-och växtliv”. Man poängterar också att Sverige ligger i framkant när 
det gäller produktion av biodrivmedel med hög klimatprestanda. Fortsatta insatser 
behövs för att ytterligare tillvarata de gröna näringarnas möjligheter i klimatarbetet och 
för att göra jordbruksproduktionen mer klimateffektiv. 
 
Detta seminarium arrangeras av Östersjökommittén i samverkan med Kommittén för 
markkol- och klimatnytta. Varmt välkomna! 
 
Eva Pettersson, Akademisekreterare och vd 

 
 
 
 
 

 
 
Seminariet finansieras med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens fond 

Tid & plats 
Onsdag 8 februari kl.  
10–16 på KSLA, Drottning-
gatan 95B, Stockholm 
och via Zoom, länken 
mejlas ut dagen före. 
 
Anmälan 
Senast 6 februari på 
https://dinkurs.se/81463 
Fysiska deltagare måste 
avboka senast 6 februari 
för att inte faktureras 500 
kr. Lunch ingår och 
seminariet avslutas med 
gemensamt kaffe.  
 
Frågor 
Innehåll: 
Sara Österman, 
sara.osterman@ksla.se 
08-54 54 77 06 
 
Övrigt: 
Agneta D Ohlson, 
agneta.ohlson@ksla.se 
08-54 54 77 12 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/81463
mailto:sara.osterman@ksla.se
mailto:agneta.ohlson@ksla.se
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Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda  
miljömål för Östersjön 
 
Moderator: Louise Hård af Segerstad*, KSLA:s Östersjökommitté 
 
09.30 Kaffe och smörgås i Donatorsfoajén 

10.00 Presentation av KSLA – Peter Normark*, Akademiens sekreterare och vd  
Målet med seminariet – Gunilla Brattberg*, Ordf Östersjökommittén 

10.15 Om livsmedelsstrategin - Kort presentation av livsmedelsstrategin med fokus på hur den 
kopplar till miljökvalitetsmålen och det myndighetssamarbete som skett och lett till 10 
målbilder för ett hållbart livmedelssystem. Hur sker samordning och finansiering? Vem har 
ansvar på olika nivåer?  
 Ellen Anker Kofoed, Tillväxtverket  
                        Andreas Davelid*, Jordbruksverket  
 Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket  

10.55 Om miljökvalitetsmålen - Kort presentation av de miljökvalitetsmål där jordbrukssektorn är 
en viktig aktör. Vilka mål ska uppnås? Vad behöver göras? Fokus på eutrofiering, hav, sjöar 
och vattendrag och klimat. 
 Susanne Eriksson, Havs- och Vattenmyndigheten  
 Magnus Bång, Jordbruksverket  

11.20 Exempel på olika läns och regioners arbete med livsmedelsstrategins kopplingar till 
miljömålen, särskilt målen om vatten och klimatmålet. Vad går bra och vad går mindre 
bra? 
 Berit Löfgren, Region Gävleborg  
 Pia Holmberg, Länsstyrelsen, Södermanland 
 Susanna Winblad, Region Skåne 

12.00 Lunch 

13.00 Finns kunskapen? Exempel på synergier – vad kan göras som både ökar 
livsmedelsproduktionen och bidrar till att nå miljökvalitetsmålen.  

- Förbättrad kolinlagring, Christina Berneheim, Svensk Kolinlagring  
- Matens kväveavtryck, Christel Cederberg*, Chalmers Tekniska Högskola (ev digitalt)  
- Regenerativt jordbruk, Thomas Elmqvist*, Stockholm Resilience Centre, Stockholms 

universitet 
- Så ökar vi livsmedelsproduktionen, den biologiska mångfalden och samtidigt minskar 

näringsläckaget från jordbruket! Dennis Wiström, Västerviks kommun 

13.45 Diskussion: Kan Sverige öka sin livsmedelsproduktion och samtidigt nå miljökvalitets-
målen?Vad behövs för att stärka samarbetet mellan arbetet med livsmedelsstrategin och 
miljökvalitetsmålen? Hur ser samordningen ut hos regionerna och forskningen? Finns det 
finansiering för ”rätt” åtgärder? Finns det tillräckligt med kunskap? Hur når kunskaper ut till 
aktörer såsom lantbrukare och konsumenter?  
Paneldeltagare: Stina Olofsson*, Greppa Näringen; Christoph Humborg, Stockholms 
universitet; Lars Olsson*, Näringsdepartementet; och Mats Johansson, WWF   

14.45 Tack och avslutning. Gunilla Brattberg 
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