
 

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 beredskap ska bli god – hur går det?  
 

  

Ett försämrat säkerhetsläge har aktualiserat behovet av att stärka Sveriges förmåga att fungera under en 

säkerhetspolitisk kris där det råder begränsad handel med omvärlden och som ett led i att stärka Sveriges 

civilförsvar tillsatte Regeringen en utredning om en ny livsmedelsberedskap. Under detta överläggningsämne 

följer vi upp hur långt vi kommit på vägen till en god beredskap och en robust livsmedelsförsörjning. 

KSLA har under en serie seminarier sedan 2019 uppmärksammat återupp-

byggnaden av Sveriges livsmedelsberedskap. Rysslands anfallskrig mot 

Ukraina har accentuerat frågeställningen och i nuläget finns inga signaler 

om att konflikten håller på att stabiliseras. Mot den bakgrunden har Finland 

tidigare i år utökat sin livsmedelslagring genom sin beredskapsmyndighet.  

I Sverige pågår flera utredningar för uppbyggnad av det civila försvaret 

inklusive livsmedelsberedskapen. Hur ser arbetet ut och vad är status i dessa 

processer? Sammankomstens syfte är att belysa staten och de olika svenska 

aktörernas pågående arbeta med att stärka livsmedelsberedskap tillsammans 

med en aktuell utblick mot Finland.  

Varmt välkomna! 
 

Peter Normark 

Akademisekreterare och vd 
 
 
 
 
 
Seminariet finansieras av stiftelserna Hugo och Emma Björkmans minnesfond, Ulla och Birger Håstadius fond 
samt A.W. Bergstens fond 

 

Tid & plats 

13 april 2023, kl. 16–18 

på KSLA, Drottninggatan  
95 B, Stockholm, eller Zoom 
(länken mejlas dagen före) 

Sammankomsten inleds 
med kaffe kl 15 och kl 15.30 
en kort formell del för 
akademiens ledamöter. 
 

Anmälan 

På denna länk 

 

Hitta hit 

T-bana: Odenplan  

Frågor 

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

Anmälan och teknikfrågor:  
Agneta D Ohlson, 
08-5454 7712 
agneta.ohlson@ksla.se 
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Vår beredskap ska bli god – hur går det?  
 
Moderator: Patrik Myrelid*, KSLA 
 

16.00 Inledning 

Inger Andersson*, vice ordförande Jordbruksavdelningen 

16.05 Uppbyggnaden av det civila försvaret  

Dan Ericsson, statssekreterare Landsbygds- & Infrastrukturdepartementet                                                                                                    

16.20 Utredningen om en ny livsmedelsberedskap 

Ingrid Petersson*, Särskild utredare fd GD Formas 

16.35 Pågående arbete inom beredskapssektorn Livsmedels- och dricksvattenförsörjning  

Annica Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket 

16.50 PAUS 

17.00 Hur agerar aktörerna i livsmedelskedjan i Sverige och Finland? 

Thomas Isaksson, chef för Lantmännen Cerealia och deltagare i den finska 

livsmedelsberedskapsorganisationen  

17.15 Lantbrukets perspektiv 

Palle Borgström, ordförande LRF 

17.30 Dagligvaruhandelns perspektiv 

Ulrika Dahlin, Beredskapsansvarig Svensk Dagligvaruhandel 

17.45 En ledarskribents reflektion 

Edvard Hollerz, ledarskribent ATL 

18.00 Avslutning 

Preses Jan Fryk* 

  

 Ärtsupé i Oscars källare (föranmälan krävs) 

 
*) Ledamot i KSLA 
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