
Klimat och miljö i förändring

- Varifrån ska vi få vår mat?

Tid: Onsdag 18 april kl. 09.00 -14.00

Plats: Gamla riksdagshuset, Förstakammarsalen, ingång från Norrbro

Fri entré, Svenska kyrkan bjuder på förfriskningar

Anmälan per e-post senast torsdagen 12 april till Helle.Rosencrantz@ksla.se

Ange namn och organisation/myndighet/företag  

Bekräftelse med komplett program sänds omkring den 13 april. Antalet platser är begränsat.

Välkomna!
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Marken – en förstörbar resurs
Den 18 april anordnas ett seminarium med fokus på vad klimat- och miljöförändringar innebär för 
våra framtida möjligheter att föda en växande befolkning. Seminariet arrangeras av FN:s livsmed-
els- och jordbruksorganisation, FAO, i nära samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
(KSLA), Folkpartiets riksdagsgrupp, den svenska FAO-kommittén som är knuten till Jordbruksde-
partementet, Sveriges lantbruks universitet (SLU), Sida, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Svenska 
kyrkan, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, Länsstyrelsen i Västra Götaland 
samt frivilligorganisationen Den goda jorden.

För trettiofem år sedan stod Sverige värd för FN:s första miljökonferens, Stockholms konferensen i 
juni 1972. Mottot var ”Only One Earth”, en enda jord. Några få vaknade då till insikt och Sverige fi ck 
en spirande miljörörelse. Vi har sedan dess arbetat inom ramen för FN och senare även inom EU men 
också upprättat ett antal internationella miljöorgan med bas i Sverige. Medvetenheten om män-
niskans påverkan på miljön har växt. Men, det är först hösten 2006 som klimat- och miljöfrågorna 
mer allmänt stått i fokus. Rapporteringen från FN:s klimatmöte i Nairobi i november, de kraftiga 
översvämningarna i Indonesien, den sena vintern och den fj ärde rapporten från FN:s klimatpanel, the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har fått många att vakna upp. Vad gör vi med 
vårt klot?

Hur många är medvetna om att norra Europa har unikt goda förutsättningar för jordbruk? Vi är för-
skonade från de kraftiga vindar som ständigt blåser över större delen av Afrika, Asien och stora delar 
av Syd- och Nordamerika. Vi drabbas heller inte av kontinuerlig jorderosion. Vi lever i en tempererad 
zon med lagom mycket nederbörd. Andra regioner är redan idag utsatta för allt kraftigare stormar, 
översvämningar och torka.



 
Med en hotande vattenbrist står världen inför stora utmaningar, särskilt att kunna försörja en väx-
ande befolkning med mat. År 1950 hade världen strax över tre miljarder invånare, år 1999 blev vi sex 
miljarder och år 2050 beräknas vi bli nio miljarder människor som ska dela på resurserna. 

Även i Sverige måste vi ställa frågan om markresursen räcker till för allt den ska användas till, rund-
virke, mat, infrastruktur, bostäder, energi och råvara för fytokemisk industri. 
Vid seminariet tar vi upp de krav EU:s nya markdirektiv innebär för Sverige. Vi tar också upp frågan 
om värdet av att bevara Sveriges åkerjord för framtiden och inte bygga över den med vägar, köpcen-
tra eller villaområden. I ett globalt perspektiv måste svenska besluts fattare ta ett lokalt ansvar då få 
områden på jorden har så goda möjligheter att odla mat som norra Europa.

Kommer klimat- och miljöförändringar leda till förändringar ända in i vår vardag? Kan vi fortsätta 
med vår livsstil? Varifrån ska vi få vår mat? Vilket ansvar har den svenska regeringen, riksdagen 
och kommuner och landsting? Vilken roll spelar vetenskapssamhället, den privata sektorn, frivil-
ligorganisationer och media?  Finns modet hos våra beslutsfattare att ställa dessa frågor och att 
hantera dem? 

Statsrådet Gunilla Carlsson är inledningstalare, statssekreterare Rolf Eriksson, Jordbruksdepartementet, 
medverkar liksom Annika Söder, nu undergeneraldirektör på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, 
FAO i Rom och Per Rydén, Världsbanken, Micaela Schulman, Boverket, en företrädare för Sveriges kom-
muner och landsting och företrädare för KSLA, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, 
Stockholm Environment Institute och frivilligorganisationen Den goda jorden.
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