Sanning och konsekvens
– om nötkreatur, biologisk mångfald och klimat
Torsdag 24 oktober 2019
Tid

Torsdag 24 oktober, kl 10.00–15.00 (registrering och kaffe från kl 09.30)

Plats

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan

Senast den 10 oktober via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se Du kan delta på plats,
på KSLA i Stockholm, eller via webbsändning. (Avbokning måste ske senast den 22 oktober,
annars faktureras SEK 500. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare.)

Avgift

Kostnadsfritt

Frågor

Innehåll: Linda Cederlund, linda.cederlund@ksla.se, tel 08-54 54 77 24
Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel 08-54 54 77 12

Webb

Seminariet sänds via länk på www.ksla.se
Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Hugo & Emma Björkmans minnesfond

Biologisk mångfald är en förutsättning för många viktiga ekosystemtjänster och för vårt liv på
jorden. En stor artrikedom gör också naturen mindre sårbar vid klimatförändringar.
Debatten om nötkreatur och klimat har varit intensiv de senaste åren. Många har minskat sin
konsumtion av nötkött för att minska sin klimatpåverkan. På senare tid har fokus även hamnat på
utarmningen av biologisk mångfald. Många hotade arter är knutna till naturbetesmarkerna och det
krävs en stor mängd betesdjur för att klara skötseln av alla arealer som behövs. Hur ska det här gå
ihop?
Seminariet arrangeras i samarbete med Landsbygdsnätverket och SLU.
Varmt välkommen!

Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och VD

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 1811
på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.
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Program
Sanning och konsekvens
– om nötkreatur, biologisk mångfald och klimat
Torsdag 24 oktober 2019
Moderator: Inger Pehrson

09.30

Samling och registrering

10.00

Välkommen och introduktion
Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA
Inger Pehrson, innovationssamordnare, Landsbygdsnätverket

10.15

Nuläget – hur ser det ut idag?
Nötkreaturen och klimatet – Per Bodin, Jordbruksverket
Gräsmarkerna och ekosystemtjänster– Marianne Ekberg, Naturvårdsverket
och Jessica Ekström, Naturskyddsföreningen
Nötkreatur i Sverige – Jan Forssell, Sveriges Nötköttsproducenter och
Torbjörn Eriksson, Naturbeteskött i Sverige
Svensk nötkött- och mjölkproduktion i ett internationellt perspektiv – Viktoria
Östlund, LRF
Vilken roll spelar offentlig upphandling? – Monica Sihlén,
Upphandlingsmyndigheten
Vad styr markanvändningen? – Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverket

11.30

Hur klarar vi betesmarkerna långsiktigt? Vilka målkonflikter måste vi lösa?
Vilka åtgärder krävs?

Bikupediskussioner med leverans av synpunkter och åtgärdsförslag
12.00

Lunch

13.00

Hur klarar vi betesmarkerna långsiktigt? Vilka målkonflikter måste vi lösa och
hur löser vi dem? Vilka åtgärder krävs?
Diskussion utifrån lämnade synpunkter och förslag med hjälp av en panel bestående av
företrädare för forskning, handeln, länsstyrelse, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och
Näringsdepartementet.

14.30

Sammanfattning – så här går vi vidare
Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket

15.00

Avslutning med kaffe
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