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Välkommen till årets viktigaste mötesplats för alla som
arbetar med Sveriges miljömål

TEMA: LIVSMEDEL

Miljömålsdagarna är en mötesplats där du under två dagar får tillfälle
för dialog, lärande och inspiration till framtidens arbete
med Sveriges miljömål.
FOTO: MOSTPHOTOS

PROGRAM 5 MAJ
10.45 12.00

Grön omstart – vi växlar upp för miljömålen!
Välkommen till ett spännande för-event för att värma upp innan Miljömålsdagarna
2021 drar igång.
EU:s omstartsfond och den gröna given
CHRISTIAN DANIELSSON, chef för EU-kommissionen i Sverige
Hållbart företagande och omstartskommissionen
MARIA WETTERSTRAND, Omstartskommissionen
Historisk tillbakablick på tidigare kriser och hållbar ekonomisk återhämtning
GUNNAR WETTERBERG, historiker, författare och samhällspolitisk debattör
PANELDISKUSSION
med Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket, Göran Enander landshövding i
Uppsala samt ordförande för Miljömålsrådet, Ann-Sofie Eriksson sektionschef på Sveriges kommuner och regioner.

13.00 13.15

Välkomna!
BEATRICE ASK, landshövding i Södermanlands län
BJÖRN RISINGER, generaldirektör, Naturvårdsverket
URBAN GRANSTRÖM, kommunstyrelseordförande, Nyköpings kommun
MONICA JOHANSSON, regionstyrelsens ordförande Region Sörmland

13.15 13.45

Regeringen har ordet

14.00 14.20

Tryggad livsmedelsförsörjning och global omställning – utmaningar och
möjligheter i en tid av förändrat klimat

PER BOLUND, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Klimatförändringar och andra stora systemförändringar (tex kopplat till vattenresurser
och biodiversitet) innebär ökande utmaningar för det globala livsmedelssystemet.
Johan kommer diskutera utifrån den senaste utvecklingen med koppling till återstarten
efter pandemin.
JOHAN KUYLENSTIERNA, ordförande i klimatpolitiska rådet

14.30 14.50

Vad ska vi äta? – Vad säger forskningen?
Äta bör man – annars dör man. Men vad ska vi äta för att både vi och planeten ska
vara långsiktigt hållbara och hälsosamma? Elin Röös berättar om sin forskning om hållbar matproduktion och markanvändning. Kött, vegetariskt, svenskt, importerat… Hur
ska vi tänka som konsumenter, både offentliga konsumenter och privat?
ELIN RÖÖS, forskare
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PROGRAM 5 MAJ
14.50 15.10

Vad ska vi äta? – Vad säger företagen?
En panel med representanter från alla led i livsmedelskedjan diskuterar utmaningarna med
att ställa om till en hållbar livsmedelsproduktion. Vad gör företagen redan idag? Vad är på
gång? Vilka typer av samverkan behövs, och hur hanterar företagen snabba trender som
ändrar efterfrågan från konsumenterna i en allt snabbare takt?
PANELSAMTAL MED LRF, ORKLA, COOP OCH KRAV

15.10 15.30

Vad ska vi äta? – Spaning mot framtiden
Insekter, labb-odlat kött, nya proteiner. Det finns en uppsjö av nya idéer som låter som mer
eller mindre science fiction. Vi får en genomgång av några av alla de spännande utvecklingsprojekt som pågår runt om i världen. Men är det realistiskt? Vad finns det för risker med
dessa nya livsmedel? Kommer det gå att ställa om både matvanor och produktion till helt
nya produkter, och är det verkligen nödvändigt?
TALARE PRESENTERAS INOM KORT

15.30 16.00
16.00 16.25

PAUS med mingel

Hur gör man? Klimatsmarta menyer och hållbara livsmedel
Region Sörmland berättar om måltidens klimatavtryck från leverantör till tallrik och arbetet
med klimatmärkta menyer.
MATTIAS GÖRANSSON, miljöcontroller, Region Sörmland
Hur arbetar Södertälje och Gnesta kommun med att skapa offentliga måltider som är bra
för miljön, klimatet och hälsan? Vi får höra hur de arbetar med upphandling för att gynna
hållbar utveckling och om måltidskonceptet ”Diet for a green planet”.
SARA JERVFORS, kostchef i Södertälje och Gnesta kommun
PANELSAMTAL MED INKÖPARE, UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN OCH LEVERANTÖR

16.25

Avslutning för dagen
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PROGRAM 6 MAJ
08.45 08.55
08.55 09.15

Välkomna!

Aktuellt från myndigheterna – Ny handlingsplan för livsmedelsstrategin
Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till
att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar utveckling i hela landet
och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.
Den 20 december 2019 presenterade regeringskansliet Livsmedelsstrategins handlingsplan del två, och Livsmedelsverket och Jordbruksverket berättar tillsammans om de
satsningar och uppdrag som nu görs inom ramen för den, och i samverkan mellan
myndigheterna.
LIVSMEDELSVERKET OCH JORDBRUKSVERKET

09.15 09.45

Utdelning av miljömålspriset

09.45 10.10

Mingel

10.10 10.55
11.00 11.20

Parallella sessioner
Mer information om de parallella sessionerna ser du på nästa sida.

Innovation och ny teknik gör jordbruket mer hållbart
På Abbotnäs Säteri driver familjen Larsson affärsverksamhet med spannmål, nötkött, entreprenad, skog och uthyrning av bostäder. Mattias Larsson pratar om hur gården gått över till
precisionsodlingsteknik, vad det innebär och vilka miljöfördelar tekniken innebär.
MATTIAS LARSSON, lantbrukare i Södermanland

Lantbrukets bidrag till klimat- och miljömålen
I EU:s färdplan - Green Deal - mot en snabb grön omställning är lantbruket en viktig aktör. Hur
påverkas näringen av de politiska målen och hur kan vi bidra på ett regionalt plan?
JOHAN VARENIUS, verksamhetsledare Agro Sörmland

11.30 11.45

Hur gör man? Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?
En inspirerande föreläsning om demokrati och hållbar utveckling. Går det att lösa
klimatfrågan inom ramen för demokratin? Har klimatet verkligen tid med det?
STINA OSCARSSON, regissör, dramatiker och fri skribent

11.45

Avslutning
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PARALLELLA SESSIONER
PARALLELLA SESSIONER

Klimat

One Planet Plate
One planet plate är ett verktyg som WWF tagit fram. Konceptet innebär att måltider
utformas så de hålls inom planetens gränser. Anna Richert från WWF berättar mer om
hur det går till, om hur måltider kan utformas för att minska klimatpåverkan och vilka
matvaror som ska väljas för att bidra till den biologiska mångfalden. Vad är Kött- och
Fiskguiden och hur kan de användas inom One Planet plate? Vi får också höra exempel från aktörer om deras arbete med att ställa om till konceptet och vilka utmaningar
de möter.
ANNA RICHERT, matexpert, ansvarig för köttguiden
och specialist på hållbara matsystem, WWF

Pollinering

- grön
infrastruktur
i praktiken

Mångfunktionella golfanläggningar en outnyttjad resurs
Mångfunktionella golfanläggningar har stor potential att bidra till ett rikt växt och djurliv i
det tätortsnära landskapet och jordbrukslandskapet. Med hjälp av ny kunskap och erfarenhet kan vi skapa extensiva spelytor med stor variation av ängsblommor och pollinerande insekter. Utöver att erbjuda spelytor för golf kan dessa anläggningar också bidra med
rekreationsytor som är öppna för allmänhet och ett rörligt friluftsliv.
PETER EDMAN, Nordiska golfförbundens forskningsstiftelse

Lärande exempel
Tommy Carlsson berättar om några lyckade åtgärder som gjorts i samverkan med skogsbolag, kommuner och föreningar. Det handlar bl.a. om utläggning av sandbäddar och
utplantering av ängsväxter – åtgärder som även gynnar pollinatörer generellt
TOMMY CARLSSON, biolog, Länsstyrelsen Östergötland

Landskapsperspektiv i

miljöfrågan

Förutsättningarna för ett långsiktigt miljöarbete ur ett kulturgeografiskt
perspektiv
Under efterkrigstiden har landskapet i allt högre grad bytt funktion från att producera
mat och andra nödvändigheter till att ”producera” biologisk mångfald, kulturmiljöer,
ekosystemtjänster och upplevelser. Men ser vi landskapet för alla värden och vad händer
när de ekonomiska, sociala och ekologiska förutsättningarna för landskapets nya produktion förändras? Ett historiskt landskapsperspektiv kan bidra med perspektiv som ökar
förutsättningarna för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljöns värden men också
för att utveckla nya landskap.
CARL-JOHAN SANGLERT, fil dr Kulturgeografi, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Sveriges
miljömål efter
2020 – miljödimensionen
av Agenda
2030

Inledningar olika aktörers syn på miljömålsarbetet framåt och workshop
Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling och Agenda
2030. Hur kommunicerar vi miljömålen framöver? Vilka utvecklingsbehov ser vi? Vi nådde
inte målen till det tidigare uppföljningsåret 2020. Det betyder att utmaningen kvarstår arbetet kvarstår och fortsätter och vi behöver öka takten i hela samhället.
GUNILLA BLOMQUIST, Miljödepartementet
PONTUS LYCKMAN, Naturvårdsverket
KERSTIN BLOM BOKLIDEN, SKR
JENNY SVÄRD, Svensk Näringsliv
MAGNUS ERIKSSON OCH PER HALLERSTIG, Länsstyrelserna/RUS
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PRAKTISK INFORMATION
Var:

Miljömålsdagarna arrangeras digitalt. Länk kommer skickas ut när konferensen närmar sig.

Tid:

Onsdag 5 maj kl. 12.00 - 16.30
Torsdag 6 maj kl. 08.45 - 12.00
FÖR-EVENT GRÖN OMSTART
Onsdag 5 maj 10.45 - 12.00

Pris:

Konferensen är kostnadsfri

Du anmäler dig via länken här

Värm upp
inför Miljömålsdagarna
5 maj
10.45-12.00

Grön omstart – vi växlar upp för miljömålen!

Välkommen till ett spännande för-event för att värma upp innan
Miljömålsdagarna 2021 drar igång. Här får du senaste nytt om EU:s strategi
för grön omstart och den gröna given, du får näringslivets perspektiv genom
den svenska omstartskommissionen, och du får en historisk tillbakablick på hur
mänskligheten tagit sig tillbaka från tidigare kriser. En panel med företrädare för offentlig sektor
diskuterar hur vi tillsammans kan hålla fokus och se till att miljömålen får en framträdande roll när
samhället startar om efter pandemin. Alla som delar får också möjlighet att tillsammans i mindre
grupper diskutera grön omstart ur ett regionalt perspektiv.

PROGRAM

EU:s omstartsfond och den gröna given
Christian Danielsson, chef för EU-kommissionen i Sverige
Hållbart företagande och omstartskommissionen
Maria Wetterstrand, Omstartskommissionen
Historisk tillbakablick på tidigare kriser och hållbar ekonomisk återhämtning
Gunnar Wetterberg
Paneldiskussion
med Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket, Göran Enander landshövding i Uppsala
samt ordförande för Miljömålsrådet, Ann-Sofie Eriksson sektionschef på Sveriges kommuner och
regioner.

6

Vi ses i den 5-6 maj!

ARRANGÖRER

