
  Klart för Klimat-
  certifierad Mat!

Ett seminarium ordnat av projektet 
Klimatcertifiering av mat, KRAV, 

Svenskt Sigill & LRF. 

Tisdagen den 15 juni 2010

OBS! Ny lokal



Klart för Klimatcertifierad Mat!

Att snabbt bromsa klimatförändringarna är en av vår tids ödesfrågor. 
Nu finns ett verktyg som kan hjälpa konsumenter och producenter 
av livsmedel att medverka i detta arbete. Om dessa nya möjligheter 
handlar seminariet den 15 juni.

Varmt välkommen till ett viktigt seminarium om maten, klimatet  
och vår framtid!

Dag:  15 juni 2010

Ny Lokal:  Det stora intresset har gjort att vi måste byta till en ny större 
  lokal. Den nya lokalen ligger alldeles intill LRF-huset. 
  (T-bana Stadshagen)  
  Adressen är: IHM Business School, Warfvinges väg 39 
  Se vägbeskrivning och karta på sista sidan. 

Frågor: inger.helgesson@sigill.lrf.se

Mer info: www.klimatmarkningen.se 

En kort bakgrund 
Våren 2007 beslöt KRAV och Svenskt Sigill att samarbeta för att gemensamt 
ta fram regler för en klimatcertifiering av livsmedel.  I juli samma år uttalade miljöminister 
Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson att man ville se en klimatmärk-
ning av livsmedel. I oktober kallade regeringen till ett seminarium om klimatmärkning av 
mat. Syftet var att underlätta för konsumenterna att göra klimatsmarta val genom att få till 
stånd en smart och attraktiv klimatmärkning av livsmedel. I december 2008 bjöd reger-
ingen in till ett uppföljningsseminarium med syftet att driva på arbetet för att utveckla en 
bra klimatmärkning av livsmedel.

Sedan starten 2007 har fler aktörer anslutit sig till projektet Klimatcertifiering av mat. 
I projektets styrgrupp ingår förutom Svenskt Sigill och KRAV även Lantmännen, 
Lantbrukarnas Riksförbund, Milko, Scan och Skånemejerier. Även Jordbruksverket 
deltar som adjungerad i projektet genom att bidra med sin kompetens. Projektets 
permanenta vetenskapliga grupp består av ledande forskare på livscykelanalys, klimat-
förändringar och livsmedel. Forskarna har sina arbetsplatser på SLU, SIK och Chalmers. 
Därtill engagerar projektet konsulter, förtroendevalda i KRAV och Svenskt Sigill samt ett 
stort antal producenter. Dessa aktörer har gemensamt arbetat fram reglerna i den klimat-
certifiering som nu presenteras.

Obs!



PROGRAM 
08.30 Kaffe och registrering

08.55 Välkomna till ett viktigt seminarium    
 Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande LRF

09.00 Klimatet – vår tids ödesfråga 
 Andreas Carlgren, miljöminister

09.15 Jordbruket - den viktiga pusselbiten
  Pär Holmgren, meteorolog och klimatexpert, tidigare väderchef på SVT

09.30  Klimatcertifiering för konsument, näringsliv och samhälle.
 Maria Ågren, generaldirektör Naturvårdsverket

09.45 Så kan handeln använda klimatcertifieringen
 Åsa Domeij, miljöchef Axfood

10.00 Svensk klimatcertifiering på solid grund
 Christel Cederberg, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, SIK
 
10.20 Kaffe 
 
10.50 Sådana blir reglerna i den nya klimatcertifieringen 
 Pernilla Tidåker & Anna Richert, projektet Klimatcertifiering av mat

11.10 Så använder vi klimatverktyget i praktiken 
 Sveriges två första livsmedelsproducenter med klimatcertifierad produktion 

11.30 Styrmedel för ett klimatsmartare jordbruk
 Mats Persson, generaldirektör Jordbruksverket 
 
11.45 Klimatvalet i mataffären – så kan konsumenterna välja. 
 Johan Cejie, KRAV & Sören Persson, Svenskt Sigill

12.00 Läcker lunch på klimatsmarta råvaror
 Carina Brydling, klimatkock och tidigare medlem i Svenska Kocklandslaget

13.05 Två parallella studiebesök: 
 I. Klimatcertifierad mjölkgård i Uppland
 II. Klimatcertifierat växthus i Sörmland
 Två chartrade bussar tar dem som vill ut till gårdarna
 
14.15 Ankomst till de två gårdarna 

14.30 Gårdsvandring och pressträff

15.30 Avslutning och återfärd till Stockholm

17.00 Ankomst Stockholms Central



Vägbeskrivning till nya lokalen och seminariet: 
Klart för Klimatcertifierad Mat!

Tag T-bana Blå linje mot Akalla. Kliv av vid Stadshagen, tre stationer från 
T-centralen och välj den uppgång som är närmast loket. Den nya lokalen 
ligger bara 2 minuters promenad från T-baneuppgången på St Göransgatan. 
Se karta.

Här är den nya 
konferenslokalen:
IHM Business School 
Warfvinges väg 39

LRF-huset

T-bana STADSHAGEN


