
 

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. 

 

Hybridseminarium – onsdagen 1 juni 2022 
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Kon, människan och världen 
 

 
Under de senaste åren har kornas påverkan på klimatet varit både diskuterat och omstritt. Är kon en 
klimatbov eller är hennes bidrag till livsmedelsindustrin och landskapsvård fortsatt på den nivån att 
nötproduktion trots allt är viktig för samhället? Frågan rör inte bara oss i Norden utan också globalt. 
Hos oss behövs en ödmjuk kunskap om kons betydelse i utvecklingsländer. 

Korna har historiskt sett varit en viktig omvandlare av gräs till kött, smör och mjölk, 
av hudar till skor och kläder, liksom producent av gödsel för att kunna förbättra jor-
den och att hålla våra hagar öppna. Korna gav förutsättningar för att Sverige skulle 
leva och utvecklas. Koskötsel var en kvinnornas plattform och bidrog till en jämnare 
könsmaktsfördelning i bondehushållet och i den lokala demokratin i Norden. 
 
Seminariet syftar till att belysa kornas roll såväl i vårt livsmedelssystem som glo-
balt, där både fördelar och nackdelar ska komma på tal. På vilket sätt belastar korna 
miljön? Och på vilket sätt är de en tillgång? Hur ska vi se på kött och mejeri-
produkter med hänsyn till deras näringsvärde och effekt på hälsa i förhållande till 
miljöbelastning, och vilken alternativ användning finns för naturbetesmarker? Hur 
ska den medvetne konsumenten få en rättvisande bild av kornas klimatpåverkan i 
relation till andra källor? 
 
Vår ambition är att allsidigt och vetenskapligt belysa kons vara eller icke vara. Är 
den en miljöbov eller en förutsättning för ett öppet landskap? Är den en värdefull 
proteinkälla eller en utdaterad livsmedelskälla? 
 
KSLA:s enhet för bibliotek, arkiv och historiska projekt, BAHP, arrangerar semina-
riet i samarbete med Jordbruksavdelningen. 
 

Tid & plats 
Onsdag 1 juni kl 9–16.30 på 
KSLA, Drottninggatan 95B, 
Stockholm.  
 
Sänds även via Zoom, 
länken mejlas ut dagen före. 
 
Anmälan 
Senast 25 maj på:  
https://dinkurs.se/79620 
 
Frågor 
Innehåll: 
Per Eriksson 
08-5454 7717 
per.eriksson@ksla.se 
 
Övrigt: 
Agneta D Ohlson 
08-5454 7712 
agneta.ohlson@ksla.se 

Varmt välkomna! 
 
Eva Pettersson 
Akademisekreterare och vd 

Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen A. W. Bergstens donation  

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/79620
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Kon, människan och världen 
 
Moderator: Professor em Marianne Elvander 
 
09.00 Välkomsthälsning 

Linda Cederlund, Jordbruksavdelningens sekreterare, KSLA 

09.10 Introduktion till dagens tema 
Professor em Marianne Elvander 

09.25 Kon som samhällsbyggare och livsmedelsproducent 
– Skiftet mellan animala och vegetabiliska livsmedel i ett historiskt perspektiv. 
   Forskare Carin Martiin, SLU. 

10.00 KAFFE och utställningar 

10.30 – Produktion och ekonomi. 
   Konsult Gunnar Rundgren, Grolink International. 
– Dagens situation. 
   Lantbrukare Hans Samuelsson, Kalset Mjölk. 
– Mat och hälsoeffekter 
   Nutritionsexpert Ann-Kristin Sundin, LRF. 
– Kon i konsten (bildspel) 

12.00 LUNCH 
13.00 Kons perspektiv 

– ”Cow signals” och koöga. 
   Professor Linda Keeling, SLU. 

13.25 Kon och miljön 
– När blev kon en klimatbov – eller är hon det? 
   Docent Elin Röös, SLU 
– Biologisk mångfald. 
   Forskarna Tommy Lennartsson och Anna Westin, SLU. 

14.15 KAFFE och utställningar 

14.45 Kons betydelse globalt 
– Vad betyder kon för globalt jordbruk och livsmedelstillgång? 
   Project Manager Lynda McDonald, Tetra Laval. 

15.10 Panelsamtal 
Docent Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi. 
Konsult Charlotte Hallén Sandgren. 

16.25 Avslutning 
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