
 
Välkommen till föreläsningsserien  
 

Fem för framtiden 
 
I vår är alla Lundabor välkomna till en serie kostnadsfria föreläsningar om fem viktiga 
framtidsfrågor. Fem föreläsare berättar hur de arbetar för planeten och hur vi kan hjälpa till. 
Samtliga föredrag hålls i Stadshallens Sessionssal klockan 19:00. Så boka in datumen i 
almanackan! Föreläsningsserien arrangeras av Lunds kommun, Studiefrämjandet, Lunds 
Universitet och Lundabygdens Naturvårdsförening. 
 
  

Torsdag 1 mars: Kemikaliesamhället 
Mikael Karlsson, ordförande i SNF, inleder vår föreläsningsserie med en 
beskrivning av dagens kemikaliesamhälle och hur SNF tycker att vi ska 
tackla riskerna med det. Vem tar ansvar för att hålla reda på de tiotusentals 
kemikalier som används i kläder, hygienartiklar, möbler och andra 
produkter? Hur långt kommer vi med miljömärkning och de nya 
kemikaliereglerna i EU? 

 
 
Tisdag 6 mars:  Skogen och energin 
Vi vill bevara mångfalden av djur, växter och biotoper i skogen. Samtidigt 
ökar vårt behov av bioenergi, som kan hjälpa till att föra oss ut ur vårt 
beroende av fossila bränslen. Urban Emanuelsson från Centrum för 
Biologisk Mångfald talar om våra möjligheter att samtidigt bromsa den 
ökande växthuseffekten och rädda livet i skogen. 

 
Torsdag 15 mars: Ät klimatsmart! 
I affären kan vi köpa bananer från Sydamerika, kakao från Elfenbenskusten 
och margarin med fetter från Asien. Men vad har egentligen störst betydelse för 
matens påverkan på växthuseffekten? Hur maten odlas, transporteras eller 
tillagas? Annika Carlsson-Kanyama från KTH berättar om sina 
forskningsresultat, som visar att allt inte är som man tror. 

 
 

Måndag 19 mars: Bilen och lyckan 
Hur kommer samhället att se ut om vi tar krafttag för att bromsa 
klimatförändringarna? Kan vi behålla eller till och med öka vår livskvalitet? 
Torvald Jacobsson är en av hjärnorna bakom Planeten, som visades på TV 
i höst. Han sitter i styrelsen för Gröna Bilister och har varit miljöchef för 
SJ. I kväll får vi veta hur kul han tror att den klimatvänliga framtiden blir. 

 
 

Måndag 26 mars: Framtidens hav - kan vi nyttja dem hållbart? 
Anna Gårdmark, forskare vid Fiskeriverket, bedömer tillståndet i 
fiskpopulationer och kustekosystem. Hon visar vilka allvarliga 
konsekvenser utfiskning, övergödning och andra verksamheter får i havet. 
Har vi fortfarande tid att handla, eller är några fiskpopulationer redan 
förlorade? Finns det en framtid för yrkesfisket i Sverige? 

 
 


