
  

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Föreläsningar 
Klimat, miljö och hållbarhet på Lunds stadsbibliotek våren 2020 

Alternativ till kött  Onsdag 29 januari  
Flera tunga instanser har visat på klimat- och 
miljöpåverkan från storskalig djurhållning – vi behöver 
alltså konsumera och producera mindre kött och mer 
växtbaserade produkter. Men vilket protein ska vi 
ersätta köttet med? Tobias Linné och Karolina Östbring 
forskar inom projektet ’The Protein Shifts’ och 
presenterar två möjliga vägar framåt: raps och odlat kött.  

  

 

Bättre och bättre dag för dag – eller? Onsdag 5 februari 

I den industrialiserade världen är vi vana att förvänta oss ständigt 
bättre hälsa, mer bekvämlighet och större välmående. Tillväxten har 
ofta kunnat ge oss detta. Men om det nu av klimat- och miljöskäl 
krävs "nerväxt" (degrowth) i stället för fortsatt tillväxt, kan vi klara 
av att förändra vår världsbild och våra förväntningar? Om detta talar 
Max Koch, sociolog och professor i socialpolitik i Lund. 

 

 

Europas jordbruk i framtiden Onsdag 12 februari 
Det moderna jordbruket har lett till utarmade jordar och en minskning 
av den biologiska mångfalden, och påverkas nu också av 
klimatförändringarna. Räcker EUs nya jordbruksprogram för den 
omställning som behövs? Professor Yann Clough, ekolog och forskare 
vid Centrum för miljö- och klimatforskning i Lund, beskriver 
jordbrukets miljö- och klimatproblem och vad som krävs för att lösa 
dem. 

 

 

Förnybart är framtiden Onsdag 19 februari 
För tio år sedan fick man välja mellan att "rädda världen" (slå vakt om 
klimat och miljö), och att "rädda värden" (se till att gå med vinst). Nu 
däremot finns det mycket som är både klimatvänligt och lönsamt, 
menar Tomas Kåberger, professor vid Chalmers och f d generaldirektör 
för Energimyndigheten. Förnybart är framtiden, även om olje- och 
kolintressena spjärnar emot av alla krafter. 

 

 

Gruvkonflikter i norr  Onsdag 26 februari 

Svensk gruvpolitik är en av våra mest laddade hållbarhetsfrågor. Vilka 
avvägningar görs i den svenska gruvnäringen och hur ser motståndet 
ut mot den? David Harnesk är lektor vid Lunds universitets centrum 
för hållbarhetsforskning LUCSUS. Han beskriver i sitt föredrag 
konflikten mellan ekonomisk utveckling och miljöbevarande åtgärder 
på den svensk-samiska landsbygden. 
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Gör skillnad! Onsdag 4 mars 

När forskningsrapporterna om eskalerande klimatförändringar 
duggar tätt är det lätt att ångesten tar över. Men det finns ett 
botemedel – medvetenhet och engagemang. I Emma Sundhs 
inspirerande föreläsning, som tar avstamp i boken Gör skillnad! ges 
konkreta verktyg till verklig förändring och inspiration för hur 
omställningen kan se ut. Emma Sundh är en av initiativtagarna till 
Klimatklubben. 

 

 

Hållbar mobilitet - hur svårt är det? Onsdag 18 mars 
Trafikplanerarna arbetar hårt med att öka gång-, cykel- 
och kollektivtrafiken, men det arbetas sällan lika hårt för 
att minska biltrafiken. Ändå behövs det, för inte ens med 
elbilar kan den svenska bilparken fortsätta vara lika 
stor. Till Koglin är lektor i Trafik och väg och Dalia 
Mukhtar-Landgren lektor i statsvetenskap i Lund. De 
studerar dessa frågor vid K2, ett nationellt 
kunskapscentrum för kollektivtrafik.  

  

 

Havet äter Skåne Onsdag 25 mars 

FNs klimatpanel IPCC har olika scenarier för hur snabbt havsnivån 
kommer att höjas, men att den höjs är otvetydigt. Olika länder 
arbetar efter olika scenarier, och Sverige lägger sig lägst i en 
jämförelse med åtta länder i Europa. Kustingenjören Caroline Hallin 
berättar om havsnivåhöjningarnas troliga effekter på Skåne och vad 
som kan göras för att klimatanpassa den skånska kusten. 

 

 

Semester på cykel Onsdag 15 april 
"Hemester", dvs semester i hemlandet, har blivit en ny trend av 
bland annat klimatskäl. Det innebär ett uppsving för långcyklingen. 
Den här kvällen kommer Lina Jönsson från Region Skåne att tala om 
Skåne som cykelregion, Katarina Bergstrand att berätta om utbudet 
hos Sweden by Bike, Lars Strömgren att tala om hur Cykelfrämjandet 
arbetar, och Tomas Björnsson att ge praktiska råd om packning, 
dagsetapper m m. 

 

 
 

 
 

 
Föreläsningarna är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Lunds universitets Hållbar-
hetsforum och Stadsbiblioteket. De äger alla rum i bibliotekets atrium med början kl. 18 och 
följs av en frågestund. 

 


