
  

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Föreläsningar 
Klimat, miljö och hållbarhet på Lunds stadsbibliotek hösten 2020 
På grund av pandemin kan föreläsningar komma att bli inställda, eller ges för en begränsad 
publik med föranmälan. Kontrollera på vår eller stadsbibliotekets hemsida när det närmar sig. 

 

2020 – en framtidsoptimistisk roman Onsdag 14 oktober 

2020 är en mörkt ironisk roman om att leva i klimatkrisens tid. Med 
drastisk humor petar Jesper Weithz i de infekterade existentiella, 
filosofiska och politiska frågor som klimatkrisen ställer om 
relationerna mellan människa och natur, mellan fattig och rik, 
mellan optimist och pessimist. Hör Jesper Weithz berätta om de 
tankar om miljön och framtiden som ligger bakom romanen. 

 

 

Pandemin och klimatomställningen Onsdag 21 oktober 
Klimatkrisen har under året kommit i skuggan av den förödande 
spridningen av Covid-19. Ändå har många debattörer och forskare 
hävdat att pandemin skulle kunna sätta fart på omställningen till ett 
hållbart samhälle.  Genom klokt riktade stimulans- och krispaket 
skulle det klimatsmarta gynnas och det förorenande komma på 
efterkälken. När 2020 går mot sitt slut bjuder vi in en expertpanel för 
att diskutera hur det har blivit. 

 

 

Transporter, glesbygd och coronakris Onsdag 28 oktober 
De som bor på landet är idag oftast beroende av bil. Men det behövs 
kollektivtrafik även i glesbygden om Sveriges klimatmål ska kunna 
nås, och det behövs också styrmedel som kan kompensera 
glesbygdsborna för ökade kostnader när bilparken ska bli fossilfri. Om 
detta talar forskaren Lena Hiselius från K2, ett nationellt 
kunskapscentrum för kollektivtrafik. Hon har också nyligen börjat 
studera coronakrisens påverkan på kollektivtrafik och pendlingsresor. 

 

 

Urban natur, hur?  Onsdag 4 november 

Mer än hälften av världens befolkning lever idag i snabbt växande 
städer. För att inte bebygga jordbruksmark strävar man efter 
förtätning, vilket kan utgöra ett hot mot grönytor, vattendrag och 
andra livsmiljöer för djur och växter. Hur kan vi se till att våra städer 
blir ett bra hem för både människor och andra arter i en tid där den 
biologiska mångfalden och även antalet individer av många vanliga 
arter dalar? Anna Persson, forskare vid Centrum för miljö- och 
klimatforskning, har i flera år undersökt hur städer kan bidra till 
biologisk mångfald med ett speciellt fokus på pollinatörer, stadens 
form, och skötsel av grönområden. 
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Hållbar mobilitet - hur svårt är det? Onsdag 11 november 
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.  

  

 

Nanoplast – små partiklar, stora risker Onsdag 18 november 

De senaste åren har fler och fler forskargrupper slagit larm om 
miljöeffekterna av mikro- och nanoplaster (plastbitar som brutits 
ner till mindre än fem millimeter). Hur påverkar egentligen dessa 
plastbitar oss människor? Vilka effekter ser vi i marina ekosystem? 
Och hur kan vi undvika att de sprids? Tommy Cedervall är forskare 
vid NanoLund och studerar hur nanopartiklar påverkar oss och vår 
miljö – han har även varit med och utvecklat en teaterpjäs, just om 
nanopartiklar. 

 

 

Havet äter Skåne Onsdag 25 november 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
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. 

 


