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1 november: Licentiatseminarium i Lund om kost och hållbarhet
Fredagen den 1 november lägger
näringsfysiologen Elinor Hallström fram sin
licentiatuppsats Dietary change for
sustainable food systems – Effects on
climate, land use and health (på svenska
ungefär ”Kostomställning för hållbara
livsmedelssystem – effekter på klimat,
markanvändning och hälsa”) i Lund.
Opponent är docent Henrik Saxe från
Köpenhamns universitet.
Den som har vägarna förbi är välkommen att
komma och lyssna.
Tid: 13.00 (till cirka 14.30)
Plats: Hörsal C, Kemicentrum, Lund
(direkt på vänster sida efter trappan vid
ingången från Getingevägen),
Getingevägen 60 Lund.
Efter seminariet är det fika och mingel på
Avdelningen för miljö och energisystem.
En lista med vetenskapliga publikationer av Elinor Hallström på temat mat och miljö – varav
flera i fulltext – återfinns på http://miljo.lth.se/personal/elinor_hallstroem/publications/
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Studiecirkeln om köttskatt i full gång i Stockholm
Svensk mat- och miljöinformations
studiecirkel om köttskatt startade i
oktober på ABF-huset i Stockholm.
Sanna Ekedahl i arrangörsgruppen
säger att hon hittills är nöjd med
hur cirkeln utvecklat sig.

Miljöorganisationen Jordens
Vänner har också skrivit en artikel
om studiecirkeln – den ligger
uppe på:
www.jordensvanner.se/2013/sve
nsk-mat-och-miljoinformationkraver-kottskatt

– Deltagarna har olika ingångar till
frågan och består av både
förespråkare, försiktigt positiva och
skeptiker. Det för diskussionen
framåt på ett bra sätt, säger hon.
Samtidigt finns det enligt
arrangörerna ett antal knäckfrågor
i cirkeln.

– Än så länge har
fördelningsaspekterna på förslaget
om köttskatt känts som
den svåraste frågan. När Helena
Leander (mp) var med och berättade om hur riksdagens skatteutskott arbetar och de
knäckfrågor hon identifierar ur sitt politikerperspektiv, diskuterades även frågan om öppna
landskap flitigt. Båda dessa frågor kommer vi sätta tänderna i mer grundligt under nästa
block i studiecirkeln, som handlar om just kritiken av köttskatteförslaget, säger Sanna
Ekedahl.
Mia Steen i arrangörsgruppen är också hon entusiastisk över hur cirkeln fungerat så här
långt:
– Det har varit lite förvånande att vi alltid fått bråttom att avsluta varje träff i tid, trots att
träffarna är 2,5 timmar långa. Det finns så mycket att prata om!
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