ÅRE SUSTAINABILITY SUMMIT
PROGRAM 2015
FREDAG
09.30

REGISTRERING ÖPPNAR

10.30–12.00

INVIGNING
Cecilia Hagberg, Fia Gulliksson Food In Action, Lisa Långbacka Musiker, Mattias Goldman FORES,
den gröna liberala tankesmedjan, Petter Berndalen Husfadern-Musiker, Sofie Livebrandt Musiker

12.00–13.00

LUNCH

13.00–13.40

KONSTEN ATT FÖRENA HÅLLBARHET OCH LÖNSAMHET
Per Grankvist
Per ger publiken en helt ny syn på hållbarhet som något som kopplas till sunt förnuft och eget
ansvar, snarare än bara policies och lagar. Per förklarar på ett både rappt och roligt sätt hur synen
på företagens samhällsansvar förändrats över tiden och varför några av världens mest innovativa
företag gjort arbetet med CSR och milj…

14.00–14.40

NYTT KLIMAT – NYA FÖRUTSÄTTNINGAR
Gunhild Ninis Rosenqvist Stockholms Universitet, Sandra Andersson SMHI
Klimatet påverkas av många faktorer. Det är svårt att säga exakt vilka förändringar vi kan
vänta oss, förutom att medeltemperaturen kommer att öka. Förändrat klimat leder till ändrade
förutsättningar för hela vårt samhälle. Vad händer med våra fjäll och hur påverkas glaciärer,
snötäcke och ekosystem av ett ändrat klimat…

14.00–15.40

HÅLLBAR UTVECKLING I SVERIGE UR ETT GLOBALT PERSPEKTIV – KAN VI GÖRA
SKILLNAD?
Ronald Wennersten, Shandong University
Den globala utvecklingen står inför enorma utmaningar rörande en hållbar utveckling. Detta
gäller ekonomisk tillväxt, social utveckling och miljöproblem. Sverige har ett ambitiöst arbete
med hållbar utveckling, men ur ett globalt perspektiv är vi små. Kan vårt arbete göra skillnad på
global nivå? Kan svenska företag stötta håll…

14.00–14.40

HUR KOMMER FJÄLLENS MILJÖTILLSTÅND ATT UTVECKLAS I FRAMTIDEN?
Per-Olov Wikberg, Naturvårdsverket
Fjällområdets unika ekologiska funktion med stora sammanhängande oexploaterade
naturmiljöer riskerar att på sikt försämras genom de olika anspråken på exploatering och annat
ökat nyttjande som aviseras av olika sektorer. Den absoluta merparten av fjällområdet är även ett
samiskt kulturlandskap där renen och den samiska renskötseln u…

15.00–15.40

KLIMATFÖRÄNDRINGARNAS INVERKAN PÅ BESÖKSNÄRINGEN –
PANELDISKUSSION
Elin Andersson, Länsstyrelsen Jämtlands län, Ingrid Hedlund, Peak Innovation +4
För många destinationer är frågan hur klimatförändringar kommer att påverka turismen
angelägen. Ett av många exempel är Svenska Turistföreningens största guideprodukter,
Kebnekaises sydtopp, som snart inte längre beräknas vara Sveriges högsta punkt på grund av
klimatförändringarna. Andra påverkas av att högsäsonger kan förflyt…

15.00–15.40

BYGGPROCESSEN KLIMATUTSLÄPP STÖRRE ÄN PERSONBILSTRAFIKENS ÅRLIGA
UTSLÄPP
Johnny Kellner
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Sveriges Byggindustrier har gjort en rapport
som visar att klimatpåverkan från byggprocessen är i samma storleksordning som det årliga
klimatutsläppet från personbilstrafiken. Byggprocessen från materialtillverkning till processen
på arbetsplatsen genererar 60–80 procent av klimatutsläppen j…

15.00–15:40

HÅLLBAR FÖRETAGARE I DET LÅNGA LOPPET
Olof Holmgren Almi mitt
Hur kan företagaren hålla i flera år, finns det tips och verktyg eller är allt en fråga om chansning
och extra goda gener? Olof Holmgren, Affärsrådgivare inom Almi Företagspartner Mitt AB,
samtalar med företagaren Andreas Höög som mitt i uppmärksammad tillväxtresa såg sig i
spegeln och inte gillade det han såg. Något drastiskt m�…

15.00–15.40

SPELREGLERNA FÖR SOCIAL HÅLLBARHET – DET NATURLIGA STEGET
Kristoffer Lundholm, Det Naturliga Steget
I vårt samhälle växer frågetecknen kring hur vi skall hantera växande sociala utmaningar –
arbetslöshet och utanförskap, segregation, växande flyktingströmmar, tiggeri och minskande
tillit, för att nämna några. Det är komplexa frågor och för att lösa dem måste man ta ett
helhetsgrepp. Det är här nya vetenskapliga insikter kring…

16.00–16.40

NATURENS VÄRDE
Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB, Scott Cole Enviro Economics Sweden
Hur många kronor tycker du att ett rent hav är värt? Vad skulle du sätta för pris på skogen där
du brukar vandra? Det är exempel på frågor som miljöekonomer och naturvårdsbiologer allt
oftare försöker få svar på. Forskare och politiker vill nu synliggöra det ekonomiska värdet av våra
ekosystem, för att på så vis skydda den na…

16.00–16.40

FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR OCH MATERIAL I BYGGNADER
Marja Lundgren KTH, SAR/MSA, White
Arkitekturens samverkan med teknik är ett intressant verktyg för att nå önskad utveckling och
för att hantera klimatutmaningarna. Marja Lundgren, White arkitekter och industridoktorand
på KTH ger oss inspiration och exempel på hur solen kan användas som fritt flödande energi i
arkitektutformningen i näranollenergihus. Hon visar även på …

16.00–16.40

BECOMING A SOCIAL ENTREPRENEUR
Alex Budak Reach for Change
The field of social entrepreneurship is starting to take off world-wide and here at home in Sweden
as well. This lecture will introduce attendees to what social entrepreneurship is (and what it is
not!), will inspire the audience with stories of outstanding social entrepreneurs, and will give
participants key steps they can take right now towards…

16.00–16.40

VAD KOSTAR EN HÅLLBAR UTVECKLING?
Eva Alfredsson Tillväxtanalys
Det finns ingen målkonflikt mellan ekonomi och miljö. Det mesta tyder på att gräset faktiskt är
grönare på andra sidan! Men hur tar vi oss dit? Vilken kompassriktning ska vi följa? Behöver vi
ändra riktning? Behöver vi kanske till och med backa för att hitta en snabbare väg? Behöver vi
investera i ny utrustning? Eller dumpa något ur …

17.00–17.40

DE RADIKALA FÖRÄNDRINGARNAS TID: ATT FORMA FRAMTIDEN
Dennis Pamlin 21st Century Frontiers
Vi har just gått in i det som kallas “turning point” i en industriell revolution. Det är då allt
finns på plats och saker som tidigare inte fungerat börjar fungera, samtidigt som gamla delar
undermineras. Det är en tid av möjligheter, men också en tid då gamla saker begravs. Kodak gick
inte under för att de inte visste att digitala ka…

17.00–17.40

HÅLLBAR DESTINATIONSUTVECKLING
Christina Rådelius Tillväxtverket
Tillväxtverket berättar om uppdraget de fått av regeringen att göra extra insatser för att stärka och
utveckla hållbara turistdestinationer. Här får vi veta mer om hur de tagit sig an projektet kring
hållbara turistdestinationer, lyfter några framgångsrika initiativ från de olika destinationerna
som deltagit.

18.00–19.30

MOVIE – THE LITTLE THINGS
Darcy Turenne is a filmmaker and director originally from Vancouver Island, Canada. Known
internationally as a professional mountain biker, Darcy started working in television as a
presenter for the globally syndicated travel/adventure show “Ride Guide” and has been featured
in hundreds of publications worldwide, including Rolling Stone and Men…

19.00 – 20.00

MINGEL OCH SAMMANFATTNING

20.00

MIDDAG
Petter Berndalen Husfadern-Musiker, Lisa Långbacka Musiker, Sofie Livebrandt Musiker

LÖRDAG
8.30

REGISTRERINGEN ÖPPNAR

9.00–9.10

UPPSTART
Fia Gulliksson Food In Action
Under uppstarten ges en kort summering av gårdagen samt att vi bl.a visar ett musikaliskt
videopoem skapat av Multiproducenten Thomas Melin.

09.30–10.00

FRAMGÅNGSRIK INTEGRATION I KOMMUNEN
Martin Söderström Åre kommun
Hälften av de nyanlända flyktingarna i Åre kommun har arbete eller praktikplats inom två år. Det
visar statistik från Åre kommun. Resultatet är så bra att andra kommuner har börjat titta på hur
Åre jobbar. Åre kommun har på kort tid ökat mottagningen av kommunplacerade flyktingar från
30 till över 100. Åre kommun hamnar på topp 5…

09.30–10.00

THE “BODY AND SOIL” THEORY
Renald Flores
Air. Sun. Water and Earth. 4 elements making us here. We, human communities, impact directly
the two last ones, and mostly Earth. Soil, the shelter of life, retains water, cycle nutrients, and
blossoms abundant food to a whole set of living beings. An amazing relationship between
underground and outer ground life. Renald Flores departed from his ca…

09.30–10.00

MÅSTE VI TA ANSVAR? – KOMPLEXA PERSPEKTIV PÅ MILJÖHANDLING
Pia Skoglund Ekofilosofi
Varför blev det så här? Beror miljöproblemen på människans ”inneboende girighet och egoism”?
Är det verkligen så att ansvar är en nödvändig förutsättning för miljöhandling? Utifrån ett
funktionellt komplexitetsperspektiv -med inspiration från bland annat ekofilosofen Sigmund
Kvalöy Setreng – så undersöker vi om kan det var…

10.20–11.00

GIFTFRI VARDAG – FINNS DEN?
Ida Sjölund Naturskyddsföreningens Kemikalienätverk, Lena Stigh Region Jämtland Härjedalen,
Lina Wold
Farliga ämnen i prylar är ett viktigt och växande miljö- och hälsoproblem i samhället. På senare
tid har frågan uppmärksammats mer och det finns mycket information tillgänglig om hur du som
konsument kan undvika de värsta fällorna, både för din egen hälsas och för miljöns skull. Under
detta pass kommer några av länets ex…

10.20–11.00

VI HAR INTE LÄNGRE RÅD MED BILLIG MAT
Christina Hedin Eldrimner
Intresset för mat har vuxit mycket på senare år. Det har gjort att fler och fler fokuserar på bra, god
och närproducerad mat, istället för billig mat. Men vad är hållbar mat ? Är det ekologisk mat ?
Eller kanske närproducerat kött? Vegetarisk mat? Bönderna i Sverige är i en kris som är värre än
någonsin, samtidigt PROs Årliga Mat…

10.20–11.00

INTRODUKTION TILL INRE OMSTÄLLNING
Pella Thiel, Peter Hagerrot
Vilken betydelse har vår syn på världen och vår självbild för förmågan att finna lösningar på
dagens socio-ekologiska utmaningar? Omställningsrörelsen arbetar med inre omställning som
en förutsättning för omställning av yttre system och strukturer. Med interaktiva samtal och
möten stärks vår förmåga att finna lösningar som…

11.20–12.00

HOLISTIC MANAGEMENT I ÅREDALEN
Jörgen Andersson Åre Lokalkapital, Natasha Skott Brattlandsgården
Holistic Management hjälper oss att bättre hantera de komplexa sammanhang som vi människor
är beroende av. Vilka slags liv är det vi vill leva och hur styr vi oss dit vi vill? Natasha och Jörgen är
certifierade utbildare i Holistic Management, och tillämpar sina kunskaper i Åredalen. Natashas
erfarenheter kommer bl.a ifrån ett liv som …

11.20–12.00

SLU:S FORSKNING OCH UTBILDNING UTVECKLAR DET SVENSKA
LIVSMEDELSSYSTEMET
Johan Schnürer
För att långsiktigt klara sin konkurrenskraft behöver Sverige utveckla ett kunskapsintensivt
lantbruks- och livsmedelssystem där många olika aktörer samverkar. Detta kräver duktiga
företagare, kompetenta rådgivare och ett forsknings- och utbildningsväsen som håller
världsklass. Det kräver också strategiskt tänkande politiker och …

11.20–12.00

DRIVING SOCIAL CHANGE THROUGH SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
Alex Budak Reach for Change
Social entrepreneurship is a concept many have heard, but few deeply understand. Alex
Budak, Country Manager of Reach for Change Sweden spends his days coaching Swedish social
entrepreneurs, helping them scale their organisations and their impact while simultaneously
inspiring Swedes around the country to take action on their ideas. This worksh…

12.00–13.00

LUNCH

13.00–13.40

ANDELSMAT OCH KONSUMENTENGAGEMANG
Jonas Wangsten Andelsmat
Sedan 50-talet har konsumenter i allt högre utsträckning kommit att distanseras från de
som producerar maten. Idag ser vi att trenden håller på att vända tillbaka. Jonas Wangsten,
marknadsförare, småbrukare, ordförande för Förbundet Sveriges Småbrukare och initiativtagare
till Lokal Andelsmat berättar om varför storskaligheten växte…

13.00–13.40

OM MEDMÄNSKLIGHET, UTANFÖRSKAP OCH ATT NÅ SINA DRÖMMAR
Negin Azimi Världens yngsta TEDx arrangör
I den här programpunkten berättar Negin om hur hon gick från att inte känna sig inkluderad i
samhället till att göra det hon drömmer om som 17-åring. Hennes mål är att uppmuntra andra till
att våga bryta mot samhällets normer och följa sina drömmar oavsett förutsättningar och ålder.
Negin utgår ifrån sin egen historia och berätt…

14.00–14.40

AKTIVITETER SOM FRAMGÅNGSRECEPTET FÖR INTEGRATION – HEJ FRÄMLING! &
STF TILLSAMMANS
Anne Lundberg och Emma Arnesson Hej Främling
Hej Främling! har blivit en viktig aktör i arbetet med flyktingar. Föreningen Hej Främling
startades av Emma Arnesson tillsammans med några vänner. Föreningens integrationsarbete
har fått uppmärksamhet utanför länsgränsen. Det första projektet som Hej Främling tog tag i var
den bortglömda skidbacken i Brunflo. Tanken var att flyktin…

14.00–14.40

INSPIRATION TILL DITT EGET KÖK
KC Wallberg Gubbhyllan
Från fjäll och skogsland, från åkermark och havsband – KC hämtar sina råvaror från de miljöer
där de trivts bäst. Som kock förordar KC Wallberg enkelhet baserat på gedigen kunskap vilket
gör honom särskilt lämpad att inspirera både för den mindre erfarne och för den professionelle
kocken. Den oerfarne får ny kunskap, den …

14.00–14.40

PERMAKULTUR STJÄRNSUND
Annevi Sjöberg Permakultur Stjärnsund
Permakultur är ett designverktyg för ett mänskligt samhälle i samspel med naturen. I Stjärnsund
i Södra Dalarna har ett centrum för lärande inom ämnet och för samverkan för en levande
ekologisk landsbygd, byggts upp under de senaste åren. Annevi Sjöberg, medgrundare och
permakulturdesigner, berättar om arbetet för att bygga upp demon…

15.00–15.40

ALTERNATIVA PROTEINKÄLLOR – ODLAT KÖTT
Stellan Welin LiU
Enligt FAO, FNs jordbruksorganisation, står jordbrukets djur för ca 18% av utsläpp av
växthusgaser, framför allt från nötkreatur. Köttkonsumtionen ökar i världen i takt med stigande
levnadsstandard och därmed utsläppen. Köttproduktion utan djur har redan tagit sina första
stapplande steg med patent, internationella konferensen och …

15.00–15.40

TILLIT OCH SAMVERKAN – I DET NYA FINNS FRAMTIDENS LÖSNINGAR
Stina Balkfors Tillitsverket
Tillitsverket handlar om att satsa på medmänsklighet. Att satsa på LEK och SKAPANDE är att
vilja satsa långsiktigt och förebyggande på det mänskliga i människan. Dagens nivå av samhällsoch miljökriser kräver helt nya lösningar och att kraftfulla initiativ bärs av samverkan. Det är hos
människor som vågar, är skapande och s…

15.00–15.40

ODLA GRÖNSAKER OCH EN BÄTTRE VÄRLD – TILLSAMMANS
Tillsammansodlarna Tillsammansodlingarna
Fem tillsammansodlare från Frösön – Andreas Lindgren, Erik Wennergren, Lena Eklund
och Nanna Borchert – berättar om hur det gick till att sätta igång med Östersunds första
tillsammansodling och varför det var (och fortfarande är) trevligt, enkelt, gott, lärorikt och roligt.
De ska berätta vilka frön som behövs för att lyckas, inte ba…

16.00–16.40

LOKALEN ÅRE, EN SOCIAL INNOVATION – EN FRITIDSGÅRD PLUS SÅ MYCKET MER!
Micke Björk Lokalen i Åre
Lokalen Åre, en social innovation – en fritidsgård plus så mycket mer. Lokalen 20 år, här berättas
delar av vägen vi vandrat ur ett socialt persperktiv och engagemang samt dess ringar på vattnet.
Betydelsen av att våga, av att säga ja, säga ja till unga som vill skapa och leva sina passioner/
drömmar under devisen ”Unga gör, Vuxna möjl…

16.00–16.40

ÄTA INSEKTER – DAGS FÖR PROTEINREVOLUTION
Josefin Strömberg Qvicket AB
Insekter är bland det mest näringsrika och klimatvänliga vi kan äta, men många i väst ser det
fortfarande som en kuriositet. Enligt sociala konventioner är det ingenting vi konsumerar i
Europa och Nordamerika; det vill Qvicket förändra. Konsumenterna bryr sig om sin hälsa som
aldrig förr, och nu ska maten även vara klimatsmart produc…

16.00–16.40

ONE YEAR IN TRANSITION
Transition Network har startat en återkommande utbildning i England, One Year in Transition
(1YT). Den är riktad till unga vuxna som är på väg in i arbetslivet och ger dem stöd att bli mer
resilienta, inspirera det lokala Omställningsarbetet på sin ort samt ge en uthållig försörjning.
Kursen är uppdelad på fyra veckomoduler under…

