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Lunch på Backåkra. Under överinseende av Dag Hammarskjöld vid kortändan 
diskuterades vad som ska göras för att hejda den globala uppvärmningen.

När FN:s säkerhetsråd höll sitt årliga arbetsmöte på 
Backåkra i somras var det inför ögonen på hela världen.
När det var dags för nytt FN-doftande möte på tisdagen 
var uppmärksamheten väsentligt mindre.
Men kanske togs stora, tunga och ljudliga steg mot en 
bättre miljö.



Klimatmötet arrangeras av mötesarrangören Altitude Meetings i 
samarbete med The Raoul Wallenberg Institute och The Bridge 
Forum. På plats finns ett knappt 20-tal särskilt inbjudna 
personer, bland dem tidigare miljöministern Lena Ek 
(2011-2014 för Centerpartiet), biträdande generaldirektören för 
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) René Castro 
Salazar, och representanter för tio stora företag.
Allas gemensamma mål är att styra världen i en riktning som 
gör att Parisavtalet följs, och att den globala uppvärmningen 
stannar vid 1,5 grader.
– Här samlar vi representanter från FN:s verksamhet, olika 
miljöorganisationer och från tio olika branscher. Alla får hålla i 
presentationer och förhoppningsvis kan den samlade och 
korsbefruktade kunskapen komma världens ledare till gagn och 
göra så att de tar rätt beslut, säger Lena Ek, som ser det som 
självklart att mötet hålls på Backåkra.
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Lena Ek, före detta miljöminister (C).

– Det har ett stort symboliskt värde. Hela den här vackra 
platsen signalerar att allt är möjligt, att vi kan åstadkomma 



förändring.
Jonas Klevhag från Altitude Meetings håller med:

– Ytterst handlar klimatet och hållbarhetsmålen om mänskliga 
rättigheter, om medmänsklighet. Klimatförändringarnas 
konsekvenser drabbar de svagaste först. Som symbol för 
medmänsklighet måste Dag Hammarskjölds Backåkra vara en 
av de bästa platserna i hela Europa.
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Jonas Klevhag, Altitude Meetings.

En av de närvarande vid mötet är Claes Kollberg, 
hållbarhetsansvarig på Heidelberg Cement. I produktionen av 
cement frigörs mycket stora mängder koldioxid, något som 
tvingat branschen att tänka till ifråga om miljö och hållbarhet. I 
Sverige står cementindustrin för fem procent av landets 
koldioxidutsläpp.
Heidelberg Cement har en nollvision vad det gäller 
miljöpåverkan.
– Världens befolkning kommer enligt prognoser att öka med tre 
miljarder boende i städerna till år 2050, och det finns inget bra 
alternativ till cement och betong när bostäder ska byggas. 



Cement kommer att vara otroligt viktigt i framtiden och då 
måste produktionen vara hållbar, säger Claes Kollberg.
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Claes Kollberg, hållbarhetsansvarig på Heidelberg Cement.

Claes Kollbergs och Heidelberg Cements hjältar är alger.
Man har anlagt en algodling i anslutning till 
cementtillverkningen i Marockos ökenlandskap. Koldioxiden 
som bildas vid cementproduktionen leds till algodlingen, som 
kräver just koldioxid för sin fotosyntes, och algerna blir en 
biomassa tänkt att användas som djurfoder. Målet är att 
algodlingen ska bli 400 hektar stor.
– Fett och kolhydrater kommer inte att vara ett problem att 
framställa i framtiden, men proteinet är svårare. Dagens 
djurfoder kommer i stor utsträckning från sojaodlingar som 
kräver mycket bevattning och bekämpningsmedel. Det här 
kommer att bli ett bra alternativ, säger Claes Kollberg.
Karin Erlandsson, intendent på Backåkra, är nöjd med stora 
möten fortsätter att hållas på gården.
– Det är bra att vi får ut budskapet om att Backåkra är ”öppet” 
året runt för den här typen av möten och konferenser. Gården 



har renoverats för 8,5 miljoner och det är viktigt att vi får snurr 
på verksamheten, säger Karin Erlandsson.
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Karin Erlandsson, intendent på Backåkra.

Dag Hammarskjölds Backåkra säsongsöppnas för allmänheten 
den 3 april.
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