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Samrådsgrupp för klimatet 2022-09-16 

Stora Juleboda Gård 

 

Närvarande: 

• Kristianstads kommun: Camilla Palm (M), Anders Tell (S), Magnus Lund, Linnéa 

Skoogh, Per Torstensson 

• Kristianstads FN-förening: Bo Olsson 

• Extinction Rebellion: Maria Attström 

• Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla: Christer Neideman 

• Fridays for future Kristianstad: Maria Thyr, Elisabeth Lewander 

 

 

1. Rundtur på Juleboda Gård med fokus på klimatsmart jordbruk 

Marcus och Anna Callenbring gav oss en inspirerande rundtur på Stora Juleboda Gård. 

 

2. Diskussion kring jordbrukets utmaningar och möjligheter i klimatomställningen 

Jordbrukssektorn har en stor klimatpåverkan i Kristianstads kommun ur ett 

territoriellt utsläppsperspektiv. Samtidigt är sektorn en av de viktigaste näringarna i 

kommunen och en förutsättning för livsmedelsförsörjningen. En stor del av de 

livsmedel som produceras i kommunen konsumeras utanför kommunen, vilket 

innebär att det är viktigt att betrakta jordbrukets klimatpåverkan ur ett 

konsumtionsperspektiv. Krinova och Högskolan Kristianstad har många satsningar 

och projekt kopplat till mat, miljö och hälsa. 

 

I Viable Cities-projektet Klimatneutrala Kristianstad 2030 är jordbruket ett av 

fokusområdena. Tillsammans med Krinova, Hushållningssällskapet och 

Naturskyddsföreningen arbetar vi för hållbara och klimatsmarta lösningar som även 

bidrar till att stärka näringen. Biosfärkontoret har mångårig erfarenhet med att 

samverka med lantbrukare och andra aktörer, bl a i arbetet med att anlägga 

våtmarker. 

 

3. Ansökan från Cykelfrämjandet Kristianstad om att bli invald i samrådsgruppen 

Organisationer som vill verka för en minskad klimatpåverkan i Kristianstads kommun 

kan ingå i samrådsgruppen. Cykelfrämjandet Kristianstad uppfyller de formella kraven 

och ansökan godtas av närvarande organisationer. 

 

4. Övriga frågor och nästa möte 

Nästa möte blir det sista för innevarande mandatperiod. Kommunen föreslår att skicka 

ut en enkät till alla deltagare i samrådsgruppen med syfte att inhämta synpunkter på 

det gemensamma arbetet hittills och hur vi kan utveckla det. Detta görs innan nästa 

möte. 
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Nästa möte ska ha ett cykeltema. Vi har tidigare diskuterat resor och transporter, 

kollektivtrafik och trafikplan, och även haft ett annat möte om beteendepåverkan och 

hållbar mobilitet.  

 

Nästa möte planeras in till fredag 28 oktober kl 13-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 


