
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. 

 

Seminarium 
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Strategiska åtgärder för tillväxt i svenskt lantbruk  
– åtgärder som lantbrukarna själva inte har inflytande över 
 
Tid Onsdag 25 april kl 10.00–13.00 (registrering och kaffe från kl 9.30, efterföljande lunch för 

anmälda) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 23 april via denna länk eller via www.ksla.se 

Avbokning måste ske senast den 20 april, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader. 
Avgift Avgiftsfritt 
Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24, 0703-474 160 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309 
 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond 

 
 
Produktionen i svenskt jordbruk har minskat under en följd av år. Men det finns en tydlig vilja 
båda i branschen själv och från myndigheter att vända denna utveckling. Arbete för att utröna vilka 
orsaker som har drivit på denna minskning pågår inom KSLA:s Kommitté för lönsam uthållig 
primärproduktion (LUPP) och den behöver ytterligare input i diskussionen för strategiarbetet.  
 
Detta seminarium har till syfte att belysa frågeställningen ur ett strategiskt makroperspektiv. Med 
makroperspektiv kan menas hur aggregerade storheter hänger samman och påverkar varandra. 
Makroperspektivet innebär inriktning mot sådana faktorer som lantbrukarna inte kan påverka. Den 
strategiska horisonten är tre år och längre, men lägger grunden för utveckling under de kommande 
decennierna. 
 
Målbilden för dagen är att identifiera de områden som vi i Sverige behöver arbeta vidare med och 
som stimulerar en positiv tillväxt av det svenska lantbruket. Det fokus som diskussionen ska ha är 
vad olika aktörer kan påverka för att skapa denna positiva förändring. En viktig avgränsning är att 
dagens diskussion inte ska handla om förändringar av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP), 
utan istället om hur ansvaret ska definieras för olika aktörer. De aktörer som närmast är aktuella är 
jordbruksnäringen själv, kunskapsutveckling och kunskapsförmedling (forskning, utveckling och 
rådgivning), samt annan politik än CAP. 
 
 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD
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Program 
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Strategiska åtgärder för tillväxt i svenskt lantbruk  
– åtgärder som lantbrukarna själva inte har inflytande över 
 
Onsdag 25 april 2012 
 
 
Moderator  Harald Svensson, chefsekonom, Jordbruksverket och medlem i LUPP-kommittén 
 
 
9.30 Samling, kaffe/te 
9.50 Välkommen 

Åke Barklund Akademisekreterare och VD, KSLA 
10.00 Inledning 

Harald Svensson, chefsekonom, Jordbruksverket 
10.10 Innovation för tillväxt 

Sara Johansson, Ek. dr., Jordbruksverket och Internationella handelshögskolan i 
Jönköping 

10.40 Svenskt forskningsläge och dess effektivitet 
Mikael Kruhsberg, VD, Macklean strategiutveckling 

11.10 Paus 
11.20 
 
 
11.40 

Myndigheternas roll för tillväxt och högnivågruppens arbete 
Harald Svensson, chefsekonom, Jordbruksverket 
 
Näringens ansvar för tillväxt 
Bengt Persson, ledamot, LRF:s Riksförbundsstyrelse  

12.00 Diskussion 
12.30 Vem tar ansvar? Hur går arbetet vidare? 
13.00 Avslutning och lunch 
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