
 

 

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. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
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KSLA goes west - 
Intryck från tre studieresor till USA 
 
Tid Torsdag 8 mars, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 1 mars via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  
Anmälan via samma länk till Jordbruksavdelningens lunch kl 12.00 och sammanträde  
kl 13.00–15.00 (endast Jordbruksavdelningens ledamöter). 
Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Helle Rosencrantz, 08-54 54 77 01. 

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54547724, 0703-474 160 
Anmälan: Helle Rosencrantz, helle.rosencrantz@ksla.se, tel 08-54547701, 0707-302 404 

Webb Sammankomsten kan följas via länk på www.ksla.se 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond. 

 
USA är en stormakt inom jord och skog såväl inom forskning som affärer, inom handels- och 
energipolitik. Landets påverkan är global, ändras reglerna för inblandning av majsetanol i bensin 
för privatfordon så fortplantar sig effekterna långa vägar ner till bensinmackar i både Bräcke och 
Bangkok.  
 
Under hösten 2011 gick därför tre resor av stapeln, en resa med fokus på skog, en på 
lantbruksfrågor och en på forskning. För att summera intrycken från de tre studieresorna blir 
överläggningsämnet för marsammankomsten KSLA-goes west”. Till sin utformning blir 
sammankomsten lite annorlunda. Här samlar många olika talare som ger sina huvudintryck från 
besöken och utifrån det följer en diskussion om var USA står idag inom de olika fält resorna täckte 
in. 
  
Några av de olika sakfrågorna kommer att följas upp med enskild workshops och seminarier under 
2012 som ordentligt går på djupet, men den 8 mars bjuder vi på ett amerikanskt smörgåsbord. 
 
 
 
 
 
 
Välkomna! 
 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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KSLA goes west - 
Intryck från tre studieresor till USA 
Torsdag 8 mars 2012 
 
 
Moderator 
Göran Dalin, Jordbruksavdelningens ordförande 
 
 
15.00 Samling, kaffe och te 
15.30 Formell sammankomst 
15.45 Global livsmedelsförsörjning ur ett amerikanskt perspektiv 

Inge Gerremo, konsult 
  Jordbrukspolitik – arbetet med att ta fram en ny Farm Bill 2013 

Alarik Sandrup, Lantmännen Energi 
  Riskbedömning kring djurskydd, salmonella och antibiotika i amerikansk 

livsmedelsproduktion 
Martin Wierup, SLU 

  Amerikansk forskningsfinansiering 
Anders Jonsson, SLU 

  Bensträckare  
  Samarbete mellan det offentliga och näringslivet - Land grant system  

Björn Sundell, SVA 
  USAs skogspolitik   

Lennart Rådström, Skogforsk 
  Amerikansk skogsteknik  

Jan Fryk, Skogforsk 

17.00 Diskussion  
18.00 Ärtsupé 
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