
 

 

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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En biobaserad ekonomi  
för bärkraftig samhällsutveckling 
 – en uppföljning av den gröna sektorns inspel till  
forsknings- och innovationspropositionen  
 
Tid Onsdag 13 juni, kl 9.30–12.30  

Registrering och kaffe från kl. 09.00 och gemensam lunch kl. 12.30 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 7 juni via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 8 juni, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Avgift Kostnadsfritt 
Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel. 08-54 54 77 06 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel. 08-54 54 77 12 
Webb Seminariet sänds även via länk  

Skriften ”En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling” kan  
laddas ner från KSLA:s hemsida via denna länk 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens Donation 
 
Att utveckla ett samhälle som i hög grad baseras på förnybara biologiska resurser, en biobaserad 
ekonomi, är angeläget för att bidra till råvaruförsörjningen och för att motverka klimatför-
ändringar. Huvuduppgiften för den gröna sektorn är att utifrån ekosystemens förutsättningar så 
effektivt som möjligt producera de varor och tjänster som samhället efterfrågar, samt ta emot bi- 
och avfallsprodukter på ett sådant sätt att människors välfärd och ekosystemens hållbarhet inte 
äventyras för framtiden. 
 
Vad behöver den gröna sektorn för att ligga i framkant? Kom och diskutera det med oss! Lyssna 
till företagare och innovatörer från de gröna näringarna – hör deras berättelser om vad forskning, 
utveckling, innovationer och ny kunskap har gjort för dem och varför ny kunskap ständigt behövs.  
 
Vi hoppas att du vill medverka till en givande dag med innovations- och framtidsfrågor i fokus! 
Välkommen! 
 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 
 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, med samarbetsorganisationer: 
AgroVäst, AgroÖst, Formas, Hushållningssällskapens Förbund, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Jordbruksverket, 
JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen/Central FoU, Livsmedels-
företagen (Li), Livsmedelsverket, Mistra, Naturvetarna, SkogForsk, Skogsindustrierna, Skogssällskapet AB,  
SP Trätek, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Stiftelsen Hästforskning, Stiftelsen Lantbruksforskning, 
Svenska FSC, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Vinnova, Världsnaturfonden WWF 
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Program 
 
 

 

En biobaserad ekonomi  
för bärkraftig samhällsutveckling 
 – en uppföljning av den gröna sektorns inspel till  
forsknings- och innovationspropositionen  
 
Onsdag 13 juni 2012  
 
Moderator Eva Krutmeijer 
 
09.00 Samling, registrering och kaffe 
09.30 KSLA och den gröna forskningen 

Björn Sundell, ordförande i KSLA:s kommitté för forskningspolitik 
 

09.40 Forskning och innovation inom den gröna sektorn 
Jenny Jewert, vetenskapsjournalist  
 

10.10 Sex perspektiv på innovation 
• En innovativ idé sprungen ur forskningen  

Björn Öste, delägare Oatly 
• Den spännande idén med utgångspunkt i forskningen som blev ett företag 

Kenneth Alness, VD BioAgri 
• En ung bondes tankar kring behovet av forskning och innovation i företagandet 

Kristina Yngwe, ordförande LRF Ungdomen 
• Ett företag som kontinuerligt använder forskningen i produktutvecklingen  

Christina Stark, VD Väderstad-Verken AB 
• Nationella skogsteknikområdet – ett strategiskt innovationsprogram 

Sten Frohm, chef LRF Skogsägarna 
• Fallgropar i innovationsprocessen – hur kan vi bli bättre?  

Krim Talia, affärsområdeschef SP Life Science 
 

11.40 Gemensam diskussion med tidigare talare i panelen  
 • Vilka aktörer behöver samverka mer för att idéer ska kunna utvecklas till  

lösningar som skapar biobaserad ekonomi? 
• Vad hindrar dem idag? 
• Hur kan vi åtgärda hinder och anta nya möjligheter för att förbättra vår 

innovationsförmåga och effektivisera innovationsprocesserna? 
 

12.30 Avslutning, lunch 
 

Med reservation för ev. ändringar. 


