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Hur kan forskning och innovationer lyfta  
de gröna näringarna?  
 
Tid Tisdag 5 februari 2013, kl. 10.00–16.30 (registrering och kaffe från kl. 9.30) 
OBS Plats LRF, Franzengatan 6, Stockholm 
Anmälan Senast den 30 januari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 30 januari, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Avgift Workshopen är kostnadsfri, men anmälan är obligatorisk och antalet platser är begränsat. 
Frågor Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel. 08-54 54 77 06 

 Denna workshop finansieras med stöd av Stiftelsen A W Bergstens Donation;  
Stiftelsen Lantbruksforskning samt LRF. 

 
De gröna näringarna är en självklar byggsten i ett hållbart, biobaserat samhälle. Lika självklart är 
att det behövs forskning och innovation för att företagen inom de gröna näringarna ska kunna 
utvecklas och fortsätta att bidra till samhällsutvecklingen. Skogsindustrierna har tagit fram en 
forskningsstrategi som speglar näringens behov och antar de stora samhällsutmaningar som 
beskrivs både i den svenska forsknings- och innovationspropositionen och i EU:s ramprogram. 
Behovet av en gemensam strategi för jordbruks- och trädgårdsnäringen är stort och för att lyckas 
behövs såväl nya inspel från branschen som en uppsamling av redan tänkta tankar.  
 
Det främsta syftet med denna workshop är att diskutera hur jordbruks- och trädgårdsnäringen ska 
fånga upp och arbeta med forsknings- och innovationspropositionen. Näringen behöver få en tydlig 
bild av vilka områden som bör stå i fokus för framtida satsningar. Vi vill också diskutera hur 
finansiärer och näring ska kunna arbeta integrerat och effektivt tillsammans, för att ge satsningarna 
önskad effekt. Skogsindustrierna och Volvo Aero ger oss inledande inspiration och vidgade vyer. 
 
Dagen kommer att resultera i ett dokument där jordbruks- och trädgårdsnäringen identifierat och 
prioriterat de viktigaste områdena för forskning och innovation för att kunna uppnå en biobaserad 
samhällsekonomi och LRF:s mål om sju procents värdetillväxt på gårdsnivå 2020.  
 
Workshopen är ett samarbete mellan KSLA, LRF och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).  
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 
 

Hur kan forskning och innovationer lyfta 
de gröna näringarna? 
 
Tisdag 5 februari 2013 
 
 
Moderator och processledare 
Eva Krutmeijer, Percipia AB 
 
 
09.30 Samling och registrering 
10.00 Välkomna 

Eva Pettersson, Ordförande i KSLA:s Forskningspolitiska kommitté 
Eva Krutmeijer, Moderator och processledare för dagen 

10.15 Sju procents värdetillväxt på gårdsnivå 2020 – vad behöver vi göra? 
Helena Jonsson, LRF:s förbundsordförande 

10.45 Resultatet av Forsknings- och Innovationsproppen och en biobaserad 
samhällsekonomi?  
Anna Ledin, Huvudsekreterare Formas 

11.15 Skogsindustriernas forskningsstrategi 
Jan Lagerström, Forskningsdirektör Skogsindustrierna 

11.40 Forskningsstrategi Volvo Aero  
Bengt-Olof Elfström, Volvo Aero 

12.15 Lunch 

13.15 Workshop 
Deltagarna delas in i grupper för att diskutera och prioritera behoven av forskning och 
innovation. Varje grupp kommer att ha en processledare och en sekreterare. Gruppernas 
diskussioner sammanfattas i ett dokument som skickas ut till deltagarna, och som blir 
första steget i framtagandet av en forsknings- och innovationsstrategi för lantbruks- och 
trädgårdsnäringen. 

16.30 Avslutning 
 
 

Med reservation för ev. ändringar 


