
 

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. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

Seminarium 
 

Klarar ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk 
miljömålen? 
– en fråga under utredning 
 
Tid Onsdag 20 november 2013 kl. 13.00–16.30 (registrering från kl 12.45) 
Plats KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 12 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se 

(avbokning måste ske senast den 15 nov, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Avgift Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. 
Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 00 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 
Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 
 Detta seminarium finansieras med stöd av Akademiens gemensamma fonder 

 
 
Under lång tid har Sverige haft svårt att hävda sin konkurrenskraft när det gäller jordbruks-
produktion och därför har importen från vår omvärld ökat. Kanske har vi nu nått en punkt där vi 
måste väga in fler faktorer i bedömningen av vår konkurrenskraft och vår sårbarhet. Frågan har 
blivit mycket aktuell i och med Konkurrenskraftsutredningen som regeringen nyligen har tillsatt. 
 
Svensk livsmedelsförsörjning har nyligen undersökts ur ett hållbarhetsperspektiv och det kommer 
att redovisas under dagen. Andra frågor som tas upp är vilka av de svenska miljömålen som ger 
svenska jordbruket möjligheter och vilka miljömål som skulle kunna ge det svenska jordbruket 
svårigheter framöver. Dessa mål kommer att diskuteras under seminariet. 
 
Vilka investeringar i forskning, utbildning, innovation och företagande i de gröna näringarna är en 
förutsättning för att klara framtida livsmedels-, miljö- och klimatutmaningar? Vi verkar befinna 
oss i skarpt läge – utan åtgärder kan vi få svårt att vända trenden och klara utmaningarna framöver. 
 
Ett viktigt mål med seminariet är att få en ökad förståelse för de gröna näringarnas roll och vikt i 
utvecklingen av det biobaserade samhället. Det är också viktigt att visa att forskning och 
innovation i de gröna näringarna lönar sig. Denna eftermiddag blir förhoppningsvis startskottet till 
fler aktiviteter som kan ge ringar på vattnet. 
 
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 
 

Klarar ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk 
miljömålen? 
– en fråga under utredning 
 
Onsdag 20 november 2013 
 
 
Moderator Kjell Pettersen, Moängens Konsult 
 
 
12.45 Registrering 
13.00 Välkomna 

Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA 
13.15 Hållbar konkurrenskraft 

Annika Åhnberg, Tankeföda 
13.40 Sårbarheten hos svensk livsmedelsförsörjning 

Sven Lindgren, Civilförsvarsförbundet 
14.00 Kan konkurrenskraftigt jordbruk uppfylla miljökvalitetsmålen? 

Rolf Annerberg, Konkurrenskraftsutredningen 

14.20 
 
 
14.40 

Ökad livsmedelsproduktion ger fler jobb i hela landet 
Harald Svensson, Jordbruksverket 
 
Kaffe 
 

15.00 
 
 
15.20 
 
 
15.40 
 
 
16.00 

Hur förena konkurrenskraft och miljömål?  
Karl-Ivar Kumm, SLU 
 
Jag producerar mjölk lönsamt och miljövänligt 
Hans Samuelsson, mjölkproducent 
 
Forskning och utveckling behövs 
Johan Schnürer, SLU 
 
Diskussion 

  

16.30 Avslutning och sedan mingel med tilltugg i entrén 
 
 
 


