
 

 

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. 

 

Rundabordssamtal – särskilt inbjudna 
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Var och hur utvecklas kunskap för morgondagens 
lantbruk? 
 

Tid Torsdag den 6 februari, kl 10.00 -15.00  (registrering och kaffe från kl 09.30) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 3 feb via denna länk  

(avbokning måste ske senast den 4 feb, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Avgiftsfritt 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se , tel 08-54 54 77 06, 0703-474 160 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309 

 Denna workshop finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns Fond. 

 

Forskning och innovation är viktigt för att företagen inom de gröna näringarna ska kunna utvecklas och 

fortsätta att bidra till samhällsutvecklingen. Förra året genomförde KSLA, LRF och Stiftelsen 

Lantbruksforskning (SLF) en workshop med syftet att diskutera hur jordbruks- och trädgårdsnäringen 

ska kunna ta fram en gemensam FoI-strategi för ett konkurrenskraftigt lantbruk. På workshopen 

medverkade bland annat representanter från skogsindustrierna och flygindustrin, vilka presenterade sina 

respektive forskningsstrategier. Strategierna speglade respektive närings behov och hur de möter de 

stora samhällsutmaningar som beskrivs i den svenska FoI-propositionen samt i EU:s ramprogram. 

Strategierna var framtagna på ett systematiskt sätt och föregicks av en kartläggning över vilken 

forskning av relevans i sammanhanget som pågår i Sverige. För att jordbruks- och trädgårdsnäringen på 

motsvarande sätt ska kunna bidra till ett konkurrenskraftigt lantbruk i Sverige samt svara upp mot 

kommande FoI-propositioner och Horisont 2020 kom workshopen fram till att en gemensam FoI-

strategi snarast behövs även för jordbruks- och trädgårdsnäringen. Detta arbete måste göras i samarbete 

mellan akademi och näring för att bli trovärdigt.  

 

Arbetet med en strategi kan göras stegvis där nulägesbeskrivningen är ett viktigt första steg för att 

därmed undvika ”onödiga beställningar”. KSLA, via forskningspolitiska kommittén, har erbjudit sig att 

bidra till en kommande strategi genom att kartlägga pågående lantbruksrelaterad forskning vid 

svenska lärosäten och institut. Kartläggningen kommer även att kunna användas som underlag till 

den nu pågående konkurrenskraftsutredningen, där en del består av att identifiera viktiga FoI-

områden. 

 

Kartläggningen har i sin tur delats upp i två steg. Det första steget avser en kartläggning av 

forskning vid andra lärosäten och institut än de som traditionellt bedriver forskning för de gröna 

näringarna, dvs utanför SLU, SP och SVA. Huvudsyftet med rundabordssamtalet är att presentera 

kartläggningens första del samt diskutera och ge förslag som stärker och förbättrar det fortsatta 

kartläggningsarbetet.  

 

Senare i vår kommer KSLA att bjuda in till ett andra rundabordssamtal då den färdiga 

kartläggningen kommer att presenteras. Huvudsyftet med detta senare möte blir att identifiera och 

diskutera viktiga FoI-områden utifrån resultatet från kartläggningen.  
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Var och hur utvecklas kunskap för morgondagens 
lantbruk? 
Torsdag 6 februari 2014 
 

 

 

09.30 Samling och registrering 

10.00 Välkomna 
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare 

10.05 Inledning - syftet med rundabordssamtalet 

Eva Pettersson, ordförande i forskningspolitiska kommittén 

10.10 Hur kan kartläggningen stötta konkurrenskraftsutredningen 

Harald Svensson, chefsekonom, Jordbruksverket 

10.40 Kartläggning av svensk lantbruksforskning utanför SLU och SP 

Kristoffer Persson, SLU 

11.10 Forskning för konkurrenskraft i lantbruk och trädgård på SLU 

 – ett bidrag till kartläggningen 

Johan Schnürer, SLU  

11.30 Forskning för konkurrenskraft i lantbruk och trädgård inom SP  

– ett bidrag till kartläggningen 

Anders Hartman, JTI/SP 

11.50 Lunch 

12.50 Gruppdiskussioner samt öppet samtal i hela gruppen 

15.00 Avslutning  
 

 

 

 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 

http://www.ksla.se/

