
 

 

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. 

 

Workshop – endast för KSLAs ledamöter 
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Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för 
svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion 
 

Tid 7 februari 2014, kl 9.00-12.00 (registrering från kl 8.45) 

Plats Alnarps Slott, Stora Sessionssalen. 

Anmälan Senast den 4 februari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

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

Avgift Avgiftsfritt 

Övrigt 
 
 
Frågor 

Kaffe med smörgås serveras under förmiddagen. Efter kl 12 finns möjlighet att äta gemensam 

lunch i matsalen på Alnarp. 

 

Innehåll: Jan Rundqvist, janne@pro-con.se, 070-583 06 28 

Anmälan: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24, 0703-474 160 

 Denna workshop ordnas av KSLAs Kommitté för Lönsam Uthållig Primärproduktion (LUPP)  
och finansieras med stöd av Stiftelsen AW Bergsten 

 

 

Akademiens ledamöter inbjuds till en workshop med koppling till Konkurrenskraftsutredningen. 

Workshopen inleds med sammanfattning av utredningens uppdrag och information om KSLAs arbete kring 

utredningen. 

 

Därefter kommer vi att i mindre grupper – avdelningsöverskridande – diskutera kring det svenska 

jordbrukets konkurrenskraft nu och i framtiden. Målet med workshopen är att grupperna ska lämna förslag 

till Konkurrenskraftsutredningen på frågeställningar som är angelägna att belysa i utredningen. 

 

Förslagen kommer att tas om hand av Kommittén för Lönsam Uthållig Primärproduktion i samarbete med 

Annika Åhnberg, som är av KSLA utsedd expert i utredningen. 

 

Mer information om utredningen finns på regeringskansliets hemsida och KSLA:s egen hemsida eller följ 

denna länk. Studera också KSLA:s seminarium Klarar ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk miljömålen? 

som gick av stapeln onsdagen 20 november. För presentationer och inspelning följ denna länk: 

 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 

 

 

 

 

 

 

Jan Rundqvist 

Ordförande i kommittén för Lönsam Uthållig 

primärproduktion 
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