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.

Akademisammankomst – överläggningsämne
Attraktionskraft, kompetensbehov och
utbildningsutbud för de gröna näringarna
Tid

Torsdag 9 oktober, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00)

Plats

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

Anmälan

Senast den 2 oktober via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.
Anmälan via samma länk till Allmänna avdelningens lunch kl 12.00 och sammanträde
kl 13.00–15.00 (endast Allmänna avdelningens ledamöter).

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

Sammankomsten kan följas via länk på www.ksla.se
Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns Fond.

De gröna näringarna behöver utveckla sin konkurrenskraft både på kort och på lång sikt. Då är det
nödvändigt att öka attraktionskraftskraften i näringarna, att tillfredsställa deras kompetensbehov
och att skapa ett lämpligt utbildningsutbud på olika nivåer. Många aktörer arbetar med frågeställningarna, var och en på sitt håll, men eftersom frågorna ofta är komplexa och måste lösas utifrån
olika perspektiv krävs en bättre samordning.
KSLA:s Allmänna avdelning har under ett knappt år samlat en arbetsgrupp med representanter från
LRF, SLU, Hushållningssällskapet, Landsbygdsdepartementet, Jordbruksverket, KSLA:s
Framtidsprojekt, Naturbruksskolornas Förening och KSLA. Gruppen har tillsammans analyserat
aktuella frågor och försökt ta fram gemensamma aktiviteter kring den aktuella sammankomstens
tema. Gruppen har i sitt arbete inte inkluderat skogsbruket, då dess kompetensfrågor har
behandlats inom en kommitté vid Skogsavdelningen. De två grupperingarna överlappar dock.
Syftet med denna sammankomst är främst att lyfta frågorna, att ge tillfälle för nya inspel och
tillsammans lägga grunden för fortsatt arbete i gruppen. Avsikten är att arbeta vidare och
återkomma med seminarier och andra aktiviteter med KSLA som plattform.
Välkomna!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD
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Program
Attraktionskraft, kompetensbehov
och utbildningsutbud för de gröna näringarna
Torsdag 9 oktober 2014
Moderator

Åke Clason, ordförande i Allmänna avdelningen

15.00

Samling, kaffe/te

15.30

Formell sammankomst

15.45

Överläggningsämne: Attraktionskraft, kompetensbehov, utbildningsutbud
Inledning
Åke Clason, ordförande i KSLA:s Allmänna avdelning

15.50

En vision för Gröna näringar från KSLA:s framtidsprojekt samt
Agronomupproret och hur når vi ut med visionerna?
Beatrice Ramnerö, Agronomupproret och Arvid Stiernström, KSLA:s
Framtidsprojekt

16.10

Ungdomars attityd till de gröna näringarna, vad vet vi idag?
Anna Carin Pålsson, Virvel Kommunikation AB

16.25

Kunskapsöverföring mellan forskare och brukare.
Magnus Ljung, SLU och Bengt Persson, LRF

16.45

Flykting söker Bonde – ett projekt kring integration på landsbygden
Djamal Hamaili, projektledare Valdemarsvik

16. 55

Bensträckare

17.05

Gemensam diskussion
Moderator: Åke Clason
Hur kan en arbetsmodell för aktiva insatser mot olika målgrupper se ut?
Lena Andersson-Eklund, SLU
Finns det ett behov av en gemensam utbildningskarta?
Claes-Göran Claesson, Naturbruksskolornas förening
Hur går vi vidare?

18.00

Avslutning och ärtsupé
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