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 för särskilt inbjudna
En svensk livsmedelsstrategi – vad, vem, hur?
Tid

Måndag 10 november 2014, kl. 11.00–15.00 (inkl. lunch.)

Plats

KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Avgift

Workshopen är kostnadsfri.

Anmälan

Senast den 5 nov via denna länk

Frågor

Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24
Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens Donation

I anslutning till den pågående Konkurrenskraftsutredningen, som ska ha sitt betänkande klart i
mars 2015, inbjuder nu KSLA och Kommittén för lönsam och uthållig primärproduktion (LUPP)
till en workshop för att diskutera arbetet med en svensk nationell livsmedelsstrategi. Vi tror att en
tydlig och förankrad målbild för svensk livsmedelsproduktion skapar förutsättningar för tillväxt.
Inbjudna till workshopen är företrädare för myndigheter, näringsliv och organisationer som har ett
intresse för området.
Huvudfrågor att diskutera:











Hur ser målbilden ut för svensk livsmedelsproduktion?
Kan vi ta fram en livsmedelsstrategi utan att ta ha en tydlig målbild?
Vad vill vi uppnå med svenskt jordbruk, trädgårdsnäring och livsmedelsindustri?
Vad är en nationell svensk livsmedelsstrategi? Vilka områden ska den ta upp?
Vilka ska vara med och ta fram den?
Hur får man en nationell strategi att utveckla nya affärer?
Hur kan en nationell strategi samverka med regionala och lokala strategier?
Vilka mål är rimliga att sätta? Konsumtions-, volym- eller värdemål?
Vilka länder och sektorer kan vi inspireras av?
Hur får vi någonting att hända med de ”fina dokumenten”?

En nationell strategi kan till exempel utgå från den gemensamma målbild som finns i
delbetänkandet från den pågående Konkurrenskraftsutredningen.
Välkomna!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD
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Program
En svensk livsmedelsstrategi – vad, vem, hur?
Måndag 10 november 2014
Moderator Jan Rundqvist, ordförande i Kommittén för lönsam uthållig primärproduktion, KSLA
10.45

Samling

11.00

Välkomna
Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA

11.05

Presentation av alla deltagare

11.10

Inledning: Varför behövs en målbild för svensk livsmedelsproduktion?
Jan Rundqvist, agronom, KSLA

11.15

Behövs en nationell svensk livsmedelsstrategi?
Thomas Bertilsson, Chef Näringspolitik, LRF

11.25

Behövs en nationell svensk livsmedelsstrategi?
Fredrik Torehammar, Chef Public Affairs, Livsmedelsindustrierna

11.35

Hur tar man fram en regional livsmedelsstrategi?
Berit Mattsson, Västra Götalandsregionen

11.50

Diskussion

12.15

Lunch

13.00

Diskussion

15.00

Mötet avslutas
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