
 

 

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. 

 

Workshop – särskilt inbjudna 
 
Forskning och innovation för konkurrenskraftig 
jordbruks- och trädgårdsproduktion  
 

Tid Tisdag den 4 november kl.13.00–16.30. Eftermiddagskaffe serveras.   

Plats KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan OBS! Inbjudan är personlig. Vid förhinder går det bra att anmäla ersättare från samma 

organisation. Anmälan snarast, dock senast den 29 okt . Ev avbokning måste göras senast den 31 

oktober. 

Avgift Avgiftsfritt. 

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 

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

 

 

I delbetänkandet från den pågående Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2014:38) konstateras att 

forskning, innovation och utbildning utgör grunden för ökad produktivitet, tillväxt och utveckling 

men också för förmågan att kunna möta samhällsutmaningar i framtiden. Forskning och Innovation 

har därför valts som ett av fem fokusområden i det fortsatta utredningsarbetet.  

 

KSLA:s forskningspolitiska kommitté, i samarbete med Konkurrenskraftsutredningen, genomför 

denna höst tre workshops där denna är den andra. Den tredje planerade workshopen genomförs på 

eftermiddagen den 4 december, boka gärna in detta datum redan nu.  

 

Forskningspolitiska kommittén har ansvarat för att ta fram en rapport till Konkurrenskrafts-

utredningen: Framtidsområden för lantbruksforskning – en intervjustudie. Syftet med denna 

workshop är att med utgångspunkt i denna rapport samt utifrån uppsamlade synpunkter från förra 

workshopen, diskutera åtgärder inom forskning, innovation och högre utbildningar för att kunna 

uppnå en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion. Diskussionen kommer att syfta i 

HUR vi ska uppnå ett önskat läge och rapporten liksom konkreta frågor kommer skickas i förväg till 

anmälda deltagare.  

 

 

 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 
 

Forskning och innovation för konkurrenskraftig 
jordbruks- och trädgårdsproduktion  
 

Tisdag 4 november 2014 
 

  

13.00 Välkomna och inledning   
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD 

Eva Pettersson, ordförande i KSLA:s forskningspolitiska kommitté 

 

13.10 Framtidsområden för lantbruksforskning – en intervjustudie 

My Laurell - My Laurell AB 

 

14.00 Gruppvis diskussion  

(Kaffe under tiden, när det passar) 

 

15.30 Återsamling, rapportering, reflektion 

 

  

16.30 Avslutning 

  

 

 


