
 

 

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 särskilt inbjudna 
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CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi  
– eller ett hinder? 

 

Tid Onsdag 26 november 2014, kl. 09.30–12.00 (registrering och kaffe från kl 09.00) 

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

Anmälan Senast den 12 nov  

Avgift Avgiftsfritt 

Frågor Innehåll: Annika Åhnberg, annika.ahnberg@ystad.nu, tel. 070-960 90 17 

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

 Denna workshop finansieras med stöd av stiftelserna Carl-Fredrik von Horns fond  
och Per Palmgrens fond. 

 

 

Den europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik har genom åren i hög grad påverkat 

utvecklingen av det europeiska jordbruket. Europa gick från att vara en svältande kontinent efter 

andra världskriget till att bli en kontinent med betydande överskott några decennier senare.  

Den stora utmaningen nu är att gå från ett samhälle byggt på fossil energi till ett samhälle byggt på 

förnyelsebara råvaror använda i cirkulära system. De areella näringarna, i första hand skogsbruket, 

men även jordbruket har en viktig roll att spela. EU har påbörjat arbetet med att skapa en politik 

för utvecklingen av en bioekonomi. Men detta arbete är ännu i sin linda. Kan jordbrukspolitiken på 

nytt bli en starkt pådrivande faktor för en önskad utveckling? Eller är den snarare ett hinder, eller 

kanske utan betydelse? 

Den 26 november genomför kommittén för Grön Ekonomi vid KSLA en workshop med särskilt 

inbjudna deltagare under rubriken: CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi – eller ett 

hinder? Vi vill gärna att just du deltar i denna workshop. Du inbjuds i kraft av din personliga 

kapacitet och inte i första hand som representant för en verksamhet. 

Bifogat denna inbjudan finner du tillsammans med programmet för workshopen ett diskussions-

underlag: ”Does the EU Common Agricultural Policy (CAP) support the EU Vision for a Bio-

economy?” Avsikten med arbetsmötet är att fördjupa och utveckla de frågeställningar, som finns i 

underlaget. Diskussionen är tänkt att ge underlag för en ansökan till Formas och eventuellt andra 

forskningsfinansiärer om resurser för att genomföra ett tvärvetenskapligt analysprojekt kring CAP 

och bioekonomin. 

 

Vi hoppas att du har möjlighet att delta och ser fram emot att få ta del av dina synpunkter.  

Välkommen! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 

 

 

 

 

Annika Åhnberg 

Ordförande i Kommittén för Grön Ekonomi 
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Program 
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CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi  
– eller ett hinder? 

Onsdag 26 november 2014 

 
 

Under workshopen tas bl.a. följande frågor upp:  

 

 Kan jordbrukspolitiken användas för att bidra till utvecklingen av en biobaserad ekonomi?  

 Hur kan detta i så fall ske? 

 Hur skulle CAP behöva ändras för att bättre stödja en övergång till en biobaserad 

ekonomi? 

 Hur kan de nya grenarna inom jordbruket utvecklas, t.ex. en hållbar kemiindustri baserad 

på de areella näringarna? 
 

 

Moderator Annika Åhnberg, ordförande, KSLA:s kommitté för Grön Ekonomi 
 

 

09.00 Registrering och kaffe 

09.30 Välkomna och introduktion 

Annika Åhnberg, ordförande, KSLA:s kommitté för Grön Ekonomi 

09.45 Presentation av diskussionsunderlag  
Nina Weitz, Research Associate, Stockholm Environment Institute 

10.00 Tre förberedda kommentarer 

10.30 Kaffe 

11.00 Diskussion 

12.00 Summering 

Annika Åhnberg, ordförande för KSLAs kommitté för Grön Ekonomi 

12.10 Möjlighet att äta gemensam lunch i Oscars källare 
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