
 

 

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. 
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Jord- och skogsbruk i Brasilien och BRIC-länderna – 
utmaningar och möjligheter 
 
 

Tid Torsdag 11 december 2014, kl. 13.00–15.00 (registrering från kl 12.30) 

Plats KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

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

(avbokning måste ske senast den 8 dec, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. 

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 

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

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens Donation 

 

 

De s.k. BRIC-ländernas – Brasilien, Ryssland, Indien och Kina – satsningar inom jord- och 

skogsbruk tilldrar sig allt större intresse. I åtminstone tre av dem (Ryssland möjligen undantaget) 

kombineras målmedvetna satsningar på forskning och innovation inom de gröna sektorerna med 

stora tillhörande industriella investeringar och uppbyggandet av internationella relationer. 

 

KSLA:s kommitté för internationella lantbruksfrågor – KIL – har intresserat sig för dessa 

storskaliga förändringar i vår samtid och bl.a. fördjupat sig i brasilianska förhållanden. Seminariet 

ska försöka spegla viktiga aspekter på omdaningar i Brasilien, med utblickar till övriga BRICS-

länder. Frågor som kommer att belysas innefattar: 

 

 Trender och styrkeområden när det gäller Brasiliens satsningar på forskning och innovation 

inom bioområdet; policyfrågor; relationen till Sverige. 

 

 Trender inom brasilianskt skogsbruk – även avskogning, lokal 

utkomst/landsbygdsutveckling, markrestaurering, olika strategier i olika delar av landet. 

 

 Trender i Indien, Kina och Ryssland. 
 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Moderator: Professor Torbjörn Fagerström, ledamot av KSLA:s kommitté för internationella 

lantbruksfrågor – KIL 

 
 

12.30 Registrering och kaffe 

 

13.00 Välkomna 
Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA 

 

13.05 Brasilien: Intryck från en studieresa 

Torbjörn Fagerström 

 

13.15 Markanvändning, ekonomisk utveckling och innovation i Brasilien 

Mikael Román, kontorschef. Counsellor of science and innovation. Tillväxtanalys och 

Svenska ambassaden i Brasilien 
 

13.55 Utveckling och utvecklingsstrategier för skogsresurser och landsbygd i Brasilien 
Anders Malmer, professor, SLU-Global 
 

14.20 Ett brett perspektiv på jordbrukets utveckling i BRIC-länderna  
Andreas Davelid, handelsanalytiker, Jordbruksverket 
 

14.45 Sammanfattning och diskussioner 

Torbjörn Fagerström  

 

15.00 Avslutning 
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