
 

 

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. 

 

Seminarium 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Stöd som styr – men vart? 
 

Tid Onsdag 8 april kl 13.00–16.00 (registrering från kl 12.30) 

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

Anmälan Senast den 1 april via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 2 april, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

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 Seminariet kan följas via länk på www.ksla.se 

 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond 

 

 

 

Två rapporter, som analyserar effekter av jordbrukspolitiken har nyligen presenterats. I december 

förra året kom Konjunkturinstitutets rapport Miljö, ekonomi och politik 2014. Rapporten är mycket 

kritisk och hävdar att jordbruksstöden är ineffektiva och bara ger små miljöeffekter. Sedan kom en 

rapport från Jordbruksverket: Vilka sysselsättnings-, miljö- och samhällsekonomiska effekter har 

jordbruksstöden. Den kom fram till att det finns många positiva effekter av stöden i dessa 

avseenden. Jordbruksstöden bidrar mer till att skapa sysselsättning och öka den biologiska 

mångfalden än man tidigare har trott. 
 

Kommittén för Grön Ekonomi vid KSLA är verksam under perioden 2013–2016 med syfte ”Att 

synliggöra de gröna näringarnas strategiska och positiva roll för framväxten av en grön ekonomi 

och för Sveriges utveckling”. Under 2015 arbetar kommittén specifikt med att undersöka hur EU:s 

gemensamma jordbrukspolitik (CAP) påverkar jordbrukets möjligheter att bidra till framväxten av 

en biobaserad ekonomi. De två nya rapporterna ger viktiga bidrag till den fortsatta diskussionen 

om den gemensamma jordbrukspolitiken och underlag för arbetet med reformförslag inför nästa 

programperiod för CAP. 

 

Seminariet sätter frågan om stödens framtida utveckling i fokus och tar sin utgångspunkt i de två 

rapporterna och en diskussion kring de olika slutsatser man kommit till. 
 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Stöd som styr – men vart? 
Onsdag 8 april 2015 
 

 

Moderator Annika Åhnberg, ordförande, Kommittén för Grön Ekonomi 
 

 

13.00 Välkommen 

Carl-Anders Helander, Akademiens sekreterare och VD 
 

13.10 Många oväntade effekter av jordbruksstöden 

Knut Per Hasund, agr dr. miljöekonom, Jordbruksverket 

 

13.50 Jordbruksstödens träffsäkerhet 

Björn Carlén, fil dr i nationalekonomi, Konjunkturinstitutet (KI) 

 

14.30 Kaffe 
 

15.00 Bidrar jordbruksstöd till utvecklingen av ett mer hållbart jordbruk? 

Paneldiskussion 

Mark Brady, fil dr, AgriFood Economics Centre, SLU 

Björn Carlén, fil dr, Konjunkturinstitutet 

Christel Cederberg, biträdande professor, Chalmers 

Maria Dirke, vd, Ekologiska Lantbrukarna 

Knut Per Hasund, agr dr, Jordbruksverket 

Lars-Erik Lundkvist, agronom, expert, LRF  

 

16.00 Avslutning 
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