
 

 

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. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
 

Svensk mat på världens fat 
 

Om svensk livsmedelsstrategi och konkurrenskraft på en global marknad 
  

Tid Torsdag 9 april, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

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

Anmälan Anmälan senast den 2 april via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se 

Anmälan via samma länk till Jordbruksavdelningens lunch kl. 12.00 och  

sammanträde kl. 13.00–15.00 (endast Jordbruksavdelningens ledamöter). 

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

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

Webb Överläggningsämnet kan följas via länk på www.ksla.se med start kl. 15.45. 

 Sammankomsten finansieras med stöd av Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans fond. 

 

I anslutning till att Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande presenterats den 5 mars och att vi 

går in i ett politiskt arbete med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi finns det all anledning att 

sätta in svensk matproduktion från jord till bord i ett internationellt sammanhang. 

 

En växande global efterfrågan på livsmedelsprodukter skapar möjligheter för europeisk lantbruks- 

och livsmedelsindustri. Kommer svensk lantbruks- och trädgårdsnäring och svensk 

livsmedelsindustri att vara tillräckligt konkurrenskraftiga för att erövra andelar på denna växande 

marknad?  

 

Arbetet med en svensk livsmedelsstrategi har initierats. Hur ska vi arbeta för att förankra visionen, 

strategin och målen i de areella näringarna och livsmedelsindustrin? 

 

Med reflektioner utifrån det gångna arbetet, och inspirerade att ”kasta den gamla kepsen” och se 

framåt, bjuder vi in till ett en sammankomst med föredrag och diskussion om svensk lantbruks- 

och livsmedelsindustris framtida utveckling – mot uthållig lönsamhet, enad skaparkraft, 

attitydförändring samt ökade investeringar av både kapital och kompetens i hela vår näring från 

jord till bord.  

 

 

 
 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 

 

 

Svensk mat på världens fat 
 

Om svensk livsmedelsstrategi och konkurrenskraft på en global marknad 
 

Torsdag 9 april 2015 
 

Moderator:  Jan Rundqvist, ordförande KSLA:s 

 Kommitté för lönsam uthållig primärproduktion 
 

15.00 Samling, kaffe/te 

 

15.30 Formell sammankomst 

 

15.40 Överläggningsämne: Svensk mat på världens fat 

 

15.45 Konkurrenskraftsutredningen som utgångspunkt för framtida politik 

Annika Åhnberg, konsult 

 

16.00 Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? 

Patrik Myrelid, strategichef, Lantmännen 

 

16.15 En svensk vision för lantbruket 

Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet 

 

16.30 Svensk livsmedelsindustri på en global marknad – vilka krav ställer det?  

Fredrik Torehammar, chef Public Affairs, Livsmedelsföretagen  

 

16.45 Bensträckare 

 

17.00 Diskussion 

 

18.00 Ärtsupé 

 

 

 


