
 

 

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 
 

Forskning för gröna näringar 
 
Tid Onsdag 28 oktober, kl 13.00–16.20 (lunch kl. 12 efter anmälan) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast måndagen 21 oktober via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Avgift Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan obligatorisk och bindande. Ev. avbokning måste göras 
senast den 25 oktober, 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 sänds via länk på www.ksla.se 
 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelserna A.W. Bergstens donation; Per Palmgrens fond samt 

Carl-Fredrik von Horns fond. 
 
KSLA har fått en inbjudan från Utbildningsdepartementet att under hösten lämna in underlag till den 
kommande forskningspropositionen. Liknande inspel har tagits fram av akademien till forsknings- och 
innovationspropositionerna 2003, 2007 samt 2011. Inspelen har föregåtts av ett omfattande samrådsarbete, 
vilket har hållits ihop av akademiens forskningspolitiska kommitté. Vid varje tillfälle har över ett tjugotal 
berörda myndigheter, organisationer och företag med verksamhet inom de gröna näringarna varit 
engagerade i diskussionerna kring samhällets behov av forskning kring gröna frågor. 
 
Det senaste inspelet, ”En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling” (2011) betonade vikten 
av att forskningens hela värdekedja förstärks för den gröna sektorn, särskilt med avseende på 
klimatförändringar, biobaserad ekonomi, livsmedel (såväl försörjning som säkerhet) samt människors och 
djurs hälsa. Vikten av att grundforskning och tillämpningar kombineras betonades, liksom tvärvetenskap 
och samverkan olika aktörer i FoI-systemet och det omgivande samhället. Vi kunde se ett visst genomslag 
av tankarna i den framlagda propositionen. 
 
Inför det nu aktuella inspelet har omfattande förberedelsearbeten genomförts bland annat genom att ett antal 
FoI-agendor tagits inom olika delar av den gröna sektorn – skog, livsmedel respektive lantbruk och 
trädgård. Mer specifika agendor har också skrivits för växtbioteknik och lantbruksbaserad småskalig 
bioenergi och biomassaproduktion. Dessutom har Vinnova och KSLA arbetat fram ett underlag som rör 
FoI-kedjans funktion till utredningen om lantbrukets konkurrenskraft.  
 
I år kommer därför KSLA:s underlag till Utbildningsdepartementet att baseras på en syntes av de dokument 
som redan tagits fram. Forskningspolitiska kommittén bjuder nu in till en öppen diskussion om 
utformningen av KSLA:s underlag till nästa forskningspolitiska proposition. Ett textförslag kommer att 
skickas till anmälda deltagare senast den 19 oktober. 
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Forskning för gröna näringar 
 
Onsdag 28 oktober 2015 
 
Moderator: Prof. em. Bo Andersson, vice preses KSLA 
 
 
11.30 Samling och registrering 
12.00 Lunch 
13.00 Välkomsthälsning 

Bo Andersson, vice preses KSLA 
13.05 Inledning 

Anders Nilsson, ordförande i KSLA:s Forskningspolitiska kommitté 
13.10 En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling  

- Vad hände med det förra inspelet från den gröna sektorn? 
Björn Sundell 

13.25 Forskningspolitiska kommitténs arbete med lantbruksforskning och underlag till 
Konkurrenskraftsutredningen 
Eva Pettersson 

13.40 Forskning för gröna näringar – förslag till inspel 
Anders Nilsson 

13.55 Paus med kaffe och frukt 

14.20 Diskussion 
16.00 Avslutning 
 
 

http://www.ksla.se/

