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
Räddaren i nöden?
– Jordbruket banar väg till en hållbar framtid
Tid

Torsdag 4 februari 2016, kl 10.00–16.00 (registrering och kaffe från kl 09.30)

Plats

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

Anmälan

Senast den 29 jan via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se
(avbokning måste ske göras den 1 feb, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader)

Avgift

Ingen avgift, men obligatorisk anmälan.

Frågor

Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, el 08-54 54 77 12

Webb

Seminariet sänds via länk på www.ksla.se
Detta seminarium finansieras med stöd av Carl Fredrik von Horns fond.

Bioekonomi och biobaserad ekonomi är två flitigt använda begrepp med stora förhoppningar
knutna till sig. Båda baseras på insikten att vi måste lämna fossilberoendet och övergå till ett
samhälle där material, kemikalier och energi hämtas ur förnybara biologiska resurser. Vi måste
också bli mycket mer resurseffektiva och skapa fungerande kretslopp.
I framtidsbilderna av den biobaserade ekonomin spelar jord- och skogsbruk en avgörande roll. De
är produktionssystem, som använder biologiska resurser och levererar produkter, som kan ingå
sådana kretslopp och som kan bli vår räddare i nöden.
Men idag är särskilt jordbruket en bransch, som står inför stora utmaningar med vikande
konkurrenskraft och bristande lönsamhet. Till utmaningarna hör också att jordbruket självt till stor
del är beroende av fossil energi. Den tilltänkte räddaren är kanske själv i nöd?
Hur kan vi gå från dagens situation till den önskade framtiden? Vilka är politikens uppgifter och
vad måste marknadens aktörer klara? Hur skapar vi en innovativ och konstruktiv utveckling, som
kan överbrygga svårigheterna inom jordbruket? Vad räcker markresursen till? Vilken roll kan
Sverige ha i den internationella utvecklingen?
Varmt välkommen till seminariet ”Räddaren i nöden?”, som avslutar KSLA:s kommitté för Grön
ekonomi, som arbetat under 2013–2015.
Välkomna!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD

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.

Program
Räddaren i nöden?
– Jordbruket banar väg till en hållbar framtid
Torsdag 4 feb 2016
Moderator Annika Åhnberg, ordförande i KSLA:s kommitté för grön ekonomi
09.30

Samling, registrering och kaffe

10.00

Välkomna
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD

10.10

Bioekonomi och biobaserad ekonomi, vad står begreppen för och vilka möjligheter har
Sverige med sin biomassa från jord- och skogsbruk?
Louise Staffas, IVL Svenska Miljöinstitutet

10.30

Hållbart jordbruk idag
Eget kretslopp på Wapnö
Lennart E. Bengtsson, VD Wapnö
Jordbrukets bidrag till en hållbar utveckling
Helena Jonsson, ordförande LRF
Nytt koncept för hållbar odling
Claes Johansson, hållbarhetschef Lantmännen

11.30

Hållbart jordbruk imorgon
Vad räcker marken till?
Ronja Boije, konsult, Macklean Strategiutveckling
En biobaserad kemiindustri
Sten Stymne, professor, institutionen för växtförädling SLU
Svart jord och vit biologi ger grön ekonomi
Peter Sylwan, vetenskapsjournalist

12.30

Biobaserad lunch i Oscars källare

13.30

Drivkrafter och bromsklossar på vägen framåt
Offentlig matlagning och hållbara livsmedelsval
Karin Lundell, projektledare för KRAV-certifiering samt kökschef, Eskilstuna kommun
Vi behöver fler fossilfria gårdar
Carina Roos, stabs- och hållbarhetschef, Polarbröd
Politiken som verktyg
Lars Olsson, departementsråd, Näringsdepartementet

14.30

Kaffe

15.00

Härifrån och dit, hur ska det gå till?
Paneldiskussion med Åsa Odell, vice ordf. LRF, Lars-Göran Svensson, ordf. KSLA:s 2030kommitté, samt talarna Lennart E. Bengtsson, Lars Olsson, Carina Roos, Louise Staffas och
Sten Stymne.

16.00

Avslutning
Med reservation för ev. programändringar

