
 

 

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 och workshop 
Personlig inbjudan 
 

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

Samverkan kring kompetensförsörjning inom 
livsmedelssektorn 
 

Tid Tisdag 9 februari 2016 kl. 9.30–16.30 (registrering och kaffe från kl. 9.00) 

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

Anmälan Senast den 26 januari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

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 

 

 

Hög kompetens på alla nivåer i kunskapskedjan är framgångsfaktorer i all verksamhet och det gäller i hög 

grad inom livsmedelssektorn. I den nyligen avslutade konkurrenskraftsutredningen framhålls tydligt 

behovet av kompetensförsörjning både idag och i framtiden. Detta är också en fråga som lyfts fram i det 

pågående arbetet med en svensk livsmedelsstrategi. Vid LRF och SLA pågår ett projekt för att höja 

attraktionskraften för de gröna näringarna både på kort och lång sikt. En gemensam FoI-plattform håller på 

att byggas. Kompetensförsörjning är en gemensam faktor i alla projekt för att möta framtiden. 

Inom KSLA finns en arbetsgrupp med inriktningen ”Attraktion, kompetensförsörjning och utbildning”. I 

gruppen ingår representanter från LRF, SLU, Hushållningssällskapet, Näringsdepartementet, 

Jordbruksverket, Lantmännen och KSLA. Arbetsgruppen vill stärka den gröna sektorn genom att visa på 

dess betydelse och öka dess attraktivitet. Detta ska ske genom att utbildningsinstitutioner och näringar 

interagerar effektivt. En väl behovsanpassad kompetensförsörjning driver utvecklingen på ett sätt som 

skapar konkurrenskraft för både utbildare och näring. 

För att få en effektiv kunskapskedja (Grundforskning - tillämpad forskning - konceptutveckling - 

utbildning/rådgivning - företagande - marknad) krävs hög kompetens i alla led samt nära samarbete med bra 

kommunikation och ansvarsfördelning mellan olika parter.  

Arbetsgruppen vid KSLA ger nu särskilt inbjudna från berörda aktörer möjlighet att sitta ner tillsammans 

efter konkurrenskraftsutredningen och inför arbetet med konkretisering av livsmedelsstrategin. Vi vet redan 

att strategin kommer att bli ett politiskt dokument som ska hålla i många år (2030) och som kommer att 

kompletteras med korta, tydliga målsättningar för stat och näring. 

Syfte med seminariet är att, med fokus på attraktionskraft och kompetensförsörjning och utifrån en 

gemensam målbild, komma igång med arbetet med ett branschdokument och en handlingsplan med 

konkreta åtgärder för den kommande livsmedelsstrategin. 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

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

Samverkan kring kompetensförsörjning inom 
livsmedelssektorn 
Tisdag 9 februari 2016 
 

 

 

09.00 Samling och registrering 

09.30 Välkomna 
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, KSLA 

9.40 Syftet med dagen och ett förslag till gemensam vision för den gröna sektorn  

Claes-Göran Claesson, KSLA 

9.50 Konkurrenskraftsutredningens förslag vad gäller kompetensförsörjning 
Jesper Broberg, Hushållningssällskapet 

10.10 2030: Framtiden är grön  

– En prognos utförd inom SLA- och LRF-projektet Grön Attraktion  

(Ladda ner och läs och ner rapporten Insikter #7, ”2030: Framtiden är grön” från 

Macleans hemsida, http://www.macklean.se/Insikter/insikter-7/) 

Ronja Boije och Mikael Kruhsberg, Macklean 

10.30 

 

 

10.50 

FoI-plattform för Lantbruk och Livsmedel 

Bengt Persson, Stiftelsen Lantbruksforskning 

 

Interaktiva arbetspass 

Processledare Mikael Kruhsberg, Macklean 

 

Syftet med arbetspassen är att identifiera vägar och lösningar till långsiktig samverkan 

kring kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn. Det gäller hela kunskapskedjan 

(Grundforskning - tillämpad forskning - konceptutveckling - utbildning/rådgivning - 

företagande – marknad). 

12.00 Lunch 

13.00 Fortsättning arbete i grupper 

15.00 Kaffe 

15.30 Avslutande diskussion med representanter från grupperna och LRF, SLU, 

Naturbruksgymnasierna, Hushållningssällskapen, Näringsdepartementet, 

Livsmedelsindustrierna och Lantmännen. 

16.30 Avslutning 
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