
 

 

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 
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Djuromsorg och konkurrenskraft 
– hur samspelar marknad och politik?  
 

Tid Torsdag 10 mars 2016, kl. 15.30–18.00 (kaffe från kl. 15.00) 

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

Anmälan Senast den 5 mars 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 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. 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen A. W. Bergstens donation. 

 

Inom regeringskansliet pågår ett intensivt arbete med att färdigställa två med spänning 

emotsedda propositioner; den ena behandlar en framtida svensk livsmedelsstrategi och den andra 

en ny djurskyddslag.  

 

KSLA anser att det övergripande målet med såväl en ny livsmedelsstrategi som en förändrad 

djurskyddslagstiftning måste vara ökad konkurrenskraft och ökad produktion, utan att djuren får 

det sämre. En arbetsgrupp inom KSLA (”Livsmedelsstrategi och djurskydd”) har under hösten 

2015 sökt belysa olika aspekter av detta ställningstagande.  

 

Djurhållarens kompetens och inställning är grunden för god djuromsorg och den måste bygga på 

ansvar och förtroende. Ny teknik, nya djurhållningssystem och säkerställd djurhälsa kräver 

samtidigt nya kunskaper och ökad rådgivning. Detta ställer i sin tur krav på forskning och högre 

utbildning, Hur hanteras dessa frågor inom SLU inför framtiden? 

 

Kunniga konsumenter gör medvetna val. Hur möjliggör producenter och handel – ”marknaden” – 

att sådana val kan göras?  

 

Ett samtidigt utarbetande av en livsmedelsstrategi och en angelägen uppdatering av 

djurskyddslagstiftningen ger, enligt KSLA:s mening, unika möjligheter att med bibehållen nivå 

också ta hänsyn till dagens förutsättningar för livsmedelsproduktion. Inte minst när det gäller ny 

teknik och ny kunskap som sannolikt kommer att ge helt nya möjligheter inom lantbruket, 

inklusive djurskötseln, men också längs hela livsmedelskedjan.  
 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Djuromsorg och konkurrenskraft 
– hur samspelar marknad och politik?  
 

Torsdag 10 mars 2016 
 

 

Moderator Lars Helgstrand, sekreterare i KSLA:s arbetsgrupp för Livsmedelsstrategi och 

djurskydd 
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

 

15.30 Formell sammankomst 

 

15.45 Överläggningsämne: 

 

Konsumentdriven djuromsorg – är Danmark och Holland på väg att ta täten? 

Göran Dalin, ordförande i KSLA:s arbetsgrupp för Livsmedelsstrategi och djurskydd, 

redovisar erfarenheter från arbetsgruppen och gör en Europaspaning. 

 

16.10 Utbildning och forskning, vart tar den vägen? 

Kristina Dahlborn, dekanus, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, 

SLU 
 

16.30 Djurbönder med framtidstro, en intervjustudie 
Anders Ingvarsson, journalist med uppdrag från KSLA 

 

16.50 Kort paus 

 

17.00 Panelsamtal och diskussion 

I panelen bland andra Leif Denneberg, Jordbruksverket, Per Lindahl, lantbrukare, 

Gunnela Ståhle, Vi Konsumenter 

 

17.50 Avslutande reflektioner 

Leif Denneberg, generaldirektör, Jordbruksverket 

 

18.00 Preses avslutar sammankomsten 

 

18.00 Ärtsupé 
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