
 

 

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 
 

En strategi för svensk livsmedelsproduktion – hur kan 
den leda oss vidare? 

 

Tid Torsdag 1 september 2016 kl 13.00–16.00 (registrering från 12.45)  

 

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

 

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

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24, 0703-474 160 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309 

 

Kostnad Seminariet är kostnadsfritt. Eventuell avbokning måste ske senast den 27 augusti, 

annars faktureras 500 kr för våra kostnader. 

 

 Seminariet finansieras med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens donation.  

 

 

Under det gångna året har det arbetats intensivt för att ta fram och förankra en svensk livsmedels-

strategi, den första i sitt slag. Samtidigt som det känns mycket angeläget med en gemensam 

målbild för livsmedelsproduktionens utveckling har det tagit längre tid än först planerat. 

  

Den 1:a september träffas vi för att samtala om livsmedelsstrategin. Då måste den rimligtvis ha 

kommit – och om den mot förmodan inte har kommit, så är det i sig en anledning att träffas.  

  

Blev strategin bara ett övergripande dokument med svepande formuleringar eller blev den ett 

tydligt måldokument som ger alla aktörer tydliga riktlinjer om vägen framåt?  

I ett samtal med deltagare från hela värdekedjan – från jord till bord – diskuterar vi hur vi ”gör 

verkstad” av 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 
 

En strategi för svensk livsmedelsproduktion – hur kan 
den leda oss vidare? 

 
Torsdag 1 september 2016 
 

Moderator: Jan Rundqvist, ordförande i kommittén för lönsam uthållig primärproduktion 

(LUPP), KSLA  

 

12.45 Samling och registrering 

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

 

13.10 Presentation av en svensk livsmedelstrategi 

Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet 

 

13.25 Lantbrukarens perspektiv 

Martin Moraeus, lantbrukare, Orsa 

 

13.40 Livsmedelsindustrins perspektiv 

Per Olof Nyman, koncernchef, Lantmännen 

 

13.55 Detaljhandelns perspektiv  

Talare bekräftas senare.  

 

14.10 Konsumentens perspektiv 

Louise Ungerth, chef konsument & miljö, Konsumentföreningen Stockholm 

 

14.25 Universitetens perspektiv 

Erik Fahlbeck, vicerektor, SLU  

 

14.40 Paus 

 

15.00 Diskussion 

 

16.00 Seminariet avslutas. 

 

16.00 Mingel med tilltugg (särskild anmälan) 
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