
 

 

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. 

 

Rundabordssamtal 
Endast för särskilt inbjudna 
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Innovationsstöd för de gröna näringarna 
 – Hur nyttjas EIP-instrumentet i Sverige? 
 

Tid Torsdag 15 september, kl. 13.00–16.30 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Frågor Anders Nilsson, KSLA:s Forskningspolitiska kommitté, anders.nilsson@slu.se 

Eva Ronquist, KSLA, eva.ronquist@ksla.se 08-54 54 77 06 
Anmälan:  Snarast, dock senast den 12 september via denna länk. 

Antalet deltagare är begränsat till de 30 först anmälda.  
 
Detta rundabordssamtal finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond 

 
KSLA:s forskningspolitiska kommitté har i ett antal aktiviteter genom åren sökt stimulera 
diskussion om hur det svenska innovationssystemet för de gröna näringarna kan utvecklas. Därvid 
har också utnyttjandet av de möjligheter som ges inom Horisont 2020 och dess föregångare 
diskuterats. 
 
Olika europeiska policys som berör de gröna näringarna, bl.a. inom forsknings- och 
innovationspolitik och den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), närmar sig varandra genom 
nya satsningar och samarbetsformer. I Horisont 2020 finns betydande resurser avsatta inom 
Utmaning 2 (Livsmedel, jordbruk, vatten, skog, m.m.) vilka relaterar till s.k. operationella grupper 
inom det europeiska innovationspartnerskapet EIP Agri. I det svenska Landsbygdsprogrammet för 
2014–2020 har 440 miljoner kronor avsatts för stöd till innovationsprojekt inom ramen för EIP-
instrumentet. Det uttalade syftet från den dåvarande regeringen var att ge stöd till projekt som kan 
ge förbättrad lönsamhet för primärproduktion inom lantbruk och trädgård. 
 
Det svenska EIP-programmet hanteras av Jordbruksverket. En innovationssupport har etablerats 
som stöd till projektägare. En rådgivande kommitté ger råd beträffande vilka projektförslag som 
bör få stöd. Kommittén har hittills behandlat projektförslag vid ett möte 31 maj, därefter i början 
av september. 
 
Syftet med rundabordssamtalet är att diskutera hur det svenska EIP-programmet utnyttjas. Ligger 
det i linje med de intentioner som funnits och de förväntningar som byggts upp? Vilken typ av 
projekt kan prioriteras inom det regelverk som nu är på plats? Vilka möjligheter finns till 
justeringar? Hur utnyttjas EIP-instrumentet i andra länder? 
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 

 
 
Anders Nilsson 
Ordförande KSLA:s forskningspolitiska kommitté 
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Innovationsstöd för de gröna näringarna 
 – Hur nyttjas EIP-instrumentet i Sverige? 
 
Torsdag 15 september 2016 
 
 
Moderator Anders Nilsson 
 
 
13.00 Välkomna 

Åke Clason, ordförande i KSLA:s Allmänna avdelning 
13.05 Inledning av dagens moderator 

Anders Nilsson 
13.10 Hur har processen fungerat? Motsvarar framförda förslag förväntningarna? 

Inger Pehrson, EIP-support 
13.30 Hur fungerar nuvarande regelverk? 

Jörgen Fransson, SJV 

13.50 Synpunkter från rådgivande kommittén för EIP 
Jonas Brändström, VINNOVA 

14.10 Hur utnyttjas EIP i andra länder? 
Kjell Ivarsson, LRF 

14.30 Kaffe 
15.00 Diskussion 
16.30 Avslutning 

 
 
 
 

Med reservation för smärre programändringar. 
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