
 

 

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 
 

De gröna frågorna i årets forskningsproposition 
 

Tid Fredag 9 december 2016 kl. 9.00–12.00 (registrering från kl. 08.30) 

 

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

 

Anmälan Senast den 5 dec via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste göras senast den 7 dec, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

 

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 

 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

  
Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond 

 

Inför årets forskningspolitiska proposition lämnade KSLA ett inspel på samma sätt som inför 

tidigare forskningspropositioner. Akademien pekade på den centrala roll som de gröna näringarna 

har för att möta utmaningar för utvecklingen mot ett hållbart samhälle, nationellt såväl som 

globalt. KSLA menar att detta bör komma till uttryck i ökade satsningar på forskning, innovation 

och utbildning för de gröna näringarna. 

 

Regeringen avser att lägga fram sin forskningspolitiska proposition under november månad med 

förslag på detta område för de närmaste åren. Vid seminariet kommer statssekreterare Elisabeth 

Backteman att presentera de delar av propositionen som har bäring på de gröna näringarnas 

utveckling och mer specifikt de kopplingar som finns till livsmedelsstrategin, det nationella 

skogsprogrammet och klimatavtalet. Efter kommentarer till propositionens innehåll från Formas, 

SLU och berörda intressenter inom den gröna sektorn kommer tillfälle att ges till en diskussion om 

propositionen och dess implementering. 

 

Varmt välkomna till ett intressant och framåtsyftande seminarium! 

 
 

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 
 

De gröna frågorna i årets forskningsproposition 
Fredag 9 december 2016 
 

 

Moderator Lisa Sennerby Forsse, preses, KSLA 

 

08.30 Samling och registrering 

09.00 Välkomna 
Lisa Sennerby Forsse, preses, KSLA 

 

09.05 De gröna näringarna – nyckeln till en biobaserad omställning 

Elisabeth Backteman, statssekreterare 

 

09.20 Frågor till statssekreteraren 

 

09.30 Kaffepaus 

 

10.00 Kommentarer från fem företrädare för berörda myndigheter och organisationer  

 

 Forskningsbidragen från Formas 

Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas 

 

10.15 SLU:s forskning och utbildning för den gröna sektorn i propositionen 

Peter Högberg, rektor, SLU 

 

10.30 Kopplingen till det nationella skogsprogrammet 

Göran Örlander, ordförande, Skogforsk 

 

10.45 FoI-satsningar som en del av livsmedelsstrategin 

Bengt Persson, lantbrukare, LRF 

 

11.00 Forskning för klimat- och miljöarbetet 

Eva Thörnelöf, kanslichef, Naturvårdsverket 

 

11.15 Diskussion under ledning av preses 

 

12.00 Avslutning 
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