
 

 

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 
 

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

Perspektiv på teknikutveckling för jordbruk, skog och 
trädgård – varför blev det så olika? 
 

Tid Torsdag 9 februari 2017, kl. 15.30–18.00 (kaffe från kl. 15.00) 

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

Anmälan Senast den 6 februari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  

Anmälan via samma länk till Allmänna avdelningens lunch kl. 12.00 och sammanträde  

kl. 13.00–15.00 (endast Allmänna avdelningens ledamöter). 

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 Överläggningsämnet kan följas via länk på www.ksla.se med start kl. 15:45. 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Carl Fredrik von Horns fond 

 

 

Gemensamt för alla delar av den gröna sektorn är behovet av en ändamålsenlig teknikutveckling. 

Men satt under luppen så är det tydligt att utvecklingen tagit sig helt olika uttryck i jord- och 

skogsbruk. Varför har det blivit så? 

 

Sammankomsten utmynnar i en diskussion av frågor som: 

 

 Vilka skillnader i teknik ser vi idag, och hur kan de förklaras? 

 Hur ser de innovationssystem ut som försäkrar en framsynt teknikutveckling i jordbruk, 

skog och trädgård?  

 Hur utbildar man i teknik i de sektorsinriktade utbildningarna?  

 Hur kan tekniken användas på ett bra sätt utan att göra människan överflödig i 

produktionen? 

 

 

 
 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Moderator Johan Carlsten, tidigare vice rektor Chalmers Tekniska Högskola 

 

 
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

15.30 Formell sammankomst 

 

15.45 Den gröna sektorns teknikutveckling i agrarhistoriskt perspektiv. 

Janken Myrdal, professor, SLU 

 

16.00 Möjligheter och hinder i skogsbrukets tekniska utveckling. 

Magnus Thor, forskningschef, Skogforsk 

 

16.15 Teknikutvecklingen i jordbruket 

Per Emgardsson, agronom och teknikreporter tidningen Lantmannen 

 

16.30 Grönsaker i växthus och på friland 

Bengt Persson, lantbrukare 

 

16.45 Bensträckare 

 

17.00 Diskussion 

 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

 

18.00 Ärtsupé 
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