
 

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. 
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Lantbrukets roll i Agenda 2030 
– med fokus på de afrikanska länderna 
Vad innebär 2030 för svenskt utvecklingssamarbete och hur kan KSLA bidra? 

 
Tisdag 17 oktober 2017 
 

Endast för särskilt inbjudna. 
 

Tid Tisdag 17 oktober kl 13.00–16.30 (registrering och lunch från kl. 12.00) 

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

Anmälan Senast den 10 oktober via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 16 oktober, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Avgiftsfritt 

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 

 Denna workshop finansieras med stöd av Stiftelsen A. W. Bergstens Donation och Stiftelsen Hugo och 
Emma Björkmans minnesfond 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, har med stort intresse tagit del av det policyramverk för 

framtida svenskt utvecklingssamarbete och svenskt humanitärt bistånd som överlämnades till riksdagen i 

december förra året. Särskilt intressant för KSLA är de delar av ramverket som relaterar till miljö, klimat och 

hållbart nyttjande av naturresurserna. De flesta målen i Agenda 2030 är i grunden beroende av ekosystem-

tjänster från våra skogar, odlingsmarker och vattenresurser vilket innebär att akademiens kompetens är högst 

relevant för att kunna bidra till uppfyllelse av de 17 målen, nationellt och internationellt.  

 

KSLA:s oberoende – från såväl näringsliv som regeringsmakt – innebär att vi kan främja de gröna näringarna 

genom att vara arenan där olika företrädare kan mötas och där åsikter kan stötas och blötas. Akademiens 

verksamhet vilar på övertygelsen att kunskap baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet bör omsättas i 

positiv utveckling. I kretsen av ledamöter finns både erfarna och kunniga praktiker liksom forskare som säkrar 

den vetenskapliga basen och därtill flera som verkar inom den svenska förvaltningen. Många ledamöter har 

gedigna internationella kunskaper om och erfarenheter särskilt från Afrika söder om Sahara.  

 

Akademien har en lång tradition av internationellt arbete. Den stärks ytterligare under perioden 2017–2020 

genom att Utskottet för Internationella frågor särskilt ska arbeta med Agenda 2030-frågorna.  

 

Som ett konkret avstamp bjuder därför KSLA in en handfull experter och beslutsfattare till detta rundabords-

samtal för att diskutera de areella näringarnas roll i Agenda 2030 och hur vår akademi kan bidra. Det skulle 

vara mycket värdefullt för oss att få ta del av Dina synpunkter vid detta tillfälle.  

 
Välkomna! 

 

 

 

Lisa Sennerby Forsse 

Akademiens preses 
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Program 
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Lantbrukets roll i Agenda 2030 
– med fokus på de afrikanska länderna 
Vad innebär 2030 för svenskt utvecklingssamarbete och hur kan KSLA bidra? 

 

Tisdagen 17 oktober 2017 
 

Moderator: Johan Kuylenstierna; vd, Stockholm Environment Institute  

 

Varje anförande är 10 minuter följt av en upp till 15 minuter diskussion 
 

12.00 Samling, registrering och lunch 

 

13.00  Välkomna 
Lisa Sennerby- Forsse, akademiens preses 

 

13.10   Agenda 2030 och de globala målen 
Johan Kuylenstierna; vd, Stockholm Environment Institute  

 

13.30 Jordbrukets roll och betydelse  
Ylva Hillbur; vice rektor, SLU  

 

13.55 Tema 1: Livsmedel – ökad produktivitet för minskad fattigdom och utrotad hunger 
Ola Möller; senior expert jordbruk och tryggad livsmedelsförsörjning, Sida 

 

14. 20 Kaffe 

 

14.45 

 

Tema 2: Ägande och förfogande av mark med fokus på kvinnors rättigheter  

Agnes Andersson Djurfeldt; professor, Lunds Universitet 

 

15.10 Tema 3: Innovationer – modernisering av animalieproduktion och växtodling 

Ulf Magnusson, professor, SLU Global 

Rutger Persson, vd, Svalöf Consulting AB  

 

15.35 Tema 4: Kunskapsförsörjning – forskning, utbildning och kunskapsöverföring   
Carolyn Glynn; forskningssekreterare, SLU Global  

16. 00 Regeringens uppfattning om lantbrukets bidrag till de globala målen  

Ulrika Modéer; statssekreterare hos ministern för internationellt utvecklingssamarbete och 

klimat; UD  

 

16.20 Sammanfattning och nästa steg – KSLA:s roll och ansvar  

Lisa Sennerby- Forsse; akademiens preses 

 

16.30 Avslutning 
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