
 

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  
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Vad kan Sverige lära av Irlands livsmedelsstrategi? 
Onsdagen den 18 april 2018 

 
Tid Onsdag 18 april, kl 10.00–15.00 (registrering och kaffe från kl 09.30) 

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

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

(avbokning måste ske senast den 14 april, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Kostnadsfritt 

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 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond 

 

Irland har redan hunnit omsätta, inte bara en, utan flera livsmedelsstrategier i praktiken och är nu inne på 

sin fjärde. I Sverige står vi inför att sjösätta det första politiska beslutet som rör hela livsmedelskedjan. 

 

Vid seminariet träffar vi representanter från Teagasc, som står för största delen av Irlands forskning på 

områdena jordbruk och livsmedel. Teagasc är unikt i Europa genom att tillhandahålla forskning, 

rådgivning och utbildning inom en och samma organisation. 

Food Drink Ireland (FDI) bidrar med ett industriellt perspektiv på arbetet för att förbättra förutsättningarna 

för företagande och tillväxt på Irland. 

Bord Bia är en halvstatlig organisation med marknads och exportfokus och här får vi höra om dess arbete. 

Bord Bia finansieras dels med statliga medel, dels genom produktionsavgifter som tas ut från primär-

producenter. 

 

Sammanfattningsvis kommer representanterna från Irland dels att berätta om den irländska livsmedels-

strategin och rådgivningen där, dels hur de lyckats med att få hela kedjan att fungera via myndigheter och 

rådgivning, från forskning till enskild lantbrukare. De fyra talarna kommer även att bidra med sitt 

perspektiv på Brexit, som är en stor fråga för irländarna, men relevant även för oss i Sverige. 

 

För att sätta de irländska kunskaperna i ett svenskt perspektiv träffar vi också Victoria Thuillier, som 

utbildat sig och arbetat som rådgivare på Irland, men idag är verksam i Sverige som rådgivare, och Ulrik 

Lovang, VD och odlingsrådgivare på Lovang Lantbrukskonsult AB. Slutligen berättar Erik Fahlbeck, 

vicerektor vid SLU, om SLU:s roll i implementeringsarbetet av den svenska livsmedelsstrategin.  

 

Seminariet ska bidra med nyttig information och insikter för det pågående implementeringsarbetet av den 

svenska livsmedelsstrategin. Hur kan Sverige gå från ord till handling? 

 

Seminariet hålls till största delen på engelska. 

 

Varmt välkomna! 
 

 

 

 

 

Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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What can Sweden learn from the food strategy on 
Ireland? 
Wednesday 18 April 2018 
 

Moderator: Kjell Malmlöf, Research Director, Swedish farmers’ foundation for agricultural      

research 

09.30 Samling och registrering/ Gathering and registration 

 

10.00 Välkomna/ Welcome  

Ann-Britt Karlsson, former Chair of the Agriculture Section, KSLA 

 

10.05 

 

Introduktion till Irlands livsmedelssektor och Teagasc roll/ 

An Introduction to the Irish Agri-food Sector and the Role of Teagasc 

Dr. Lance O’Brien, Head of International Relations, Teagasc 

 

10.30 En överblick av Bords Bia´s strategiska pelare och implementering av FW2025/ 

Bord Bia’s Strategic Imperatives 

Mr. Shane Hamill, Overseas Trade Manager, Board Bia. 

 

11.00 Teagasc kunskapsöverföring/ 

Teagasc knowledge transfering 

Prof. Tom Kelly, Director of Knowledge Transfer, Teagasc 

 

11.25 IBEC - Ett industriellt perspektiv på FW2025/ 

IBEC - A industrial perspective on FW2025 

Mr. Paul Kelly, Director of Food Drink Ireland (FDI) at IBEC. 

 

11.50 Discussion 

12.15 Lunch 

13.15 Dubbla perspektiv – rådgivare på Irland och i Sverige/ 

Dual perspective - adviser in Ireland and Sweden 

Victoria Thuillier, Area manager at HS Konsult AB 

 

13.40 Rådgivning ur ett svenskt perspektiv/ 

Advisory from a Swedish perspective 

Ulrik Lovang, VD and crop advisors, Lovang Lantbrukskonsult AB 

 

14.05 SLU:s roll i implementeringsarbetet av den svenska livsmedelsstrategin/ 

SLU's role in the implementation of the Swedish food strategy 

Erik Fahlbeck, Pro Vice-Chancellor at the University management, SLU 

 

14.30 Diskussion/ Discussion 

 

15.00 Avslutning/Ending 
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