
 

 

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 
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Nuläget i den svenska livsmedelsstrategin 
 

Tid Torsdag 13 sep, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

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

Anmälan Senast den 7 sep via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  

Anmälan via samma länk till Jordbruksavdelningens lunch kl 12.00 och sammanträde  

kl 13.00–15.00 (endast Jordbruksavdelningens ledamöter). 

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 

 

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

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens fond. 

 

 

 

Sommarens torka sätter stort fokus på livsmedelskedjan i alla dess delar från djuruppfödning och 

spannmålsskörd i år till hur klara livsmedelsförsörjningen på längre sikt till följd av ett förändrat klimat.  

 

Det har nu gått drygt ett år sedan den nationella livsmedelsstrategin beslutades i riksdagen. Strategin med 

tillhörande handlingsplaner har initierat en mängd aktiviteter som syftar till att stärka den svenska 

livsmedelskedjan. Det handlar om regler och villkor, om konsument och marknad liksom att utveckla 

området kunskap och innovation.  

 

Akademisammankomstens överläggning kommer att ge en översiktlig presentation av olika delar av vad 

som hänt under året och vad som planeras framöver. Sista delen av överläggningen ägnas åt att diskutera 

och bidra till inspel för det fortsatta arbetet i genomförandet av strategin. Förutom den framtida livsmedels-

försörjningen är andra viktiga områden livsmedel och hälsa, livsmedelsproduktion i urban miljö, livsmedel 

och digitalisering m m. 

 

 

 

 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Nuläget i den svenska livsmedelsstrategin 
Torsdag 13 september 2018 
 

 

Moderator Jan Rundqvist, agronom, Pro-Con 

 
 

15.00 Samling, kaffe/te 

 

15.30 Formell sammankomst 

 

15.45 Livsmedelsstrategin i korthet 

Inger Andersson, ordförande, Nationella kommitteen för Livsmedelsforskning 

 

15.55 

 

Kunskap och innovation 

Inger Andersson, ordförande, Nationella kommitteen för Livsmedelsforskning 
 

16.05 Regler och villkor 

Kristina Ohlsson, chefsjurist, Livsmedelsverket 

 

16.15 Lantbrukaren, industrin och marknaden 

Lars-Erik Lundkvist, expert konkurrenskraft och regelförenklingar, LRF 

 

16.25 Regionala livsmedelsstrategier och deras bidrag till den nationella  

Natalie Tysk, agronom, Swedbank 

 

16.35 Indikatorer för att mäta livsmedelsstrategin. 

Camilla Burman, expert, Jordbruksverket 

 

16.45 Nuläget sett från departementets håll.  

Lena Eckerdal Rimsten , departementssekreterare, Näringsdepartementet 

 

16.55 Bensträckare 

 

17.00 Diskussion 

 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

 

18.00 Ärtsupé 
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