
 

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. 

 

Slutseminarium 
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Svenskt jordbruk 2030 – vägen dit 
 

Måndag den 11 november 2019  
 

Tid Måndag 11 november, kl 10.00–15.00 (registrering och kaffe från kl 09.30) 

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

Anmälan Senast den 8 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Avgift Kostnadsfritt  

Frågor Innehåll: Linda Cederlund, linda.cederlund@ksla.se, tel 08-5454 77 24  

Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se,, tel 08-54 54 77 12 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Akademiens kulturtekniska fond 

 

 

 

KSLA:s 2030-kommitté har haft som uppdrag att ge en framtidsprognos för hur svenskt jordbruk 

kommer att utvecklas fram till 2030. Kommittén har samlat in kunskap från experter både inom 

landet och från andra länder. Slutsatserna redovisas i KSLA:s tidskrift nr 6-2019.  
 

Kommittén anser att det finns goda möjligheter för svenskt jordbruk att ta del av en växande 

efterfrågan, men den har också identifierat ett antal utmaningar som aktörerna måste förhålla sig 

till.  

 

Vid detta seminarium kommer rapporten att presenteras och företrädare för olika företag/ 

organisationer kommer att ge sin syn på samhällets utveckling och näringens utveckling mot 

2030. Diskussionerna ska ge svaret på hur dessa utmaningar ska övervinnas så att produk-

tionspotentialen i svenskt jordbruk kan utnyttjas. 

 

 

Varmt välkommen! 

 

 

 

 

 

Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD  
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Moderator: Agronom Jan Rundqvist 

 

09.30 Samling och registrering 

10.00 Välkomna  

Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA 

10.05 Presentation av dagen och kommittén  

Jan Rundqvist och Lars-Göran Svensson, ordförande i Kommittén för svenskt 

jordbruk 2030 

10.15 Presentation av kommitténs rapport  

Lars-Göran Svensson och Bengt Johnsson, ordförande resp. sekreterare i Kommittén 

för svenskt jordbruk 2030 

10.30 Samhällets syn på utvecklingen till 2030 

Magnus Oscarsson, ledamot Miljö- och Jordbruksutskottet 

Håkan Henriksson, näringslivschef Jordbruksverket 

12.00 Lunch 

13.00 Näringens syn på utvecklingen till 2030 

Palle Borgström, ordförande Lantbrukarnas Riksförbund 

Per Nilsson, lantbrukare Esplunda Lantbruk 

Marie Gidlund, verksamhetschef Swedish Food Arena  

Anna-Karin Karlsson, affärsområdeschef Norrmejerier 

15.00 Avslutning och kaffe 
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