
 

 

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. 

 

Webbinarium 
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 Kompetensförsörjningsbehovet inom de gröna näringarna  
 

Tid Onsdag 23 september 2020 kl.13:00-16:00  

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast måndag 21 september via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se 

Avgift Kostnadsfritt 
Frågor Innehåll: Linda Cederlund, linda.cederlund@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 

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

Webb Webbinariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Detta seminarium är ett samarbete mellan KSLA och SLU 
 

Behovet av kompetensförsörjning inom de gröna näringarna, miljö- och naturvården samt samhälls-
planeringen är stort och kommer att bli ännu större om vi ska klara omställningen till ett mer hållbart och 
biobaserat klimatneutralt samhälle. Välkommen till ett webbinarium på KSLA den 23 september kl 13-
16, om utbildningar och systemövergripande lösningar för övergången från ett fossilbaserat samhälle. 
Seminariet anordnas av SLU i samarbete med KSLA:s Kommitté för kompetensförsörjning i 
livsmedelssystem. (Information om länkar till den digitala uppkopplingen kommer.) 
 
I arbetet för en hållbar levande värld behövs fler med de breda och fördjupade kunskaper som 
utbildningarna vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU erbjuder. SLU utvecklar sitt utbildningsutbud för att 
följa samhällets och arbetslivets behov och för att möta efterfrågan från blivande studenter. Avsikten är att 
attrahera nya studentgrupper utan att tappa dagens grupper. Genom sin unika profil kan SLU bidra med 
utbildade som kan skapa systemövergripande lösningar för övergången från ett fossilbaserat samhälle. 
 
SLU:s programportfölj utvecklas nu successivt i en långsiktig process som kommer att pågå under många 
år.  Insatserna omfattar såväl nya program, som utveckling av innehåll och struktur i befintliga program och 
en utökad, breddad studentrekrytering och marknadsföring. Yrkesexamina är och kommer fortsatt att vara 
viktiga i SLU:s utbildningspalett, liksom utbildningar som ger en generell examen. 
 
Under mötet kommer bland annat SLU:s framtida programportfölj på kort och på lång sikt att presenteras 
och diskuteras. Ambitionen är att möta arbetsmarknadens och samhällets behov genom att skapa ett 
attraktivt och modernt programutbud av hög kvalitet. 
Välkommen! 
 
Eva Pettersson   Maria Knutson Wedel  Karin Holmgren 
Akademisekreterare och VD, KSLA Rektor, SLU    Prorektor, SLU 
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Kompetensförsörjningsbehovet inom de gröna näringarna  
 

Onsdag 23 september 2020 
 
Moderator Erik Falhbeck  
 
13:00 Samling, inloggning och registrering 

13.10 Välkomsthälsning, inledning 
Eva Pettersson, Akademisekreterare/VD KSLA 
Maria Knutson Wedel, rektor SLU 

13:20 
 
 
13:30 
 
 
13:50 
 
 
 
 
 
 
 
14:10  
 
14:20 
 
14:35 
 
 
14:55 
 
15:00 
 
15:10 
 
 
15:30 
 
15:45 

Kort om KSLA:s Kommitté för kompetensförsörjning inom livsmedelssystem 
Ann-Britt Karlsson, kommitténs ordförande 
 
Fler SLU-utbildade för framtidens hållbara samhällen 
Karin Holmgren, prorektor SLU 
 
Perspektiv på SLU:s utvecklingsarbete 

- SLU utbildningar som är attraktiva för framtidens studenter - en 
framgångsfaktor för de gröna och blå näringarna. Bengt Persson, lantbrukare, 
ledamot i SLU:s styrelse 

- Trade-off and dilemmas for SLU in pursuing its ambitions and meeting 
society’s expectations. Bo Jellesmark Thorsen, professor, Institutionen för 
livsmedels- och resursekonomi, Köpenhamns universitet 

 
Paus  
 
Frågestund. Allmänna kommentarer och frågor från publiken 
 
Gruppdiskussion, tema 1: Arbetsmarknadens behov av ämnesmässig kompetens om 
5 respektive 10 år 
 
Plenum. Kommentar av moderator 
 
Paus 
 
Gruppdiskussion, tema 2: Hur kan SLU, näringen och övriga intressenter bäst 
samverka för att lösa gemensamma utmaningar och bidra till hållbara samhällen?  
 
Återsamling. Allmänna kommentarer och frågor från publiken 
  
Panelsamtal 

16:00 Avslutande ord. Eva Pettersson och Maria Knutson Wedel 
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