
Vid KSLA:s sammankomst med Jordbruksavdelningen den 9 september kl 15.30–18  berörs lantbruksföre- 
tagens finansiering ur flera perspektiv som en del i att förverkliga den Nationella Livsmedelsstrategin.  

I en värld med ett globalt växande välstånd och befolkning från dagens 8 till 10 miljarder enligt prognoserna till 2050 
finns ett växande behov att säkra framtidens livsmedelsproduktion både i ett lokalt och globalt perspektiv. Detta ska ske 
inom ramen för planetens gränser och i linje med Parisavtalets intentioner med kraftigt reducerad klimatpåverkan. 

I Sverige har vi formulerat en stark målsättning med den Nationella Livsmedelsstrate-
gin om att öka den svenska livsmedelsproduktionen med hänsyn till relevanta miljömål. 
Nyckelaktörer i strategin är de svenska lantbruksföretagen som i realiteten ska genom- 
föra och förverkliga strategin. För det ändamålet krävs bland annat betydande investe-
ringar i ny teknik, ökad produktion och hållbarare metoder inom både växtodling och 
animalieproduktion. 

Från lantbruket hörs röster som pekar på svårigheter för bland annat nystartade 
och växande företag att få finansiering till framtidsinvesteringar som väntas bidra 
till livsmedelsstrategin. Även den svenska och europeiska jordbrukspolitiken ska 
räcka till många målområden, men finns det tillräckligt med fokus på tillväxt och 
hållbara framtidsinvesteringar till dränering, bevattning, ny teknik i både växtod-
ling och djurstallar?

Välkommen!

Eva Pettersson, akademisekreterare 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens främjar 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 – torsdag 9 september 

Tid & Plats
Tordag 9 september 2021 
kl 15.30–18.00 via länk från 
Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien i Stock-
holm. (Länken mejlas ut 
dagen före seminariet.)

Anmälan
Senast den 7 september på 
denna länk,  
https://dinkurs.se/74477

Frågor 
Innehåll: 
Linda Cederlund
linda.cederlund@ksla.se 
tel 08-54 54 77 24 
Anmälan: 
Agneta D Ohlson  
agneta.ohlson@ksla.se 
tel 08-54 54 77 12

Finansiering och riskvilligt kapital i svenskt jordbruk
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Akademisammankomst – torsdag 9 september 2021

PROGRAM

Moderator: Bengt-Olov Gunnarson, vice ordförande, KSLA:s Jordbruksavdelning
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15.30  Sammankomsten inleds med en formell del för akademiens ledamöter
  Åke Rutegård, ordförande, KSLA:s Jordbruksavdelning

15.50  Inledning och introduktion till dagens överläggningsämne
  Bengt-Olov Gunnarson, vice ordförande, KSLA:s Jordbruksavdelning
 
16.00  Hur bidrar banksektorn till hållbara framtidsinvesteringar i lantbruket?
  Göran Persson, ordförande, Swedbank
 
16.30  Hur upplever de växande och nyetablerade lantbruksföretagen möjligheterna till 
	 	 finansiering?
  Per Skargren, Segmentschef, Lantbruk, Ludvig & co
 
16.50  Vilka	finansieringsverktyg	möjliggörs	genom	den	svenska	och	europeiska	
  jordbrukspolitiken?
  Christina Nordin, Generaldirektör, Jordbruksverket
 
17.10  Finns det nya vägar till riskvilligt kapital för lantbruksföretagen?
  Helena Silvander, VD, Tillväxtbolaget
 
17.30  Diskussion & frågor

17.50  Sammankomsten avslutas 
  Åke Rutegård, ordförande, KSLA:s Jordbruksavdelning

18.15  Zoom stängs ned   
    


