
 

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. 
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Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling! 
 

 
 
Under flera år har KSLA haft en kommitté för teknik i de gröna näringarna. Kommittén har arrangerat 
workshops om framtidens teknik i jord- och skogsbruk och om behovet av rådgivning och kompetens-
försörjning på teknikområdet. Kommittén har verkat i en tid då förändringens vindar blåst inom skogs-  
och jordbruket. Inte minst teknikens utveckling har varit dramatisk. 
 
I den slutrapport som presenteras här pekar kommittén på likheter och skillnader 
mellan jord- och skogsbruk vad gäller teknikutvecklingen och dess drivkrafter. 
Behovet av teknisk kunskap är stort men samtidigt har Sverige tappat flera inrättningar 
som tidigare utvecklade och spred kunskap om ny jordbruksteknik. 
 
Vad bör då Sverige göra? Nya tag behövs för att hålla ställningarna i förhållande till 
andra länder. Fyra förslag diskuteras, men framför allt är syftet med denna publikation 
att stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna.  
 
Varmt välkommen till KSLA för ett viktigt och intressant samtal om teknik, följt av 
bubblande förfriskningar och informellt mingel i vintermörkret.  
 
 
Eva Pettersson 
Akademisekreterare och vd 
 
Detta seminarium finansieras med stöd av KSLA:s stiftelser.   

Tid & plats 
 

Månd 13 december kl. 14–16  
på KSLA, Drottninggatan 95B, 
Stockholm. Sänds även via 
Zoom, länken mejlas dagen före. 
Vi förutsätter att alla deltagare 
på plats har vaccination eller 
antikroppar mot Covid.  
 
Anmälan 
 

Senast den 9 december: 
https://dinkurs.se/76874  
Ev. avbokning av deltagande på 
plats måste göras senast 12 
december, annars faktureras 
SEK 500.  
 
Frågor 
Eva Ronquist, 08-5454 7706 
eva.ronquist@ksla.se 
 
Agneta D Ohlson, 08-5454 7712 
agneta.ohlson@ksla.se 

 

 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/76874


 
 

Program – måndagen 13 december 2021 
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Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling! 
 
Moderator: Per Frankelius* 
 
 
13.45 Teknikens fantastiska utveckling – bildspel samt uppkoppling till Zoom 

14.00 Välkomna 
Akademiens sekreterare Eva Pettersson* 

14.05 Vilken resa det har varit! 
Per Frankelius*, docent Linköpings universitet 

14.15 Vad behöver Sverige göra teknikmässigt för växtodlingen? 
Johan Karlzén, ordförande i Spannmålsodlarna 

14.25 Vad borde Sverige göra teknikmässigt för djurhållningen? 
Sara Lundberg, verksamhetschef, Bygg och Växtodlingsrådgivning, Växa Sverige 

14.35 Vad borde Sverige göra teknikmässigt för skogsbruket? 
Rolf Björheden*, professor, Skogforsk 

14.45 Reflektioner baserade på rapporten 
Elisabeth Hidén, agronom och ordförande i LRF Ungdomen 

14.55 Bensträckare 

15.00 Diskussion 

15.30 Avslutning och mingel med förfriskningar 
 
*) Ledamot i KSLA 
 

http://www.ksla.se/

