
 

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. 

 

Seminarium – torsdagen 23 mars 2023 
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Framtidens jordbrukspolitik – hur ska CAP från 2028 
utformas? 

 
På vilket sätt behöver CAP förändras för att kunna öka den 
svenska konkurrenskraften? Hur kan CAP medverka till att 
förbättra lönsamheten? Hur långt bör CAP:s ansvar sträcka sig? 
Behövs ett skyddsnät utöver CAP? 
 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), har en arbetsgrupp som 
arbetar med CAP 2028, det vill säga vad som behövs i den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter den nuvarande perioden. Påverkan tar tid och 
utformningsarbetet för CAP 2028 är redan i gång på EU-nivå och det är viktigt 
för näringen att vara med i arbetet från början. 
 
Syftet med seminariet är att få fram vilka utmaningar, behov och möjligheter 
inom CAP som finns och behövs för svensk livsmedelsproduktion i ett 
konkurrensutsatt, komplext system. En viktig del i mötet är att få med hela 
produktionskedjan, både produktion och livsmedelsindustri. 
 
Seminariet vänder sig till beslutsfattare och sakkunniga på departement, 
myndigheter, organisationer, verksamhetsutövare och andra intressenter 
med koppling till näringen. Det är en del av aktiviteterna under Sveriges 
ordförandeskap i EU.  
 
Varmt välkommen! 
 
Peter Normark 
Akademisekreterare och vd  
 

 
 
 
Detta webbinarium finansieras med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens fond    

Tid & plats 
23 mars 2023, kl 10–16.00  
På KSLA eller Zoom, länken mejlas ut 
dagen före. 
 
Anmälan 
Senast den 21 mars på denna länk  
   
Kostnad 
 
Frågor 
Innehåll: 
Linda Cederlund 
08-5454 7724 linda.cederlund@ksla.se  
 
Övrigt: 
Agneta D Ohlson 
08-5454 7712 
agneta.ohlson@ksla.se 
 
CAP 2028 
Vi behöver producera mera på mindre 
yta med mindre resurser. CAP är ett 
medel som kan gynna detta. 
 
Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien (KSLA) 
KSLA är en aktiv plattform för breda 
diskussioner, som kan generera 
påverkanspunkter för stärkt 
produktionskraft. 
 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/84692


 
 

Program – 23 mars 2023 
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Framtidens jordbrukspolitik – hur ska CAP från 2028 
utformas? 
 
Moderatorer: Peter Borring och Elisabeth Hidén 
 
09.30 Kaffe & registrering, Zoomlänken öppnar 09.45 
 
10.00  Välkommen 
                      Peter Normark*, akademisekreterare och vd 
                      Marianne Andersson*, ordf KSLA:s grupp ”CAP 2028”  
 
10.10 Inledning 

Peter Borring, lantbrukare Skänninge, Elisabeth Hidén, ordf LRF Ungdomen  
 
10.15  Utmaningar för svenskt jordbruk i kommande CAP 
                      Anders Drottja, Politiskt sakkunnig, Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet 
 
10.35  Vad behövs i CAP för att svenskt jordbruk ska utveckla konkurrenskraft? 
                      Palle Borgström, ordf LRF 
  
11.00  Vilka förväntningar finns bland Europas lantbrukare och beslutsfattare? 
                      Wolfgang Burtscher, generaldirektör DG AGRI, EU-kommissionen 
                      Presentationen görs online och på engelska 
 
12.15  LUNCH 
 
13.15  Vad behövs i CAP att svenskt jordbruk ska utvecklas hållbart? 
                      Jenny Jewert*, WWF, Patrik Myrelid*, Lantmännen  
 
13.50  Vad behövs i CAP för att svenskt jordbruk ska utvecklas i hela landet? 
                      Elisabeth Hidén, ordf LRF Ungdomen, Eva Engström, LST Jämtland  
 
14.30  Behövs ett skyddsnät utöver CAP? 
                     Lars-Johan Merin, lantbrukare Fellingsbro 
            
15.00  Vilka utmaningar ser jordbrukets företagare? 
                      Karin Hilmér, Hilmér Lantbruk AB, Emil Olsson, Ekoväx  
 
15.45  Summering och avslutning  
                      Bengt-Olov Gunnarson*, ordf KSLA:s Jordbruksavdelning 
 
16.00 Kaffe och mingel 
 
 

*) Ledamot KSLA 
 

http://www.ksla.se/

