Seminarium
En revolutionerande innovationssatsning
Tisdag 12 mars
Tid

Tisdag den 12 mars, kl 10.00–15.30 (registrering och kaffe från kl 09.30)

Plats

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

Anmälan

Senast den 5 mars via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se

Avgift

Ingen avgift (vid avbokning senare än den 5 mars debiteras 500 kronor för våra kostnader)

Frågor

Innehåll: Magnus Stark magnus.stark@ksla.se tel 08-54 54 77 24
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12

Webb

Seminariet sänds via länk på www.ksla.se
Detta seminarium finansieras via medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens gemensamma fonder.

Vi har i Sverige ett innovationsstöd på totalt 440 miljoner för jordbruk, trädgårds- och
rennäring genom EU-satsningen EIP-Agri. Det möjliggör projektarbete i multiaktörsgrupper
med 100 procent finansiering. Hittills har 50 projekt påbörjats¸ men hur kan vi dra ytterligare
nytta av satsningen?
Behovet i världen ökar av livsmedel, foder, fiber, biomassa och biobaserade material. Samtidigt brottas vi
med allvarliga miljöproblem inklusive alltför höga växthusgasutsläpp. Det är bakgrunden till den satsning
på EU-nivå som heter EIP-Agri, där EIP står för Europeiska innovationspartnerskapet. Syftet är ökad
konkurrenskraft och hållbar produktion.
I Sverige avsattes 440 miljoner i Landsbygdsprogrammet till stöd för innovationsprojekt inom jordbruk,
trädgårds- och rennäringen. De första projekten startade 2016 och nu är det över 50 projekt som pågår
eller har avslutas. Fortfarande finns dock mer än 150 miljoner till nya projekt och de kan pågå in på år
2022.
Syftet med EIP-Agri är dels att snabbare få fram betydelsefulla innovationer, dels förstärka och skapa nya
samarbeten mellan praktiker, forskare, rådgivare, industri och organisationer. Båda syftena ser vi att vi
uppnår med EIP-Agri i Sverige idag, men hur gör vi för att nå ännu längre?
Välkomna!

Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och VD

Maria Gustafsson
Verksamhetsledare, Landsbygdsnätverket
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Program
En revolutionerande innovationssatsning
Tisdag 12 mars
Moderator: Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket
09.30

Samling och registrering

10.00

Välkomna
Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA

10.05

Här är vi idag med EIP-Agri, i Sverige och inom EU
Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverket

10.30

Projektpresentationer
Vilka innovationer vill du veta mer om? Uppdelade i olika lokaler presenterar
projektledarna under korta pass sina projekt där du har möjlighet att ställa frågor.
Du väljer vilka innovationsprojekt du vill ta del av under totalt 5 pass. En katalog över
aktuella projekt mailas ut till anmälda deltagare före konferensen.

11.40

Reflektioner utifrån de enskilda projekten
Gemensam diskussion.

12.30

Lunch

13.30

Vilken nytta ger EIP-Agri för jordbruk, trädgårds- och rennäringen?
Vad har innovationsprojekten hittills inneburit och vilken betydelse kan de få framöver?
Hur får vi ännu större utbyte via EIP-Agri?
Panelsamtal med Sara Byström, Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten, Ellinor
Eineren, Agricam, Werner Hilliges, Jönköping, Staffan Naess, Matbaren Grand Hotell,
Stefan Renlund, Näringsdepartementet och Per Thörner, Sveaverken.

15.00

Avslutning och kaffe
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