Framtidens lantbruk / Future Agriculture

Strukturomvandling i
det svenska lantbruket
– vilka alternativ har vi?
Strukturomvandlingen i det svenska lantbruket fortsätter mot större enheter och koncentrationen av olika produktionsformer till olika
delar av landet fortgår. Samtidigt ökar inte
avkastningen längre vid de stora enheterna
och utarmingen av den biologiska mångfalden
fortskrider. Utvecklingen reser frågor om lantbrukets långsiktiga hållbarhet och produktivitet samt dess roll i samhället. Dagen kommer
ge perspektiv på utvecklingen med internationella utblickar och tillfälle till diskussion om
framtida utmaningar för forskning, politik och
praktik.

Program
09.00 – 10.00
10.00 – 10.15
		
10.15 – 10.55
		
		
		
10.55 – 11.35
		
		
		
11.35 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 13.45
		
13.45 – 14.20
		
		
		
		
		
		
		
14.20 – 14.50
14.50 – 15.50
		
		
15.50 – 16.00

Registrering och fika
Välkommen
Lars Andersson, programchef Framtidens lantbruk, SLU
Triggering Agri-environmental Change:
New Trajectories in Farm Decision-making
Lee-Ann Sutherland, Senior Social Scientist, James Hutton Institute, 		
Aberdeen
Pathways to Sustainable Agricultural Landscapes
– Challenges and Governance Solutions
Jørgen Primdahl, Professor, Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning, Köpenhamn
Gemensam diskussion
Lunch
Lantbrukarens motivation – att fortsätta trots allt!
Camilla Eriksson, forskare i landsbygdsutveckling, SLU
Diskussionspanelen presenterar sig
Mats Wennberg, lantbrukare ekologisk växtodling,
Ärentuna prästgård, Storvreta, Uppland
Annika Bergman, lantbrukare, smågrisproduktion m.m.,
Elgesta Gård, Örebro
Lars-Erik Lundkvist, agronom och näringspolitisk expert, LRF
Jesper Broberg, förbundsdirektör/VD, Hushållningssällskapet
Rebecka Milestad, forskare, avdelningen för miljöstrategisk analys, KTH
Fika
Paneldiskussion
Kvalitets- och nischproduktion eller bulkvaror till lägsta pris? Vad har vi 		
för visioner och hur når vi dit?
Tack för idag!

Dagens moderator: Peter Aspengren, pedagogisk utvecklare, SLU

Framtidens lantbruk vill inspirera till diskussion och nytänkande
om lantbrukets utveckling i en föränderlig värld. Vi vänder oss
till verksamma i näringen, organisationer, myndigheter och
forskning.
Anmälan: på www.slu.se/15-10-15, senast 7 oktober.
(Dagen är avgiftsfri, men anmälan är obligatorisk.)

Dag och tid: 15 oktober 2015, 10.00–16.00 (registrering från 09.00).
Lokal: Loftets hörsal, Ultuna, Uppsala.

Framtidens lantbruk (Future Agriculture) är en tvärvetenskaplig forskningsplattform inom
SLU. I Framtidens lantbruk bygger forskare tillsammans med näringsliv, intresseorganisationer och myndigheter en plattform kring hållbart nyttjande av våra naturresurser. Plattformen ska stärka tvärvetenskapliga samarbeten och tonvikten är på lantbrukets produktion och
markanvändning. www.slu.se/framtidenslantbruk.
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