
 08.45 – 09.30  
När blir lantbruket jämställt?
Spelar det roll att mark, jord, skog och lantbruksföretag framför allt  
ägs av män? Och att kvinnor är underrepresenterade i valberedningar, 
styrelser och i ledande positioner? Vi diskuterar aktuella siffror och  
fakta om kvinnors och mäns ägande, makt och inflytande inom jord - 
bruk och skogsbruk. 

Medverkande:
•	Jessica Hermansson, livsmedelsproducent, Gotland
•	Simon Wancke, Öknaskolan naturbruksgymnasium
•	Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister
•	Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet
•	Palle Borgström, förbundsordförande LRF
•	Stina Bergström, verksamhetsansvarig LRFs Jämställdhetsakademi

Moderator: Julia Bendelin

 10.00 – 12.00
Moderna myndigheter i takt med  
fram tidens företag – är det möjligt?
Myndighetskontakter är en naturlig men ofta tung del av företagandet.  
Hur kan kontakterna utvecklas så att de kommer till större nytta?  
Vi presenterar resultaten från två nya undersökningar med fokus  
på yngre företagares erfarenheter av myndighetskontakter.

Medverkande:
•	Laura	Hartman,	docent i nationalekonomi Uppsala universitet  

och tidigare ordförande i Tillitsdelegationen
•	Agneta	Hallström, seniorkonsult, Ipsos
•	Maria	Hedengren, seniorkonsult, Ipsos
•	Nils	Gunnar	Billinger, tidigare generaldirektör och statssekreterare,  

nu styrelseordförande, Läkemedelsverket
•	Daniel	Ek, seniorkonsult, Tillväxt & Tillsyn
•	Emilia	Astrenius	Widerström, ordförande LRF Ungdomen
•	Johan	Falksäter,	Skatteverket
•	LRF Gotland

Moderator: Cecilia Garme

 12.30 – 13.30
Hur får vi ett klimatneutralt  
lantbruk 2030?
Hur kan det svenska jord- och skogsbruket i ännu högre grad bidra till  
en hållbar produktion? Sveriges lantbrukare och skogsägare ligger 
lång framme vad gäller att ta fram hållbara lösningar, men näringarna 
vill mer. Det blir ett samtal om hur de gröna näringarna kan bidra till 
målet om ett klimatneutralt lantbruk 2030.

Medverkande:
•	Maria	Baldin, kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Södra
•	Anna	Karin	Modin	Edman, hållbarhetsexpert, Arla
•	Johanna	Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
•	Gunvor	G	Ericson, statssekreterare, miljödepartementet
•	Jens	Berggren, hållbarhetsexpert, Lantbrukarnas Riksförbund

Moderator: Julia Bendelin

 13.30 – 14.30
Hur minskar vi polariseringen i debatten 
om en hållbar samhällsutveckling?
Många talar om den ”smarta staden”. Nu är det dags att bygga 
berättelsen om det smarta landet, att belysa den potential och 
innovationskraft som hela Sverige besitter och visa hur stad och 
landsbygd lyfter varandra. 

Medverkande:
•	Elisabeth	Thand	Ringquist, företagare, grundare affärsängelfonden E14 invest
•	Tomas	Mörtsell, kommunalråd, Storumans kommun
•	Johan	Ljungquist, VD, Gårdsfisk
•	Emilia	Astrenius	Widerström, ordförande, LRF Ungdomen
•	Anders	Källström, VD, LRF
 

 14.45 – 15.30
Fossilfri köttproduktion - går det?
Vi presenterar lärdomar från projekt Fossilfritt kött och de utmaningar  
och möjligheter som finns för att nå målen. För på Gotland har resan 
mot en fossilfri köttproduktion börjat. Det kan vara en av flera 
lösningar på hur vi ställer om till ett hållbart, klimatsmart och 
fossilfritt jordbruk.

Medverkande:
•	Thomas	Östlund, VD, Gotlands Slagteri AB
•	Fredrik	Sundblad, projektledare, Fossilfritt jordbruk
•	Anna	Törnfelt, ordförande, LRF Gotland

 15.30 – 16.30
Hur ökar vi skogens bidrag till  
en hållbar utveckling?
Hur ökar vi skogens bidrag till en hållbar utveckling för att lösa 
klimatfrågan? Hur går vi framåt och hur engagerar vi Sveriges  
330 000 skogsägare i att bruka skogen mer? Sveriges skogsägare  
sitter på hållbara lösningar för några av samhällets stora utmaningar  
och det finns potential att bidra i ännu högre grad.

Medverkande:
•	Jennie	Nilsson, landsbygdsminister
•	Karin	Perers, ordförande, Mellanskog
•	Per-Olof	Sjöö, förbundsordförande, GS-facket
•	Charlotte	Bengtsson, VD, Skogforsk
•	Peter	Holmgren, fd generaldirektör, Center for International Forestry Research (CIFOR)

Moderator: Emma Berglund

 17.00 – 18.00
Möt Sveriges unga bönder – LRF Ungdomen
Medverkande:
•	Annica	Andersson, ledamot LRF Ungdomen
•	Simon	Wancke, vice ordförande LRF Ungdomen
•	Emilia	Astrenius	Widerström, ordförande LRF Ungdomen


