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Varför är vissa jordbruks- och trädgårdsföretag
mer konkurrenskraftiga än andra?
Anmälan görs till: Suzanne Printzell, suzanne.printzell@jordbruksverket.se
För frågor kontakta: Lina Bjerke, lina.bjerke@jordbruksverket.se

suzanne.printzell@jordbruksverket.se
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Elmia Lantbruk – djur & inomgård kongresshuset
21 oktober, 14:30-16:00
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Välkommen!
Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg

14:45

Inledning
Landsbygdsminister Sven Erik Bucht

15:00

Vad skapar jordbrukets konkurrenskraft?
Jordbruksverket har genomfört nio studier om konkurrenskraft det senaste året. Under
seminariet presenteras resultaten och vi diskuterar tillsammans hur de kan hjälpa till i arbetet att
främja konkurrenskraften i svenska jordbruks- och trädgårdsföretag.

De övergripande rubrikerna:
STRATEGIERNAS BETYDELSE
Med resultat från detta projekt samt tidigare forskning kan vi på goda grunder hävda att företagets strategier har betydelse.
		
Detta är kanske särskilt viktigt för en bransch som har övergripande problem med lönsamhet, globalisering och en snabb
strukturomvandling. Hur kan en ökad kunskap om strategier särskilt vara till hjälp för jordbruks- och trädgårdsnäringen?

JORDBRUKET I EN KUNSKAPSEKONOMI
Jordbruket måste aktivt ta rollen som en aktör som genererar, tar emot och delar kunskap. Detta är nödvändigt i en tid då
branschen har minskad lönsamhet och snabb teknikutveckling. Ett ökat kunskapsinnehåll kan främja konkurrenskraft inom
jordbruket ur en rad olika perspektiv. Vilka är dessa och hur kan en ökad kunskap hjälpa oss framåt?

JORDBRUKET PÅ EN GLOBAL MARKNAD
Resultaten från projektet visar tydligt att svenskt jordbruk i många delar har halkat efter i listan av de mest konkurrens
kraftiga länderna. Flertalet av de indikatorer på konkurrenskraft som lyfts inom projektet pekar på att det svenska jord
bruket har ett ogynnsamt läge jämfört med andra länder i EU och utvecklingen ser ut att fortsätta i den riktningen.
Vad innebär detta för ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk i framtiden?

