LRF i Almedalen
Måndag 4 juli
10:00 - 10:45
Regional samverkan i kristider - för näringslivets bästa
Ämne: Näringsliv
Arrangör: Region Jönköpings län, Mötesplats Jönköpings län
Plats: Strandvägen, H535,
Beskrivning av samhällsfrågan:
När Ryssland invaderade Ukraina i februari uppstod snabbt påverkan på länets
näringsliv. Hur samverkar Region Jönköpings län, Länsstyrelsen, kommuner och
näringslivsfrämjande aktörer för näringslivets bästa när förutsättningar snabbt
ändras?
LRF-deltagare: Henrik Sporrong Esbjörnsson, Företags- och
organisationsutvecklare, LRF Jönköpings län
Webbsändning:

https://almedalsveckanplay.info/66472
Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/66472

11:00 - 11:45
Hållbar mat i tider av kris – går det?
Ämne: Hållbarhet, Mat
Arrangör: Nordiska Ministerrådet
Plats: Strandvägen 4, Strands veranda, "Wisby Strand"
Beskrivning av samhällsfrågan:
Norden har gjort stora framsteg för att främja hållbara och hälsosamma
livsmedelssystem, men det finns fortfarande stora utmaningar kvar.
Livsmedelssystemen står idag för mer än en tredjedel av våra växthusgasutsläpp
och är en stor källa tilltappet av biodiversitet.
LRF-deltagare: Elisabeth Hidén, agronom, ordförande LRF Ungdomens Riksstyrelse
Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/65079

15:30 - 16:45
Vårt ekonomiska läge

Ämne: Ekonomi
Arrangör: Swedbank
Plats: Volters gränd 8, "Swedbank Huset"
Beskrivning av samhällsfrågan:

Geopolitikens konsekvenser för vår tids stora ödesfrågor: energin, maten och
klimatet.
LRF-deltagare: Anna-Karin Hatt, Vd, LRF
Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/64617

Tisdag 5 juli
13:00 - 13:45
Om krisen kommer – därför är växtbaserade livsmedel en
central del av ett motståndskraftigt jordbruk
Beskrivning av samhällsfrågan:

Växtbaserade livsmedel är en viktig pusselbit för att trygga livsmedelsberedskapen.
Inser politiken vilken viktig roll växtbaserade livsmedel kan spela i svensk
livsmedelsförsörjning? Finns incitamenten för bönder att producera grödor för
humankonsumtion istället för till djurfoder?
LRF-deltagare: Andreas Nypelius, ordförande LRF Gotland och ordförande i
Växtodlingsbranschrådet
https://almedalsveckan.info/program/65291

14:15 - 15:00
Kan skogsnäringen matcha förväntningar på jämställdhet?
Ämne: Jämställdhet, Näringsliv
Arrangör: WomEngage, Skogsindustrierna
Plats: Mellangatan 11, Stallgården, "Vinägers bakgård/Bakgården"
Beskrivning av samhällsfrågan:
Skogen och jämställdhet går hand i hand, det som sker idag påverkar
nästkommande 100år. Hur ser ungdomarna som ska ta över skogsförvaltningen och
jobben inom skogsindustrin på förutsättningarna för kvinnor i branschen? Kan de
som idag har ledande positioner i branschen matcha deras förväntningar?

LRF-deltagare: Elisabeth Hidén, LRF Ungdom
https://almedalsveckan.info/program/65823

15:00 - 16:00
Så skapar vi en konkurrens- och motståndskraftig svensk
livsmedelsproduktion

Ämne: Mat, Näringsliv
Arrangör: Livsmedelsföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund
Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin, "S:t Clemens ruin"

Beskrivning av samhällsfrågan:
I en alltmer orolig och oförutsägbar värld blir livsmedelsproduktion en ödesfråga. Vad
krävs för att livsmedelsbranschen ska klara av akuta kriser utan stöd? Hur kan den bli så
robust att den kan föda befolkningen även i krig? Och vad måste till för att förverkliga
branschens enorma potential?

LRF-deltagare: Palle Borgström, Förbundsordförande, Lantbrukarnas Riksförbund
Anna Karin Hatt, VD, Lantbrukarnas Riksförbund

15:30 - 16:15
Är mediebranschens chefer tillräckligt bra?
Ämne: Media/journalistik
Arrangör: Sveriges Tidskrifter
Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, "Takterassen, ingång Hamngatan"
Beskrivning av samhällsfrågan:
Efter larmen från branschen om svårigheter att rekrytera – vilken betydelse har
ledarskapet för att göra det attraktivt att söka sig till journalistiska utbildningar och
arbetsgivare?
LRF-deltagare: Ann Henriksson, vice ordförande, Sveriges Tidskrifter, vd, LRF Media
https://almedalsveckan.info/program/66214

Onsdag 6 juli
09:00 - 10:00
Fraktförutsättningar för livsmedelsproduktionen på Gotland

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer, Mat
Arrangör: LRF Gotland
Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, "Hörsalen"
Beskrivning av samhällsfrågan:
Gotlands ö-läge innebär särskilda förutsättningar när det kommer att anknyta till
den rådande logistiken för livsmedel. Hur ser dessa förutsättningar ut? Frakten till
och från Gotland har över tid subventionerats, hur mycket kompenseras
fraktköparna idag för de merkostnader ö-läget innebär?
LRF-deltagare: Andreas Nypelius, Regionordförande, LRF Gotland
Peter Normark, VD och seniorkonsult, Macklean (som släpper sin rapport i detta
ämne)
https://almedalsveckan.info/program/66550

09:15 - 10:00
Hur bygger vi social acceptans för nya elnät?
Ämne: Energi, Klimat/miljö
Arrangör: Ellevio, Arenaenergi
Plats: S:ta Katarinagatan 6, "Klosterlängan"
Beskrivning av samhällsfrågan:
Utan långsiktiga lösningar för stam- och elnätsutbyggnaden i Sverige riskerar vi att få
leva med skyhöga elpriser under lång tid samtidigt som den svenska
klimatomställningen bromsas. Ändå blir det allt svårare att få social acceptans för
nya elnät. Hur vänder vi trenden?
LRF-.deltagare: Helena Andreason, LRF
Webbsändning:

https://almedalsveckanplay.info/66140
Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/66140

10:00 - 10:50
Lantbrukare – hipstertrend eller framtidens livsstil?
Ämne: Hållbarhet, Djur/natur
Arrangör: Andreasson Public Relations
Plats: Strandvägen, H521, "Opinionstältet"
Beskrivning av samhällsfrågan:
Allt fler vill flytta ut på landet. Livet som lantbrukare har blivit ett grönt och hållbart
ideal. Är detta en tillfällig trend eller är det ett skifte i vårt samhälle? Är det en
reaktion på en orolig värld eller är landsbygden framtidens livsmiljö?

LRF-deltagare: Elisabeth Hidén, Ordförande, LRF Ungdomen
https://almedalsveckan.info/program/65720

15:00 - 17:00
Vattendemokrati – hur ska det gå till?
Ämne: Klimat/miljö, Hållbarhet
Arrangör: Lunds universitet
Plats: Hästgatan 13, "Kunskapstriangeln"
Beskrivning av samhällsfrågan:
Allt liv behöver vatten, men det är inte alltid våra vattenresurser räcker till eller
hanteras på ett hållbart sätt. Är vatten en mänsklig rättighet? Hur ser
förutsättningarna ut för en demokratisk vattenutveckling?
LRF-deltagare: Andreas Nypelius, ordförande, LRF-Gotland
https://almedalsveckan.info/program/65546

15:15 - 16:00
Bonden och de globala klimatmålen – vilka investeringar behövs
i framtidens hållbara jordbruk?
Ämne: Klimat/miljö, Mat
Arrangör: Arla, Lantmännen, LRF, Svenskt Kött, Växa, HK Scan, DeLaval, Yara,
Dagens industri, Dagligvarunytt
Plats: Strandvägen 4.2, "Future Food Forum med Dagens industri, Dagligvarunytt
och Di Weekend"
LRF-deltagare: Victoria Thuillier, hållbarhetsexpert, LRF Mjölk
Inger-Lise Sjöström, lantbrukare Östergötland, Arla, Helena Silvander, vd,
Tillväxtbolaget, Elina Matsdotter, hållbarhetschef, Svenskt Kött
https://almedalsveckan.info/program/65897

Torsdag 7 juli
14:30 - 15:30
Hur kan vi bygga beredskap och totalförsvar i hela landet?
Ämne: Säkerhet/försvar, Demokrati
Arrangör: Bygdegårdarnas Riksförbund

Plats: Almedalen, mötestält, "Alla röster ska höras"
Beskrivning av samhällsfrågan:
Lokalsamhället har stor betydelse vid samhälleliga kriser, särskilt i landsbygderna.
Hur vi kan skapa beredskap och totalförsvar i hela landet?
LRF-deltagare: Håkan Johansson.
https://almedalsveckan.info/program/65471

