Workshop: Nordiskt jordbruk i tider av extremväder
Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) har inrättat en
nordisk arbetsgrupp för att undersöka de utmaningar jordbruket står inför i en framtid med mer extrema
väderförhållanden. I arbetet ingår att föreslå konkreta nordiska samarbetsområden som kan bidra till en mer
motståndskraftig nordisk matproduktion. Som en del av detta arbete bjuder NKJ och arbetsgruppen in till detta
event.

När: 28 feb, kl 10-15 CET
Var: Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 Köpenhamn
Arrangör: The Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research (NKJ)
Syftet med dagen är att dela erfarenheter och kunskap kring de utmaningar som extremväder skapar för
nordiskt jordbruk. Nordiska samarbetsmöjligheter och gemensamma insatser kommer att diskuteras.
Resultatet av dagen kommer bland annat att utgöra underlag till det nordiska ministermötet i juni.
Språket för dagen är skandinaviska, men de som så önskar är välkomna att ställa frågor och kommentera på
engelska.

PROGRAM
9.30

Incheckning och kaffe

10.00

NKJ, Nordiska ministerrådet och Landbrugsstyrelsen hälsar välkommen
Hur anpassar vi det nordiska jordbruket till klimatförändringarna?
– växtforskningens roll
Lise Lykke Steffensen, CEO NordGen
Klimatförändringarnas roll för matproduktionen – risker och möjligheter
Arne Bardalen, Specialrådgivare NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi
Extremväder och dess effekter på jordbruket – vad görs på EU-nivå för att hantera
riskerna?
Bengt Johnsson, Enheten för handel och marknad, Jordbruksverket Sverige
Finansiell resiliens – torkans effekter ur ett företagsekonomiskt perspektiv
Torben Wiborg, Chefkonsulent Udvikling, LMO Future, Danmark

11.45

Lunch

12.30

Workshop
Syftet med workshopen är att diskutera och ge förslag på initiativ och satsningar för
att skapa en än mer motståndskraftig och hållbar primärsektor i en framtid präglad av
ett klimat med mer extrema väderförhållanden. Underlag skickas ut 22 februari.

14.00

Möte
Arbetsgruppens möte #3, samtliga deltagare är välkomna att delta

15.00

Eftersnack och kaffe

ANMÄLAN Om du inte redan anmält ditt deltagande, vänligen gör så senast 20 februari till Maria
Tunberg, maria.tunberg@stelacon.se. Vänligen ange eventuella matpreferenser.
FRÅGOR ställs till Maria Tunberg, maria.tunberg@stelacon.se, +46 736 14 15 97.

VÄLKOMMEN!

