Inbjudan till seminarium den 31 maj 2011

Genvägar eller senvägar
Ett seminarium om vad det kostar oss att avstå
ifrån gentekniskt förädlade grödor i jordbruket
Mycket talar för att forskningen inom livsvetenskaperna
kommer få lika stor betydelse för samhället under
2000-talet som forskningen inom fysik och kemi under
1900-talet. Mot den bakgrunden är det olyckligt att
molekylärbiologins och bioteknikens tillämpningar inom
flera centrala kunskapsområden har hamnat i ett
opinionsmässigt dödläge i Europa.
Det finns en utbredd misstro mot genteknik i
jordbruket. Samtidigt hävdar många att genteknik
bidrar till både ökad produktivitet och bättre miljö. I en
rapport till Expertgruppen för miljöstudier fördjupar och
konkretiserar professor Torbjörn Fagerström och
professor Sören Wibe diskussionen samt analyserar de
samhällsekonomiska effekterna av gentekniskt
förädlade grödor i jordbruket.
Rapporten kommenteras av:
Stefan Fölster
Carina Knorpp
Jens Sundström
Harald Svensson

Chefsekonom, Svenskt Näringsliv
Landsbygdsdepartementet
Docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Chefsekonom, Statens Jordbruksverk

Seminariet leds av EMS:s ordförande, Bengt Kriström

Välkomna!

Preliminärt program
12.45---13.00 Kaffe
13.00 Inledning av Bengt Kriström
13.10 Rapporten presenteras av Torbjörn Fagerström
13.40 Kommentarer från panelen
14.20 Allmän diskussion
14.55 Avslutande kommentarer
15.00 Avslutning

Expertgruppen för
Miljöstudier
Expertgruppen för miljöstudier är en
kommitté under Finansdepartementet
med uppgift att bredda och fördjupa
underlaget för framtida miljöpolitiska
avgöranden och därigenom förbättra
förutsättningarna för att miljövårdens
resurser får mesta möjliga effekt och
måluppfyllelse.
Expertgruppen består av
Ordförande
Bengt Kriström, professor i
naturresursekonomi vid SLU i Umeå.
Astri Muren, docent i nationalekonomi
vid Stockholms universitet.
Ann-Sophie Crépin, fil.dr. i
nationalekonomi vid Beijerinstitutet.

Tid: Tisdagen den 31 maj 2011
kl. 12.45 --- 15.00
Plats: Rosenbads konferenscenter,
Drottninggatan 1, Stockholm

Catherine Hagem, fil.dr. i
nationalekonomi vid Norges Statiska
sentralbyrå
Lennart Hjalmarsson, professor i
nationalekonomi vid Handelshögskolan,
Göteborgs universitet

Anmälan

Anni Huhtala, professor i miljöekonomi
vid MTT (Finlands ledande
forskningsinstitut inom jordbruk och
livsmedel samt jordbruksmiljö).

Anmälan görs till charlotte.nommera@finance.ministry.se
senast fredag den 27 maj.

Per-Olov Johansson, professor i
nationalekonomi vid Handelshögskolan
i Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt
Antalet platser är begränsat

Björn Carlén, fil.dr. i nationalekonomi
vid Väg- och transportforskningsinstitutets transportekonomiska enhet i
Stockholm.

Läs mer om Expertgruppen för Miljöstudier på vår hemsida
www.ems.expertgrupp.se

