
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. 

 

Seminarium 
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Svensk och internationell markanvändning 

 
 

Tid Torsdag 8 december, kl 12.30–15.00, lunch 11.30 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 1 dec via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  
(avbokning måste ske senast den 5 dec, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Avgiftsfritt 

Frågor Innehåll: Bo Carlestål, bo.carlestal@ksla.se, tel 08-54 54 77 08, 0706-611 471 
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Akademiens Gemensamma fonder 

 
 
 
 

Under senare år har behovet att producera mer mat, fiber, bioenergi och foder getts ett ökat 
internationellt fokus. Orsakerna till detta är flera, bl. a. ökande befolkning, ändrade 
konsumtionsvanor till följd av ökat välstånd, snabb urbanisering med nya vägar och 
bebyggelse, återkommande tork- och översvämningskatastrofer och ökad volatilitet 
gällande livsmedels- och energipriserna.   
 

Produktionen av mat, fiber, bioenergi och foder har en sak gemensamt, de är alla beroende 
av fotosyntesen och av den anledningen beroende av mark för att kunna producera dessa 
produkter. Konkurrensen mellan grödorna skärps. Hur skall vi behålla de bördiga markerna 
i biologisk produktion och huruvida det finns ytterligare arealer av odlingsvärd mark att ta i 
anspråk har blivit heta frågor under senare år.   
 

Akademien har under året bedrivit en avdelningsövergripande verksamhet med fokus på 
frågor som rör mark och markanvändning såväl nationellt som internationellt. En intressant 
sammanställning av aktiviteterna på detta tema kommer att presenteras i samband med 
akademisammankomsten den 8 december.   
 
Välkomna! 
 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 
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Svensk och internationell markanvändning 

 
Torsdag 8 dec 2011 
 
 
Moderator Peter Edling, Agr.dr., ledamot av KSLA 

 
 
 

11.30 Lunch i Oscars källare 

12.30 Välkommen 
Åke Barklund Akademisekreterare och VD, KSLA 

12.35 Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 
Ulf Jansson, Fil.dr., Kulturgeografiska inst., Stockholms universitet 

13.00 Frågestund. 
 

13.15 Hotet mot den odlade jorden 
Ann Norderhaug, Fil.dr., ledamot av KSLA 

13.45 Frågestund. 
 

14.00 Globala utmaningar inom markanvändningen 
Fredrik Ingemarson, Skog.dr., sekr. SIFI    

14.30 Diskussion och sammanfattning 

15.00 Avslutning 
Kaffe/te i Oscars källare 
 

 


