
 

 

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. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

Seminarium 
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Utan pengar – inga hagar och ängar! 
Betesmarker bidrar till en hållbar framtid. Hur kan vi bevara dem? 
 
Tid Tisdag 29 november 2016 kl. 10.00–17.00 (registrering och kaffe kl. 9.30) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 22 nov via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 25 nov, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel. 08-54 54 77 06  

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel. 08-54 54 77 12 
Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 
 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond. 

 
Sveriges ängar och hagar är ett resultat av ett mångtusenårigt resursutnyttjande. De är innehållsrika 
kulturminnen men också levande natur, en natur som erbjuder rik biologisk mångfald och viktiga 
ekosystemtjänster. 
 
Dessa kulturskatter är beroende av att det finns bönder, som vill fortsätta att använda dem för 
husdjursskötsel. De kan bara bevaras genom att brukas. Men det förutsätter att bönderna får betalt 
för de kollektiva nyttigheter som de producerar. Bristande lönsamhet är en viktig orsak till att allt 
flera bönder, gårdar, betesdjur och därmed också ängs- och hagmarker försvinner. Kan man få en 
ekonomiskt hållbar hävd av de gamla kulturmarkerna? Hur påverkar dagens lagstiftning, CAP och 
jordbrukspolitiken böndernas situation och förvaltningen av våra ängs- och hagmarker? Kan man 
minska köttkonsumtionen och klimatpåverkan samtidigt som man bevarar dessa kulturskatter? 
 
Det behövs policyinstrument som kan bryta den negativa trenden för våra ängar och hagar, 
ekonomisk-politiska styrmedel, branschsatsningar av olika slag, produktutveckling och förädling. 
Det behövs inte minst ett ökat engagemang och ansvarstagande såväl hos politiker och ansvariga 
myndigheter som inom jordbruket och bland oss konsumenter. 
 
Seminariet har tre huvudavsnitt. Det inleds med en historisk tillbakablick till den tid då ”äng var 
åkers moder”. Vi fortsätter med att prata om ängens undanskymda och snabbt krympande roll i 
dagens lantbruk. Och vi avslutar dagen med att blicka framåt på hur vi vill utforma 
jordbrukspolitik och landskapsförvaltning så att ängar och hagar bevaras.  
 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Utan pengar – inga hagar och ängar! 
Betesmarker bidrar till en hållbar framtid. Hur kan vi bevara dem? 
 
Moderator Annika Åhnberg, AgrD h.c. och akademiledamot 
 
10.00 Välkomna 

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, KSLA 
10.05 Introduktion 

Margareta Ihse, ordf. KSLA:s landskapskommitté 
10.15 Bildspel om ängen 

Roger Svensson, FD, tidigare universitetslektor Centrum för biologisk mångfald, SLU 
10.30 Ängen i tid och rum 

Ann Norderhaug, f.d. forskningschef kulturlandskap och Margareta Ihse, prof. em. 
Stockholms universitet 

11.00 Från blomma till biff – hot och möjligheter, okunnighet och intresse 
Stefan Edman, författare och biolog 

11.20 Utan betalning försvinner slåtter- och betesmarkerna! 
Knut Per Hasund, AgrD och miljöekonom, Jordbruksverket 

11.40 Behövs ersättningar till jordbrukare för skötsel av kulturmiljöer? 
Michael Frisk, kulturgeograf/arkeolog, Riksantikvarieämbetet 

12.00 Lunch 
13.00 Ekonomiskt hållbar hävd av svenska naturbetesmarker 

Karl-Ivar Kumm, docent, SLU 
13.20 De sista ängarna – varför visste ni inte detta? 

Henrik Ekman, miljöjournalist och författare 
13.40 Behövs ängar och naturbetesmarker i ett multifunktionellt landskap? 

Henrik Smith, professor, Lunds universitet 
14.00 Vem bryr sig om ängen och hagen? 

Marie Stenseke, professor, Göteborgs universitet 
14.20 Gynnas biologisk mångfald och landskapstänkande av lagstiftningen? 

Olof Lindén, professor och deltidsbonde i Sörmland 
14.35 Paus med kaffe och frukt 
15.00 Hur kan vi bevara våra värdefulla ängsmarker? 

Urban Emanuelsson, professor, SLU/Kristianstads Högskola 
15.20 Paneldiskussion  
16.00 Mingel och fortsatta informella diskussioner 
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