
 

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  
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Växtodling i ett förändrat klimat 
 

Tid Torsdag 16 november 2017 kl 9.30–16.00 (registrering och kaffe från kl 09.00) 

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

Anmälan Senast den 9 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 12 november, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Ingen avgift 

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

 
Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Akademiens Kulturtekniska fond, Stiftelsen S. O. 
Bergs och Fajer Fajerssons fond samt Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond. 

 

Klimatförändringar påverkar bland annat tillgången till vatten och odlingsbar mark i världen, samtidigt 

som världsbefolkningens behov av mat för ökar. Alla vi människor, oavsett var på jorden vi bor, behöver 

dagligen få i oss 2000 kcal och den mesta energin i livsmedel kommer från odling. 

 

Vad kan och vad bör vi odla i framtidens Sverige? Vilka är utmaningarna och med vilka verktyg och 

vilken kunskap tar vi vara på möjligheterna? Klarar växtförädlingen att exempelvis anpassa grödor till 

snabba väderväxlingar under vinterhalvåret? 

 

Livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka och bli mer konkurrenskraftig enligt regeringens 

livsmedelsstrategi. Hur omsätter vi detta i praktiken idag och 10, 20, 50 år framåt? Seminariet tar upp 

dessa frågor. Vi spanar också framåt genom nedslag hos odlare och företagare som ser möjligheter inom 

bland annat odlingen av baljväxter och frukt. 

 

Seminariet avslutas med en gemensam diskussion kring klimatanpassning av jordbruket för säkrad 

livsmedelsproduktion. 

 

Detta är det fjärde seminariet i en seminarieserie om klimatförändringsfrågor arrangerad av KSLA:s 

kommitté för jordbrukets klimatanpassning. 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Växtodling i ett förändrat klimat 
 

Torsdag 16 nov 2017 
 

Moderator: Helena Aronsson och Christian Hidén 

 

09.00 Samling och registrering 

09.30 Välkomna  

Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA 

09.40 Vårt dagliga bröd, vatten och vi konsumenter: Globala trender i 

livsmedelsförsörjningen 

Jan Lundqvist, professor, senior scientific advisor, Stockholm International Water Institute 

(SIWI) 

10.05 Varifrån kommer kalorierna? 

Gunnar Rundgren, konsult, Grolink 

10.20 Omvärldsspaning  

Anna Nilsson, chefredaktör, Lantmannen 

10.30 Växtfysiologi – nytt klimat ställer andra krav på växterna 

Jens Sundström, samverkanslektor, docent i växtfysiologi, SLU 

10.55 Paus 

11.25 Växtförädling – nyckelfaktor i framtida odling 

Anna Westerbergh, docent i genetik och växtförädling, SLU Uppsala 

11.50 Växtskadegörare då och nu 

Gunilla Berg, växtskyddsrådgivare, Jordbruksverket, Alnarp 

12.10 Lunch 

13.10 Hållbart växtskydd 

Johan Axelman, strategisk rådgivare, KEMI 

13.35 Trindsäd (baljväxter) – möjligheter och begränsningar 

Gunnel Andersson, växtskyddsrådgivare, Jordbruksverket, Kalmar 

13.55 Äppelodling – en framtidsgröda 

Henrik Stridh, VD, Äppelriket 

14.15 Kaffe 

14.45 Livsmedelsstrategin – från ord till handling! 

Carina Knorpp, FD, ämnesråd, Näringsdepartementet 

15.05 Diskussion: Hur rustar vi oss för utmaningarna? 

16.00 Avslutning 

 

http://www.ksla.se/

