
 

 

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. 

 

Håstadiusseminariet 2017 
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Växtodling med sikte på nästa växtföljd 
– historik och framtidsutsikter 
 

Tid Onsdag 29 november, kl 09.30–15.00 (registrering och kaffe från kl 09.00) 
Plats SLU Alnarp, Crafoordsalen 
Anmälan Senast den 7 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 20 november, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Avgift Kostnadsfritt 
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 Ulla och Birger Håstadius Stiftelse och genomförs i samarbete 
med Partnerskap Alnarp. 

 
Svensk växtodling bedöms ha bra förutsättningar för hållbar produktion. Grundläggande fördelar för 
Sverige är generellt god tillgång på vatten och bra odlingsjordar. Teknikutvecklingen tar stora steg framåt 
och kompetensen är hög. 
 
Växtodlingen har alltid varit och kommer att fortsätta vara grunden för att, via fotosyntesen, bygga upp 
kolrika växtdelar till livsmedelsråvara och foder. Allt oftare läggs fokus på att nyttja odlad växtråvara som 
energiråvara samt som material för fiberanvändning och annan industriråvara. En synnerligen viktig och 
aktuell fråga är hur växtodlingen bidrar till att bygga in kol och mull, i markekosystemet. Det är viktigt att 
bedriva sin växtodling med sikte på nästa växtföljd.  
 
Vid seminariet fokuserar vi på förutsättningar för och möjligheter att bedriva lönsam och hållbar 
produktion. Programmet är inriktat på att belysa praktiska, lantbruksnära erfarenheter. Lika intressant är 
det att fokusera på några viktiga framtidsfrågor. Dagen blir en resa från mitten på 1970-talet fram till idag, 
i en tid då växtodlingsföretagen brottas med lönsamheten men där det allt tydligare framgår att svensk 
växtodling har biologiska och tekniska förutsättningar att vara en av grundpelarna i strävan att förverkliga 
en globalt hållbar växtproduktion. 
 
2017 års Håstadiusseminarium har planerats av Lars Törner som under hela sin yrkesbana har verkat för 
att vetenskap och grundforskning ska omsättas till praktisk tillämpning genom verklig bondenytta. 
Akademiens Håstadiuspris delas ut ur Ulla och Birger Håstadius stiftelse för främjande av vetenskaplig 
forskning och utveckling inom växtområdet. 
 
Välkomna! 

 
Eva Pettersson 
Akademiens sekreterare och VD 
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Växtodling med sikte på nästa växtföljd 
– historik och framtidsutsikter 
Onsdag 29 november 2017 
 
Moderator: Dave Servin 
 
09.00 Samling och registrering 
09.30 Välkomna, introduktion  

Ann-Britt Karlsson, KSLA, ordförande Jordbruksavdelningen  
09.35 Viktiga steg under åren i svensk växtodling – men vad är morgondagens frågor? 

Lars Törner, Håstadiuspristagare 2017, LT Miljö   
10.05 Vad ser jag som ung praktiker och företagare som viktiga utmaningar?  

Martin Krokstorp, lantbrukare/lantmästare, och Johan Bramstorp, lantbrukare/lantmästare  
10.40 Bensträckare  
10.45 Spannmålsodlingens dominans – var finns nyckeln till uthålliga växtföljder? 

Förhållandet på en av Odling i Balans pilotgårdar 
Göran Bergkvist, forskare SLU 

11.10 Kunskapsbaserad utveckling – hur sammanför vi akademi och praktik? 
Lisa Germundsson, verksamhetsansvarig Partnerskap Alnarp  

11.30 Lunch 
12.30 Rådgivning inom växtodlingen med fokus på hållbarhet 

Stina Olofsson, verksamhetsansvarig Greppa Näringen 
13.15 Spannmålsodling i Sverige – vi har konkurrenskraft, och den ska utnyttjas! 

Nils Yngveson, lantmästare Arendala gård, Lund 
13.40 Fältförsöken - en grundläggande resurs med stor bondenytta 

Magnus Larsson, agronom, sekreterare Försöksringarnas Centralstyrelse 
14.05 Paus 
14.15 Panelsamtal och frågor från publiken 
15.00 Avslutning och därefter kaffe 
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