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Integrerad eller segregerad naturvård 
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Tid Torsdag 15 november kl 10.00–16.00 (registrering och kaffe från kl. 09.30) 

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

Anmälan Senast den 12 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se 

Avgift 300 kr inkl. moms. (Akademiledamöter 150 kr; studenter gratis).  

Vid avbokning senare än den 1 nov återbetalas inte avgiften, men platsen kan överlåtas.  

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 Formas och BECC vid Lunds universitet  
(BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate)  

 

Under det senaste decenniet har det uppstått en intensiv debatt kring huruvida biologisk mångfald bäst 

bevaras genom att integreras med jord- och skogsbruk, eller om det är mer kostnadseffektivt med reservat 

som är separerade från produktionslandskapen. Samma debatt har uppstått när det gäller urban naturvård – 

ska vi satsa på stora parker eller integrera det gröna överallt i staden? Olika forskare i Sverige, Europa och 

världen har diskuterat frågan under benämningen ”land-sharing vs. land-sparing”. 

 

Syftet med detta seminarium är att belysa hur integrerad och segregerad naturvård skulle fungera i ett 

svenskt perspektiv, samt vilka effekter de olika strategierna har på bevarande av sällsynta arter, 

produktion av ekosystemtjänster och kostnadseffektiviteten hos naturvården. Vi avser att illustrera hur 

dessa strategier konkret kan se ut i jordbrukslandskap, skogslandskap och urbana områden och i vilken 

mån en klokt vald strategi kan minska eventuella konflikter mellan produktion och naturvård. Frågan om 

vilka policyinstrument som kan behövas kommer att diskuteras, liksom frågan om det räcker att bevara 

arter i reservat i en värld präglad av klimatförändringar där många arters utbredningsområden förändras.  

 

Seminariet kommer att samla forskare med kunskap inom området, bland annat från det strategiska 

forskningsområdet Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate (BECC) vid Lunds och 

Göteborgs universitet, men även från andra lärosäten. Vi kommer också att bjuda in representanter för 

myndigheter, ideell naturvård och de gröna näringarna. Seminariet kommer att vara ett viktigt bidrag till 

den fortsatta diskussionen om hur man förenar element av integrerad och segregerad naturvård för att 

såväl klara målet att bevara svenska arter i livskraftiga populationer som att långsiktigt säkerställa 

ekosystemtjänster associerade med biologisk mångfald och produktion i jord- och skogsbruk. 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Moderator: Maria von Post, forskare, Lunds universitet 

 

09.30 Samling och registrering 

 

10.00 Välkomna  

Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA 

 

10.05 

 

Introduktion till debatten om ”land-sharing vs. land-sparing” 

Henrik Smith, professor, Lunds universitet  

 

10.40 Generell hänsyn eller reservat i skogen?  

Thomas Ranius, professor, Sveriges Lantbruksuniversitet  

 

11.00 Intensifiering genom att integrera naturvården 

Riccardo Bommarco, professor, Sveriges Lantbruksuniversitet 

 

11.20 Kan vi rädda naturen genom intensifiering?  

Torbjörn Fagerström, professor emeritus, Lunds universitet   

 

11.40 Segregerad eller integrerad naturvård – globala kopplingar 

Tobias Kümmerle, professor, Humboldt-University, Berlin (på engelska) 

 

12.00 Lunch 

 

13.00 Reflektioner kring integrerad eller segregerad naturvård i skogen 

Olof Johansson, Skogspolitisk chef, Sveaskog 

 

13.20 Grön infrastruktur – en väg att integrera naturvården i produktionslandskapet 

Johan Ekroos, forskare, Lunds universitet  

 

13.40 Integrerad eller segregerad natur i staden? 

Anna Persson & Maria von Post, forskare, Lunds universitet 

 

14.00 Landskapet som vår livsmiljö – vem skall fatta besluten?  

Marie Stenseke, professor, Göteborgs universitet 

 

14.20 Integrerad eller segregerad naturvård – en debatt som missar poängen?  

Mark Brady, docent, Agrifood Economics Centre, Sveriges Lantbruksuniversitet 

 

14.40 Paus 

 

15.10 Paneldiskussion (forskare, myndighet, grön näring, NGO) 

 

16.00 Mingel och fortsatta diskussioner  
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