
 

 

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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Anpassning till klimatförändringar 
Särskilt avseende vattnets roll i jord- och skogsbruk 
 
Tid Tisdag 2 oktober, kl 09.30–16.30 (registrering och kaffe från kl 09.00) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 25 september via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 27 september, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Avgift Ingen avgift 
Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24, 0703-474 160 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309 
 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond 

 
Många av riskerna förknippade med klimatförändringen och behoven att hantera och anpassa oss 
till dem handlar om vatten: framtidens dräneringsbehov, översvämningar, dammsäkerhet, vatten-
försörjning, och dylikt. Men vad är den svenska strategin för att hantera kommande risker, 
osäkerheter och anpassningsbehov? Vilket tidsperspektiv bör vi arbeta med och hur ligger Sverige 
till i förhållande till andra länder när det gäller anpassningsstrategi och risk- och osäkerhets-
hantering? 
 
Det här seminariet belyser och diskuterar strategin, ansvarsfördelningen och arbetet med svensk 
klimatanpassning, särskilt avseende förändringar av vattenkvalitet och vattenkvantitet och deras 
kopplingar till jord- och skogsbruk. Viktiga frågor handlar om vad vi vet och gör idag, vilka de 
viktigaste riskerna är, hur de hanteras och av vem, var de viktigaste osäkerheterna finns i analyser 
och metoder för riskhantering och anpassningsplanering. Frågorna gäller också vad vi behöver mer 
kommunikation kring, delaktighet i och/eller kunskap om för att bättre, säkrare och effektivare 
möta klimatdrivna vattenförändringar. 
 
 
 
 
 
 
Välkomna! 
 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

 

Anpassning till klimatförändringar 
Särskilt avseende vattnets roll i jord- och skogsbruk 
 
Tisdag 2 oktober 2012 
 
Moderator Ragnar Elmgren, Stockholms universitet  
 
09.00 Samling och registrering 
09.30 Välkomna 

Lennart de Maré, ordförande kommittén för vattenfrågor, KSLA 
 Strategier för klimatanpassning 
9.40 Klimatanpassning i europeiskt perspektiv 

Jürgen Salay, Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för klimatfrågor 
10.20 Klimatanpassning i Sverige: sammanfattande perspektiv och vattenexempel 

Georgia Destouni, Stockholm universitet 
10.40 Kaffe 

 Fallstudie Mälaren 
11.10 Konsekvenser av översvämning i Mälaren 

Anna Höglund, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

11.40 Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning  
Ingemar Skogö, utredare 

12.20 Lunch 

 Anpassningsforskning 
13.20 Klimatförändringar, effekter och anpassning 

Oskar Wallgren, Stockholm Environment Institute (SEI), forskningsprogram Mistra-
SWECIA 

13.50 Skogsbrukets anpassning till klimatförändringar, med fokus på vatten 
Hjalmar Laudon, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå, forskningsprogram 
Mistra-Future Forests 
 

14.20 Kaffe 

14.40 Strategier för anpassning med risk- och osäkerhetshantering 
Emily Boyd, Stockholms universitet, forskningsprogram EkoKlim 
 

15.10 Diskussion med föreläsare och publik 
Diskussionsledare: Johan Kuylenstierna, SEI  

16.20 Sammanfattning 
Johan Kuylenstierna, SEI 
 

16.30 Avslutning 
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