
 

 

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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Odlingssystem för framtiden 
Logården en plattform för odlingssystemforskning 
 
Tid Måndag 3 september, kl 10.45–16.15 (registrering och kaffe från kl 10.15) 
Plats Logården, Grästorp 
Anmälan Senast den 27 aug via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 29 aug, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
 
Tillresande deltagare från Stockholm (7.10) och Malmö (6.11) med tåg kommer att hämtas på 
Falköpings central 9:45. Transport till Falköping efter seminariet ordnas likaså. 

Avgift Avgiftsfritt 
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. 

 
 
 
Seminarium på Logården 3 september 2012 
 
Odlingssystemprojekten på Logården som pågått i 20 år innebär att integrerade och ekologiska 
odlingssystem utvecklas och utvärderas utifrån uppsatta mål för produktion, miljö och samhällseffekter. 
Logårdsprojekten ingick i ett stort europeiskt forskningsprojekt under 1990-talet.  
 
Med finansiering av SLF drivs under 2012 ett projekt för att utvärdera resultaten av i första hand den 
integrerade delen. Intresset för dessa erfarenheter är särskilt stort inför genomförandet av IPM (Integrated 
Pest Management) inom EUs medlemsländer. Vid detta seminarium kommer resultat och erfarenheter att 
presenteras. Dessutom kommer de exklusiva anläggningar för mätningar i fält att visas upp. 
 
Odlingssystemprojektet har också under åren utgjort en resurs för en rad olika forskningsprojekt där 
Logården varit en värdefull plattform för att kunna genomföra projekten. På seminariet kommer ett urval av 
dessa projekt redovisas av ansvariga forskare.  
 
Framtida krav på odlingssystem och möjligheter för att bedriva odlingssystemforskning på 
forskningsstationer kommer att diskuteras. 
 
 
Välkomna! 
 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 
 
 
 

Odlingssystem för framtiden 
Logården en plattform för odlingssystemforskning 
Måndag 3 september 2012 
 
 
Moderator Carl-Anders Helander, KSLA 
 
10.15 Samling och registrering. Kaffe. 
10.45 Välkomna och inledning 

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare 
10.55 Integrerad odling på Logården 

Maria Stenberg, Hushållningssällskapet Skaraborg 
11.30 Platsanpassad fosforgödsling för minskad utlakning från Logården 

Mats Söderström, SLU 
11.45 N2O-emissioner från Logården 

Åsa Kasimir Klemedtsson, GU 

12.00 Lunch 

13.00 Logården försöksgård – fältvandring och visning av stationen 
Stellan Johansson och Björn Roland, Hushållningssällskapet Skaraborg 
Hanna Johansson, Hushållningssällskapet Väst, visar demoprojekt om biologisk 
mångfald  

14.00 Biologisk mångfald  
Johan Ahnström, Länsstyrelsen Uppsala län 

14:20 Markstruktur och bördighet 
Kerstin Berglund, SLU 
 
Framtida odlingssystem. Inledande föredrag; 

14.40 Odlingssystem på Logården i framtiden 
Björn Roland, Hushållningssällskapet Skaraborg 

14.50 Nyttan av odlingssystemprojekt ur forskarperspektiv 
Göran Bergkvist, SLU 

15.00 Jordbruk på gott och ont för miljön 
Ingrid Rydberg, Naturvårdsverket 

15.10 Framtida odlingssystem. Avslutande diskussion 

15.45 Kaffe  

16.15 Avslutning 

 


