
 

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. 
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Bygga på åkerjord:   
Klokt och förnuftigt – eller dyrt och onödigt? 
 
Tid Tisdag 12 mars 2013, kl. 13.00–16.30  
Plats KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 8 mars via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 8 mars, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Avgift Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. 
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 stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond samt  

stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond. 
 
Åkermarken bebyggs i allt snabbare takt, inte minst i södra Sverige. Växande kommuner behöver 
lättbyggd tomtmark för industrier, infrastruktur och bostäder när befolkningen ökar. Ofta är det 
åkermark som står till buds för expansion på slätten. 
 
På många håll växer oron för denna utveckling. Åkerjord är en ändlig resurs såväl i Sverige som 
globalt och såväl vi själva som kommande generationer är beroende av odlingsmark för att få mat 
på bordet. Även om det tycks enkelt att bygga på åkermark finns det siffror som visar att det kan 
bli dyrt på sikt för kommunerna att låta bostadsområden och shoppingcentra breda ut sig. Allt fler 
kilometer av kollektivtrafik, vägar och avloppsledningar ska anläggas och underhållas.  
 
Vad finns det för alternativ? Går det att börja tänka annorlunda på kommunnivå, på länsnivå och 
på riksnivå? Finns det vägar framåt som är kostnadseffektiva och attraktiva för olika intressen? 
 
Med detta seminarium borrar KSLA lite djupare i de frågeställningar som tas upp i rapporten 
”Jorden vi ärvde” med Elin Slätmo som huvudförfattare (rapporten kan laddas ner här). Vi ställer 
frågor om hållbarheten i dagens kommunala planering, diskuterar alternativa utvecklingsvägar och 
nya initiativ och tankar på lokal och regional nivå, liksom på riksnivå.  
 
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 
 
 

Bygga på åkerjord:   
Klokt och förnuftigt – eller dyrt och onödigt? 
 
Tisdag 12 mars 2013 
 
 
Moderator: Marie Stenseke, professor i kulturgeografi och ekonomisk geografi,  
Göteborgs universitet 
 
 
13.00 Välkomna 

Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA 
13.10 Jorden vi ärver – och fördärver 

KSLA:s rapport om vår livsviktigaste – men snabbt krympande resurs 
Elin Slätmo, doktorand, Göteborgs universitet 

13.30 Rör inte vår åkerjord.  
Om Skåne Läns nollvision för bebyggelse på åkerjord.  
Elisabet Weber, länsarkitekt, Skåne  

13.50 Att äta kakan – och ändå ha den kvar.  
Om konsten att kunna växa utan att riskera livsvillkoren. 
Göran Berggren, strategisk planeringschef. Staffanstorps kommun  

14.10 Att bygga billigt är att bygga dyrt? Andra länder?   
Om dolda kostnader på kort och lång sikt av att bygga på åkermark. 
Anders Larsson, landskapsarkitekt, Agr. Dr i översiktlig fysisk planering, SLU 

14.30 KAFFE 
15.00 I Nationens Intresse. 

Om marken som strategisk nationell resurs – historiskt och i framtiden. 
Kenneth Olwig, professor landskapsarkitektur SLU Alnarp 

15.20 Diskussion 
16.30 Avslutning 
 
 

Med reservation för ev. ändringar 


