
 

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. 

 
 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
 

 
Stundande skördar – sjunkande skördar?  
 
Tid Torsdag 11 april, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Akademisammankomst för KSLA:s ledamöter och särskilt inbjudna. Anmälan senast 
den 4 april via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se. Anmälan via samma länk 
till Jordbruksavdelningens lunch kl. 12.00 och sammanträde kl. 13.00–15.00 (endast 
Jordbruksavdelningens ledamöter). 

Frågor Innehåll: Magnus J Stark, magnus.stark@ksla.se, tel. 08-54 54 77 24 
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel. 08-54 54 77 12 

Webb Sammankomsten kan följas via länk på www.ksla.se 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond. 
 
 
 
Den globala efterfrågan på livsmedel förväntas fördubblas fram till 2050. Lantbrukets utmaning 
blir att producera mer mat på lika stor areal, men mindre vatten och insatsmedel än vad vi gör idag. 
 
Samtidigt som efterfrågan ökar har en utveckling med 100 år med ständigt stigande skördar brutits. 
Skördenivåerna har planat ut och i del fall sjunker de till och med. Så ser det ut i hela Europa, men 
mönstret är tydligast i Norden. Skördenivåerna är ett samspel mellan en mängd olika faktorer, men 
vad är förklaringen till stagnationen och vad kan vi göra åt detta?  
 
Är det en slump att sockerbets- och oljeväxtodling som båda har en tydlig odlarfinansierad 
teknikutveckling och växtförädling, går mot trenden och visar på ökande medelskördar? Har vi en 
forskning och rådgivning som understödjer behovet för att återfå en stigande skördeutveckling. 
 
 
 
 
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

Stundande skördar – sjunkande skördar?  
Torsdag 11 april 2013 
 
 
 
15.00 Samling, kaffe/te 

 
15.30 Formell sammankomst 

 
15.45 Överläggningsämne: Stundande skördar – sjunkande skördar? 

  
Hur tar vi höstvetet mot nya höjder? 
Helena Elmquist, verksamhetsledare, Odling i Balans 
 
Bra management lyfter skördenivåerna 
Anders Krafft, växtodlingsrådgivare, Lantmännen VäxtRåd 
 
Kan några kilo mer per hektar betyda så mycket? 
Per Hansson, ekonomagronom, Landshypotek 
 

17.00 Bensträckare 
17.10 Diskussion 
18.00 Ärtsupé 
 
 


