
 

 

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. 

 

Konferens 
 
Marginalmarkernas roll vid genomförandet av 
Färdplan 2050 
 
Tid Tisdag 29 oktober, kl 09.30–16.45 (registrering och kaffe från kl 09.00) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 22 okt via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 24 okt, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Avgift 700 SEK (ledamöter och studenter betalar 300 SEK) 
Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel 08-54 54 77 07 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 
Webb Ej webbsändning. 
 Denna konferens finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond. 

 
EU:s medlemsländer är på väg mot en klimatanpassad energianvändning. Takten i arbetet är bland annat 
beroende av förutsättningarna i respektive land. Sverige har antagit ett mål som säger att 49 % av vår 
energianvändning ska vara förnybar år 2020. Med det intar vi tätpositionen i EU. Faktum är att vi redan nu 
har passerat målsättningen.  
 
Medlemsländerna ska presentera en plan för den fortsatta vägen mot en hållbar energiförsörjning. I Sverige 
pågår arbetet med att ta fram en färdplan för ett Sverige helt utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 – 
Färdplan 2050. Det är en spännande utmaning som i hög grad bygger på en effektiv energianvändning 
tillsammans med en ökad tillförsel av förnybar energi. 
 
I Sverige och inom EU finns jordbruksmark som läggs i träda eller får växa igen. En del av denna mark är 
s k marginalmark, d v s mark som har svårt att konkurrera ekonomiskt. Marginalmarker och övrig 
jordbruksmark som inte utnyttjas blir tillsammans betydande arealer. I Sverige har exempelvis 300 000 ha 
tagits ur bruk under de senaste 30 åren! Det är marker som skulle kunna användas för produktion av 
energiråvaror och/eller bioråvaror till industrin. 
 
Dagens uppgift är att försöka hitta dessa markers betydelse för att uppnå ett samhälle utan något 
nettoutsläpp av växthusgaser.  
 
Du är välkommen till ett seminarium där ett flertal intressanta aspekter kommer att belysas! Kom och 
lyssna. Det finns möjlighet att ställa frågor till varje föredragshållare och delta i diskussioner under dagen.  
 
 
Välkommen! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

Marginalmarkernas roll vid genomförandet av 
Färdplan 2050 
Tisdag 29 okt 2013 
 
 
Moderator: Harald Svensson, chefsekonom, Jordbruksverket 
  
09.00 Samling och registrering med kaffe 
09.30 Välkommen 

Carl-Anders Helander, Akademiens sekreterare och VD 
 

 
 
9.45 
 

Möjligheter och miljö 
 
Arealer och förutsättningar för odling av energigrödor 
Camilla Lagerkvist-Tolke, handläggare, Jordbruksverket 
 

10.10 Den marginella jordbruksmarkens roll i Färdplan 2050 
Reino Abrahamsson, handläggare, Naturvårdsverket 

10.35 
 
 
11.00 
 
 
11.25 
 
11.40 

EU:s avtryck på marginalmarkernas möjligheter  
Hans Rolandsson, departementssekreterare, Landsbygdsdepartementet 
 
Miljöaspekter av uttag från marginalmarker  
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen 
 
Tyck till om Möjligheter och miljö – diskussion 
 
Lunch 
 

 
 
12.45 

Marknad 
 
Förnybar värme/el – mängder idag och framöver  
Anna Lundborg, Energimyndigheten  

13.10 Bioråvaror för ersättning av andra material och drivmedel 
Per Erlandsson, FoU-chef, Lantmännen Energi 

 
13.35 

 
Tyck till om Marknaden – diskussion 
 

14.00 Bensträckare med frukt 
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PRAKTIKFALL 
 

14.30 Åker – skog tur och retur? 
Agneta Borgenstierna, agronom. Per Erik Mård skogvaktare, Sätuna, Björklinge 
 

14.55 25-årig lövträdsplantering på hela åkerarealen 
Gösta Hedberg, lantbrukare, Skräddarbo, Sala 

15.20 Attityder bland lantbrukare och närboende 
Karl-Ivar Kumm, docent, SLU 
 

15.45 Sammanfattande diskussion 
 

16.15 Vilken blir marginalmarkernas roll? 
Fem minuters sammanfattning av dagens moderator 
 

 


	Moderator: Harald Svensson, chefsekonom, Jordbruksverket

