
 

 

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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Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna 2.0 
 

 

Tid Onsdag 12 februari 2014, kl. 9.30–16.00 (registrering och kaffe från kl. 9.00) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 5 februari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 5 februari, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

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 

 Denna workshop finansieras med stöd av Stiftelsen Akademiens Kulturtekniska Fond. 

 

 

Aktionsplanen för Östersjön (Baltic Sea Action Plan) har sedan den signerades i Krakow hösten 

2007 haft en stor betydelse för utformning av åtgärdsprogram för minskad näringsbelastning från 

de areella näringarna, industrier och avlopp. De beting som sattes var ambitiösa, men enligt 

Helcoms uppskattningar nödvändiga för att Östersjön ska kunna friskförklaras från övergödningen 

innan 2020. Diskussionerna har gått heta kring metoderna för hur betingen togs fram, deras 

relevans och genomförbarhet. Vattenkommittén anordnade bland annat en konferens i maj 2011 

”Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna” där vi synade aktionsplanen i sömmarna med hjälp av 

forskare och representanter från myndigheter och departement.  

 

Nu är det dags igen. I oktober 2013 undertecknade Östersjöländerna reviderade reduktionsbeting 

för kväve och fosfor, där kraven på minskad fosforbelastning ökats med drygt 80 % för Sveriges 

del.  Med denna workshop vill vi klargöra kväve- och fosforflödena i Sverige, från källa till hav, 

och utreda begreppen kring bakgrundsbelastning och mänsklig påverkan, åtgärdbarhet i teori och 

praktik, de olika sektorernas syn på möjligheter och ansvariga myndigheters strategier för att klara 

ett av de mest långtgående betingen i vattenvårdshistorien. Workshopen är till för dig som står 

undrande inför vad vi nu åtagit oss och som vill diskutera förutsättningarna för att genomföra detta 

uppdrag. 

 

Välkommen till en dag med svåra frågor i kreativ miljö! 
 

 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna 2.0 
Onsdag 12 februari 2014 
 

Moderator: Helena Aronsson, SLU 
 

09.00 Samling, registrering, kaffe 

09.30 Välkomna 
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare 

09.40 BSAP – vad innebär vårt senaste åtagande? 
Anders Alm, Miljödepartementet 

10.10 Näringsämnen från källa till hav baserat på Sveriges rapportering till Helcom 
Lars Sonesten, SLU 

10.40 Kaffe 

11.00 Har åtgärderna mot läckage av fosfor och kväve haft någon effekt hittills? 
Jens Fölster, SLU 

11.30 Tillförsel av kväve och fosfor från skog, myr och fjäll – vad är bakgrundsnivån? 

Stefan Löfgren, SLU 

11.50 Bakgrundsbelastning från jordbruket – hur har den beräknats i Sveriges 

rapportering till Helcom?  
Holger Johnsson, SLU 

12.10 Lunch 

13.00 Avloppsrening och enskilda avlopp – begränsad potential och möjliga åtgärder 
Peter Sörngård, Svenskt Vatten 

13.20 Helhetsperspektiv och kostnadseffektivitet är A och O i åtgärdsarbetet anser 

Skogsindustrierna! 

Ingrid Haglind, Skogsindustrierna 

13.40 Näringsförluster från svenskt skogsbruk – begränsad åtgärdspotential i ett 

havsperspektiv 

Göran Örlander, Södra 

14.00 De viktigaste åtgärderna inom jordbruket och deras effekt 

Barbro Ulén, SLU 

14.20 Genomförande av åtgärder – en fråga om precision 

Hans Nilsson, Länsstyrelsen Skåne 

14.40 Kaffe 

15.00 I huvudet på en bonde om BSAP 

Rune Hallgren, LRF 

15.20 

 

16.00 

Diskussion  

 

Avslutning 
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