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
Makten över Marken
Vem ska bestämma bruket av vår livsviktiga åkermark?
Tid

Torsdag 13 mars, kl. 15.30–18.00 (kaffe från kl. 15.00)

Plats

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

Anmälan

Senast den 10 mars via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.
Anmälan via samma länk till Allmänna avdelningens lunch kl. 12.00
och sammanträde kl. 13.00–15.00 (endast Allmänna avdelningens ledamöter).
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

Frågor
Webb

Sammankomsten kan följas via länk på www.ksla.se
Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond.

Den svenska åkermarken minskade med ca 150 000 hektar mellan 1998 och 2010. Under perioden
exploaterades ca 4 300 hektar för bebyggelse och industriändamål. Ofta ligger den exploaterade
marken i slättbygderna och har högt brukningsvärde. Skyddet av brukningsvärd jordbruksmark i
Sverige är mycket svagt i en internationell jämförelse. Det gäller nationellt, regionalt och lokalt.
Beslutsfattare ställs inför svåra avvägningar vid planeringen: Ska man förtäta eller bygga ut, ofta på
värdefull åkermark? Hur man än väljer får det olika samhällsekonomiska konsekvenser.
Höstens riksdags- och kommunval aktualiserar frågan om vem och vad som ska bestämma över hur vi
använder vår livsviktiga åkermark. Nyligen har också en expertgrupp till Miljömålsberedningen lagt
fram rapporten ”Hållbar användning av jordbruksmark”. Där föreslås att kommunerna ska ta större
hänsyn till brukningsvärd jordbruksmark och att länsstyrelserna bör få en starkare roll i tillsynen av
plan- och bygglagen. Parallellt har Jordbruksverket publicerat rapporten ”Väsentligt samhällsintresse?
Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planering”. Här beskrivs hur kommuner och länsstyrelser ofta
brister när det gäller hushållning med brukningsvärd jordbruksmark. Samtidigt har regeringen tillsatt
en utredning för att se över det regelverk som styr över kommunernas fysiska planering för t.ex.
bostäder, industri och infrastruktur. Utredningen, som ju också berör markanvändningen, har just
inletts och man är intresserad av att fånga in synpunkter för det kommande arbetet.
Hur ska olika behov och särintressen prioriteras och bäst vägas samman i en hållbar samhällsutveckling? Går det att skapa styrsystem för detta? Vi hoppas att dagens diskussion ska bidra till ökad
kunskap om de olika intressen som ska förenas och till att skapa bra beslutsunderlag för att hållbart
styra användningen av jordbruksmark.
Välkomna!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD
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Program
Makten över Marken
Vem ska bestämma bruket av vår livsviktiga åkermark?
Torsdagen 13 mars 2014
Moderator

Journalist Peter Sylwan, KSLA

15.00

Samling, kaffe/te

15.30

Formell sammankomst

15.45

Förtäta eller bygga ut?
Samhällsekonomiska kostnader av olika utbyggnadsscenarier
Universitetsadjunkt Anders Larsson, Sveriges lantbruksuniversitet

16.05

Hållbar användning av jordbruksmark
Avdelningschef Olof Johansson vid Jordbruksverket, ordförande i
Miljömålsberedningens expertgrupp för hållbar användning av jordbruksmark

16.25

Bostadsförsörjning på regional nivå
Huvudsekreterare Sara Jendi Linder, Parlamentarisk kommitté om regional
planering och bostadsförsörjning

16.45

Bensträckare

17.00

Paneldiskussion

18.00

Ärtsupé i Oscars källare
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