
 

 

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. 

 

Vårutflykt 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

En bussresa mellan himmel och jord 
 

Tid Torsdag 8 maj, kl 08.30–17.15 

Plats Ströms gård i Rosersberg och Arlanda flygplats 

Anmälan Senast den 29 april via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se. 

Antalet platser är begränsat till 45 vilket motsvarar en buss. 

Information 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 

  

 

Årets vårutflykt tar oss till Upplands Väsby och Sigtuna kommun.  

 

Vid det första stoppet lär vi mer om tätortsnära landsbygdsföretagande inom jord- och skogsbruk. 

Att driva ett företag nära en tätort men med basen i de gröna näringarna har sina utmaningar; delar 

av de bästa stora skiftena styckas sönder när åkerjorden asfalteras, vattenskyddsområdena blir 

större och grannarna fler. Men närheten till staden erbjuder också möjligheter i form av naturnära 

tjänster och medvetna konsumenter som gärna betalar för både köttlådor och hembakta bullar. 

 

Hur gör man för att servera säkra och välsmakande måltider på några kilometers höjd? Det 

svaret får vi på Arlanda där vi möter Sverigeflyg, ett flygbolag som enligt egen uppgift satsar på 

mat. Men inte lyxig mat, utan bra mat med goda smaker tillagade på närproducerade råvaror från 

de regioner vi flyger från. Sverigeflyg samarbetar därför både med lokala producenter och lokala 

krögare för att kunna bjuda på det allra bästa från vårt avlånga land. 

 

På Arlanda flygplats bjuds vi sedan på en guidad busstur av markförvaltarna på Swedavia, som 

lär oss alla knepen för hur håller man fåglar och vilt borta från landningsbanor. På vintern ska 

landningsbanorna dessutom vara torra och halkfria. Men hur begränsar man påverkan från 

halkbekämpningsmedel på det lokala växt- och djurlivet på marken, i vattendrag och i sjöar? 

 

Under dagen kommer vi även att hålla maj månads sammankomst. 
 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Vårutflykt torsdag 8 maj 2014 
 

En bussresa mellan himmel och jord 
 

 

08.30 Samling KSLA Stockholm  

08.45 Avresa 

09.30 Upphämtning på Märsta station 

09.45 Skötsel av skogs- och naturvårdsområden med höga rekreations-, kultur- 

och naturvärden 

Ledamoten Eva Pettersson berättar om familjeföretaget Naturskog som har sin 

bas på Ströms gård i Rosersberg. Kanske finns det en chans att se fågellivet 

under ”finalen” från ett av gårdens fågelskådartorn. 

Läs mer på www.naturskog.se. 

 

Kaffe på Ströms gårds café. 

 

Det tätortsnära produktionsjordbruket 

Vilka avvägningar behöver man göra för att vara framgångsrik spannmålsodlare 

i en tätortsnära miljö? 

Christian Rinman, spannmålsodlare från Sigtuna. 

11.45 Avresa 

12.00 Lunch Arlanda plus sammankomst 

13.00 Lokalproducerad flygplansmat i världsklass 

Möte med Sverigeflygs VD Christer Paulsson vars mål är att servera världens 

bästa flygplansmat. 

Läs mer på Sverigeflyg.se. 

13.45 Avresa 

14.00 Miljöarbete, markförvaltning och biologisk mångfald kring en storflygplats 

Swedavia är svenska statens bolag som har uppdraget att förvalta, driva och 

utveckla tio svenska flygplatser. 

Läs mer på www.swedavia.se. 

15.30 Kaffe  

16.15 Hemresa 

16.30 Avlämning Märsta station 

17.15 Åter KSLA i Stockholm 
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