
 

 

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. 
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Jordbruket och landskapet 
 
Tid Torsdag 10 september, kl. 15.30–18.00 (kaffe från kl. 15.00) 

Plats Tejarps gård, Klågerup, strax öster om Malmö. Transport ordnas från Lund och Sturup. På 
förmiddagen ordnas ett studiebesök hos Carl Piper i Fyledalens landskap. (Se nästa sida). 

Anmälan Senast den 1 september via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se. Anmälan via 
samma länk till bussresa, studiebesök samt till lunch kl. 12.00 och Allmänna avdelningens 
sammanträde kl. 13.00–15.00.  

Frågor 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 

Webb Överläggningsämnet kan följas via länk på www.ksla.se med start kl. 15:45. 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond. 
 
Landskapet är viktigt för oss – vi brukar det, vi lever och vistas i det, det ger oss identitet och 
rötter. Odlingslandskapet är givetvis livsviktigt, eftersom vår mat produceras där. Landskapet ger 
oss också många andra värden – skönhet och naturupplevelser, kulturminnen, rekreation och hälsa. 
Jordbrukets utveckling är centralt för landskapets utveckling och de senaste decennierna har 
förändringar i jordbruket lett till dramatiska förändringar i odlingslandskapet. Gårdarna blir snabbt 
färre och större, betesdjuren minskar, vissa bygder marginaliseras. Förändringarna påverkar oss på 
många sätt – genom ekonomiska och sociala förutsättningarna för lantbrukare, genom minskning 
av den biologiska mångfalden och sämre möjligheter att bevara vårt natur- och kulturarv och förstå 
vår agrara historia och vårt samhälle. 
 
Mot bakgrund av detta vill vi diskutera förändringarnas orsaker och om vi har möjlighet att 
påverka utvecklingen. Många företag avvecklas, andra växer. Vad kan den enskilde bonden göra? 
Finns det tid och resurser att bruka små, avlägsna skiften och sköta betesmarker eller stenmurar för 
dem som blir kvar? Vilka effekter ger jordbrukspolitiken på landskapets helhet och miljö? Kan vi 
med hjälp av politiska styrmedel få de landskapets ekosystemtjänster som marknaden inte ger oss? 
Kan vi främja jordbrukets produktion av landskapets kollektiva nyttigheter med miljöersättningar?  
 
Många – men inte alla – faktorer ligger utanför lantbrukarnas och myndigheternas kontroll. 
Problemen är komplexa och lösningarna måste vara flexibla och spänna över många fält, över 
många myndigheter och vetenskapliga ämnen, över marknad och politik. Denna akademisamman-
komst är en avspark som syftar till att ge oss kloka tankar och idéer för den landskapskommitté 
som startar nästa år. Vår akademi kan då bli en mötesplats där lantbrukare, forskare, myndigheter, 
politiker och andra intresserade kan diskutera det landskap vi alla vistas i och är beroende av. 
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Jordbruket och landskapet 
Torsdag 10 september 2015 

Moderator: Lennart Wikström, agronom och journalist, ledamot i Jordbruksavdelningen 
 
09.30 Samling på slottsgården, Högestad. Carl Piper välkomnar oss och bjuder på kaffe. Han 

berättar om det miljöarbete som Högestad & Christinehof inledde på 1980-talet, hur långt 
han och medarbetarna har kommit, vad de lärt sig och vad de tror är viktigt för framtiden. 
De kommer också att visa åtgärder i fält. Avresa 11.30 med buss / egen bil. 

12.15 Lunch på Tejarps gård 
13.00 Allmänna avdelningens avdelningsmöte 
 
15.00 

 
Samling, kaffe/te 

15.30 Formell sammankomst 
15.45 Jordbruket och landskapet, inledning 

Åke Clason, ordförande i Allmänna avdelningen 
15.50 Strukturomvandlingen och dess påverkan på landskapet 

Anders Wästfelt, universitetslektor, Kulturgeografiska inst., Stockholms universitet 
16.05 Jordbrukspolitiken och landskapet 

Leif Denneberg, GD, Jordbruksverket 
16.20 Varför ska lantbruket bry sig? 

Åsa Odell, lantbrukare, vice ordförande i LRF  

16.35 Hoten mot odlingslandskapets biologiska mångfald 
Johan Wallander, miljömålssamordnare, Jordbruksverket 

17.00 Bensträckare 
17.10 Diskussion 
17.55 Preses avslutar sammankomsten 
18.00 Ärtsupé 
 
Tidtabell för transporter 10 september 
 
06.31 Ankomst Lund, nattåg från Stockholm 
08.05 Ankomst Sturup från Bromma 
08.35 Ankomst Sturup från Arlanda 
 

19.35 Avgång Sturup mot Arlanda (egen taxi) 
20.30 Avgång Sturup mot Bromma 
22.48 Avgång nattåg från Lund mot Stockholm 

Gemensam buss utresa 
Avgår Lunds centralstation 07.50 
Avgår Tejarp 08.20 
Avgår Sturup 08.45 
Ankommer Högestad 09.30 
 

Gemensam buss återresa 
Avgår Högestad 11.30 
Ankommer Tejarp 12.15 
Avgår Tejarp 19.45 (mot Sturup, därefter Lund) 
Ankommer Sturup 20.00 
Ankommer Lund 20.40 

 

http://www.ksla.se/

