
 

 

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. 

 

Seminarium 
 

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

Optimerad spannmålsodling 
– dåtid, nutid och framtida konkurrenskraft 
 
 

Tid Onsdag 14 oktober, kl 09.30–15.00 (registrering och kaffe från kl 09.00) 

Plats SLU, Alnarp, Crafoordsalen 

Anmälan Senast den 7 okt via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

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

Avgift Kostnadsfritt 

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 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Ulla och Birger Håstadius Stiftelse 

 

 

Konkurrenskraft och vetenskap. Det är ledorden för såväl Dave Servins yrkeskarriär som för 

detta det första Håstadiusseminariet. Akademiens Håstadiuspris delas ut ur Ulla och Birger 

Håstadius stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet. 

Den förste mottagaren av priset är Dave Servin, Partnerskap Alnarps koordinator mellan år 2004 

och 2013, som också inleder seminariet. 

 

Vid detta seminarium fokuserar vi på den sydsvenska spannmålsodlingens konkurrenskraft i 

dåtid, nutid och framtid. Vi får följa med på en resa från början på 1970-talet fram till idag, en tid 

då begreppen Programmerad spannmålsodling, Individuell spannmålsodling, Intensiv 

spannmålsodling och Optimerad spannmålsodling avlöst varandra – fast alla försöker fånga 

samma sak: hur ser det lönsamma spannmålsföretaget ut? Det gäller som alltid inte bara att 

producera mycket utan också att göra bra affärer.  

 

Framtidens koncept för lönsammare odling handlar inte bara om sortval och växtskydd. Vi måste 

också ta klivet ner under marken och bland annat diskutera mullhaltens betydelse för 

spannmålsodlingen långsiktiga konkurrenskraft. Ska man plöja ner halmen eller kan man pressa 

den och ta bort den från åkern med gott samvete? 
 

Det är också dags att få upp ögonen för betydelsen av lantbruksföretagets management och 

organisation – även enmansföretagets – så att företagets fokus riktas in på att uthållig vinst 

istället för på hög avkastning. 
 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Optimerad spannmålsodling 
– dåtid, nutid och framtida konkurrenskraft 
 

Onsdag 14 oktober 2015 
 

 

 

09.00 Samling och registrering 

09.30 Välkomna 
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, KSLA 

09.35 Optimerad spannmålsodling, en historisk exposé 

Dave Servin, Håstadiuspristagare, Agriväxt  

10.05 Hur reagerade lantbruket på de nya idéerna inom växtodlingen? 

Thor Bergholtz, lantbrukare, Engeltofta gård, Ängelholm 

Anders Andrén, lantbrukare, Stora Rycketofta Foder & Ridsport, Påarp 

10.15 Vad ser jag som praktiker och företagare som viktiga åtgärder idag 
Johan Karlzén, ordförande, Skånes Spannmålsodlarförening 

10.35 Kort paus 

10.45 Partnerskap Alnarp, en brygga från forskning/utveckling till verkligheten 

Lisa Germundsson, koordinator Partnerskap Alnarp  

11.05 Konkurrenskraftig växtodling inom ett stramt danskt regelverk 

Ole Harild, konsulent, Planterådgivningskontoret, Bornholm 

11.35 Lönsamhet på spannmålsgårdar i Mälardalen, vad är viktiga åtgärder 

Anders Kraaft, regionchef, Lantmännen 

12.00 Lunch 

13.00 Ekonomi och konkurrenskraft för Skånsk växtodling, särskilt för spannmål  
Stefan Gustavsson, seniorkonsult ekonomi och Patrick Petersson, ekonomirådgivare 

HIR Skåne 

13.40 Vinstfokuserad företagsledning lyfter primärproduktion. Hur görs den resan? 

Ove Karlsson, projektledare, SLU Alnarp 

14.05 Paus 

14.15 Panelsamtal och frågor från publiken 

15.00 Avslutning och därefter kaffe 
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Om Håstadiuspriset 
 
 

Akademiens Håstadiuspris delas ut ur Ulla och Birger Håstadius stiftelse för främjande av 

vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet. Priset delades ut för första gången i 

januari 2015 och därefter normalt vartannat år. 

 

Priset tilldelas person som gjort särskilt framstående insatser för växtodlingen i Sverige. 

Insatser som belönas kan avse förädling, odling eller produktutveckling som gagnat svenskt 

jordbruk och/eller livsmedelsproduktion. Pristagaren kan vara svensk eller utländsk medborgare 

men insatsen som belönas ska vara till gagn för växtodlingen i Sverige. 

 

Priset utgörs av 100 000 kronor samt diplom och delas ut vid akademiens högtidssammankomst 

den 28 januari. Pristagaren ska under hösten samma år som utdelandet medverka som föreläsare 

vid ett ”Håstadiusseminarium” inom sitt ämnesområde som KSLA anordnar. 

 

Håstadiuspriset 2015 

Priset delades år 2015 ut till agronom Dave Servin för framgångsrik utveckling av Partnerskap 

Alnarp till ett föredöme för samverkan mellan lantbruks- och trädgårdsforskning och dess 

intressenter. 

Pristagaren har sedan starten av Partnerskap Alnarp år 2004 varit dess koordinator fram till 2013. 

Partnerskap Alnarp har under dessa nio år utvecklats till en kraftfull organisation med bred 

verksamhet inom jordbruks- och trädgårdsområdena. Dave Servin har varit nyckelpersonen och 

brobyggaren mellan företag, organisationer och myndigheter å ena sidan, forskning och utbildning 

å den andra. I dag är Partnerskapet mycket stabilt och har över 80 aktiva medlemmar. 

Partnerskapet är ett excellent exempel på hur samverkan och förtroende kan utvecklas och 

kännetecknas av sin dubbelriktade kommunikation.  

Den framgångssaga som Partnerskapet utgör är till mycket stor del Dave Servins förtjänst. Hans 

stora kontaktnät, djupa kunskaper, goda organisationsförmåga och sprittande energi har varit den 

kanske viktigaste grunden till att Partnerskap Alnarp blivit så framgångsrikt. En annan viktig 

egenskap är den nyfikenhet som Dave Servin har på vad forskningen kan bidra med och hur nya 

rön kan omsättas i praktiken. 

 


