
 

 

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 
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Hållbar intensifiering i växt- och djurproduktionen  
– ett möte med spaning in i framtiden 
 

Tid Torsdag 12 nov, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

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

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

Anmälan via samma länk till Jordbruksavdelningens lunch kl 12.00 och sammanträde  

kl 13.00–15.00 (endast Jordbruksavdelningens ledamöter). 

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 

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 A. W. Bergstens donation, Stiftelsen 
Akademiens kulturtekniska fond, Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond samt 
Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond 
 

 

 

Målet med hållbar intensifiering är att öka den livsmedelsproduktion som sker på befintlig 

jordbruksmark och samtidigt minimera belastningen på miljön. 

 

Globalt sett är vi på väg mot 9 miljarder invånare år 2050. Hållbar intensifiering är ett sätt att möta de 

utmaningar som ökad efterfrågan på livsmedel från en växande global befolkning ger i en värld där 

mark, vatten, energi och andra insatsvaror är en bristvara och ibland används på ett ohållbart sätt.  

 

Alla insatser som görs för att ”intensifiera” livsmedelsproduktionen måste motsvaras av ett samlat 

fokus på att göra det hållbart. Om vi inte gör det är risken att vi undergräver vår förmåga att fortsätta 

producera mat i framtiden.  

 

Frågan är hur vi i Sverige kan omsätta begreppet hållbar intensifiering till våra förhållanden. Vad 

finns det för möjligheter till produktionsökningar? 

Inom växtodlingen handlar det om skördarnas storlek, odlingssäkerhet, möjlighet att odla fler grödor 

per år och odlingssystem. 

I mjölk- och grisproduktionen är frågeställningarna lika många och i alla system måste det till ny 

teknik, nya innovationer och ett brett stöd av forskning och rådgivning. 

Hur ser möjligheterna ut för integration mellan animalieproduktionen och växtodlingen, vilka kretslopp 
är möjliga, och vad kan bioenergin spela för roll? 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Hållbar intensifiering i växt- och djurproduktionen  
– ett möte med spaning in i framtiden 
 

Torsdag 12 november 2015 
 

 

Moderator Jan Rundqvist, ordförande KSLA:s kommitté för lönsam uthållig 

primärproduktion, LUPP 
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

 

15.30 Formell sammankomst 

 

15.45 Överläggningsämne: 

 

Hållbar intensifiering i växt- och djurproduktionen  

– ett möte med spaning in i framtiden 

 

Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring – hur möta framtida krav 

Charlotte Hallén Sandgren, veterinär, DeLaval International AB 

 

16.15 Hållbarhet i svensk grisnäring på gårdsnivå 

Håkan Wahlstedt, lantbrukare, Hidinge gård, Fjugesta 

 

16.35 Intensifierad växtodling med miljöansvar 

Håkan Eriksson, lantbrukare, Wiggeby Lantbruk AB, Färingsö 

 

16.55 Kort paus 

  

17.00 Diskussion: Förutsättningar och mål för en hållbar intensifiering 

 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

 

18.00 Ärtsupé 
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