
 

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. 

 

Workshop 
 

Ängs- och hagmarker 
– en handlingsplan för bättre skötsel och bevarande 
 
Inbjudan vänder sig främst till deltagare vid KSLA:s seminarium 29 november 2016 

 

Tid Tisdag 21 februari 2017, kl. 10.00–14.30 

Förmiddagskaffe serveras, och lunch erbjuds till självkostnadspris 100 kr efter anmälan. 

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

Anmälan Senast den 15 februari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 20 februari, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Avgiftsfritt, men anmälan krävs 

Frågor Innehåll: Margareta Ihse, margareta.ihse@natgeo.su.se  

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

 

KSLA:s seminarium den 29 november 2016, Utan pengar – inga hagar och ängar, blev mycket lyckat. Det 

var fullsatt och vi hade ett fullmatat program. Vi har fått många positiva omdömen, muntliga och skriftliga. 

Stort tack! Det blev en dag med ett stort utbyte av kunskap. Däremot blev det inte så mycket tid till 

diskussioner, så vi kunde inte ta tillvara den stora samlade kunskap, som fanns hos er i salen. 

 

Nu vill vi fortsätta arbetet för våra ängar och hagar. KSLA:s kommitté för landskapsfrågor ordnar därför en 

uppföljande workshop med mycket tid för diskussioner. Vi hoppas vi kan få ta del av och utnyttja era 

samlade kunskaper och gemensamt diskutera hur man bäst kan gå vidare.  

 

Den viktigaste punkten i sammanfattningen på seminariet var att det behövs en handlingsplan, med en lista 

över saker som behöver förbättras, förändras eller läggas till, om ängs- och hagmarkerna ska kunna bevaras. 

För att kunna utforma en sådan handlingsplan är det speciellt tre teman som vi vill diskutera:  

Hur bör jordbrukspolitiken utformas och hur kan vi reformera stödordningarna? 

Hur sköter man ängs- och hagmarkerna på bästa sätt? 

Hur ska vi förbättra kommunikationen? 

(se vidare nästa sida för exempel på aktuella frågor) 

 

Program: 

10.00 – 10.15 Presentation av frågeställningarna 

10.15 – 12.00 Inledning och diskussion i arbetsgrupper 

12.00 – 12.45 Lunch till självkostnadspris (100 kr, betalas på plats med Swish eller kontant) 

12.45 – 13.15 Gemensam sammanfattning av diskussionerna i arbetsgrupperna 

13.15 – 14.30 Gemensam diskussion och sammanfattning i form av en handlingslista över viktiga punkter, 

Diskussion om hur, och till vem och vilka den bäst förmedlas vidare. 

 

Välkomna! 

 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 

 

 
Margareta Ihse 

Ordförande i KSLA:s landskapskommitté 

https://dinkurs.se/appliance/?event_id=43613
http://www.ksla.se/
mailto:margareta.ihse@natgeo.su.se
mailto:gun.askero@ksla.se


 

 

 

Workshop 
 

 

Ängs- och hagmarker 
– en handlingsplan för bättre skötsel och bevarande 
 

Exempel på aktuella frågor:  

 

1. Hur bör jordbrukspolitiken utformas och hur kan vi reformera stödordningarna, 

så att ängs- och hagmarkerna blir bättre omhändertagna? 

- CAP, livsmedelspolitiken och Landsbygdsprogrammet påverkar förvaltningen 

av våra ängs- och hagmarker både direkt och indirekt. Finns det konkreta förslag 

till förändringar, som kan förbättra ängs- och hagmarksförvaltningen? 

- Hur kan stödordningarna förenklas och ändå göras mer träffsäkra? Ska 

bidragsmodellerna vara värde- och resultatbaserade? Bör de samverka bättre i ett 

landskapsperspektiv? Och hur kan sektorsbaserade stödordningar samordnas? 

 

2. Hur sköter man ängs- och hagmarkerna på bästa sätt? 

- Hur kan man förena brukande och bevarande? Skötseln är stort sett olönsam, så 

hur kan man sköta markerna på ett sätt som tar tillvara biologisk mångfald och 

ändå inte ger bonden sämre ekonomi/mera obetalt arbete? 

- Hur ska skötseln utformas för att inkludera hänsyn till både biologisk mångfald, 

ekosystemtjänster, kulturvärden och friluftsliv? Myndigheterna motverkar ofta 

varandra. Finns det helhetslösningar? Kan vi definiera konfliktzoner och utforma 

sektorsintegrering? 

- Hur undviker man homogeniserande skötselmodeller till förmån för skötsel, som 

är baserad på kunskap om regionala och lokala förhållanden? 

- Hur kombineras utnyttjandet av åkerarealer och ängs- och hagmarksarealer på 

bästa sätt? 

 

3. Hur ska vi förbättra kommunikationen? 

- Hur kan man få en bredare allmänhet att förstå ängs- och hagmarkernas värden? 

Hur förmedlar man kunskap om betydelsen av naturbete för biologisk mångfald, 

klimat etc.? Hur kan man få konsumenterna att förstå «skillnaden mellan kött 

och kött» och hur får man dem att välja naturbeteskött?  

- Hur ger man dagens urbana ungdom bättre kunskap om olika typer av 

matproduktion och om ängs- och hagmarkernas stora betydelse? 

- Hur förmedlar man kunskap om behovet av långsiktigt uthållig förvaltning av 

ängs- och hagmarker till myndigheter och politiker? Och hur får man en bättre 

dialog om förvaltningen mellan alla intressenter? Hur utformas bäst kurser för 

lantbrukare och rådgivare? 

- Hur förmedlar man behovet av mera långsiktiga spelregler till myndigheter och 

politiker? 


