
 

 

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 
 

Mark och vatten i ett förändrat klimat 
 

Tid Onsdag 5 april 2017 kl 9.30–16.00 (registrering och kaffe från kl 09.00) 

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

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

(avbokning måste ske senast den 31 mars, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Ingen avgift 

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 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Akademiens Kulturtekniska fond, Stiftelsen S. O. 
Bergs och Fajer Fajerssons fond samt Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond. 

 

KSLA:s kommitté för jordbrukets klimatanpassning bjuder in till ett seminarium om mark och vatten, de 

viktigaste resurserna för vår livsmedelsproduktion.  

Klimatförändringarna påverkar tillgången till vatten och odlingsbar mark i hela världen, även i Sverige. Vi 

behöver förvalta våra mark- och vattenresurser i Sverige, så att vi kan bidra till livsmedelsförsörjningen i ett 

förändrat klimat. Klimatförändringarna påverkar odlingen från fältet upp till landskapsnivå. Hur främjar vi 

markens bördighet, och vilka anpassningsåtgärder kan man göra på åkern för att utnyttja och hantera vattnet 

på bästa sätt? Tillgången till lagom mängd vatten är grundläggande för all odling. Vattentillgången påverkas 

av åtgärder på åkern men är samtidigt beroende av vad som händer uppströms och nedströms. Därför måste 

vattnet betraktas i ett landskapsperspektiv med alla de intressen som finns i mark- och vattenanvändning. 

Hur ser fotavtrycket för vatten ut i Sverige och vad kan vi lära av andra länder? Vilka drivkrafter har olika 

aktörer i vattenfrågan, vad är samhällets roll och hur kan man samverka?  

Seminariet avslutas med en gemensam diskussion kring klimatanpassning av jordbruket för säkrad 

livsmedelsproduktion. 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Mark och vatten i ett förändrat klimat 
Onsdag 5 april 2017 
 

 

Moderatorer: Helena Aronsson och Christian Hidén, kommittén för jordbrukets klimatanpassning  

 

09.00 Samling och registrering 

09.30 Välkomna 
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare 

 Odlingsmarken som resurs nu och i framtiden  

9.40 Hållbart nyttjande av mark och vatten 

Jennie Barron, forskningsledare,  Sustainable agricultural water management, IWMI 

10.00 Jordbruksmarken i Sverige och dess roll för livsmedelsförsörjningen  

Bengt Johnsson, agronom, Jordbruksverket 

10.20 Kaffe 

 Klimatpåverkan på jordbruksmarken 

10.50 Att bevara marken som odlingsresurs när förutsättningarna förändras  

Kerstin Berglund, forskare, Inst f mark och miljö, SLU 

11.15 Vattenhushållning i odlingen för att möta klimatförändringar 

Ingrid Wesström, forskare, Inst f mark och miljö, SLU  

 Vattnet i landskapet 

11.40 Uppströms och nedströms – allt hänger ihop 

Carl-Johan Rangsjö, konsult Mark Vatten 

12.05 Lunch 

13.00 Vattenfotavtryck från svensk livsmedelsproduktion 

Jan Eksvärd, expert hållbar utveckling, LRF  

 Hur ska klimatanpassningen gå till? 

13.25 Samhällets roll 

Tomas Johansson, utredare vattenhushållning, Jordbruksverket 

13.50 Ett gott exempel på vattensamverkan 

Karl Sjölin, f d teknisk chef i Sölvesborgs kommun 

14.15 Kaffe 

14.45 Så anpassar vi vår gård  

Åsa Rölin, potatisodlare, Bodaholms gård, Värmlandsnäs 

15.10 Diskussion 

Ca 16 Avslutning 
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