
 

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  
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Anpassning av djurhållning till ett förändrat klimat 

Tisdag 17 april 

 
Tid Tisdag 17 april kl 09.30–15.40 (registrering och kaffe från kl 09.00) 

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

Anmälan Senast den 11 april via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 13 april, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift 250 kr 

Frågor Innehåll: 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 A. W. Bergstens donation och  
Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond 

 

 

Kommittén för lantbrukets klimatanpassning (KLIMA) bjuder in till ett öppet seminarium om 

klimatanpassning av djurproduktion. Ett förändrat klimat påverkar både djur och de som arbetar med djur. 

Samtidigt fortsätter storleksrationaliseringen inom lantbruket och klimatanpassningen sammanfaller med 

förändringar kopplade till besättningsstorlek. Politiska och klimatmässiga förändringar är inte oberoende 

av varandra. För företagaren kan politiska förändringar mildra eller stärka effekten av klimatförändringar.  

 

I detta seminarium vill vi ge konkreta exempel på hur djurhållningen anpassas till ett förändrat klimat. Vi 

vill bidra till diskussionen om hur vi bäst tillvaratar potentialen i svensk djurproduktion och hur vi får till 

stånd de anpassningsåtgärder som behövs. Vi vill också medverka till att handlingsplaner och 

klimatanpassningsverktyg som myndigheter och andra organisationer inom sektorn arbetar fram kommer 

till användning och diskutera ytterligare behov av sådana verktyg och planering på kort och lång sikt. 

 

Välkomna! 

 

 
 

Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Anpassning av djurhållning till ett förändrat klimat 

Tisdag 17 april 2018 
 

Moderator: Ann Albihn, SVA, och Lotta Rydhmer, SLU, Kommittén för lantbrukets klimatanpassning 

(KLIMA) 

 

09.30 Välkomna  

Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA och  

Christian Hidén, lantbrukare, KLIMA 

 

 Erfarenheter från de senaste tjugo åren och tankar om framtida anpassning 

djurhållning och foderproduktion 
Ann-Sofie Ignell och Johan Eriksson Ignell, nöt-, får- och foderproducenter, Fjugesta  

 

Renskötsel 

Inger Helene Toven, renskötare, Jijnjevaerie sameby 

 

 Framtidsfrågor stora djuranläggningar 

Ludvig Nilsson, grisproducent, Spångboda 

 

 Diskussion kring klimatförändringar och politiska förändringar och skillnader och likheter 

mellan större och mindre företag och mellan renskötsel och lantbruksproduktion vad gäller 

klimatanpassning. 

 

12.05 Lunch 

 

13.10 Hälsoproblem hos hägnade renar vid utfodring – ett klimatanpassningsverktyg 

Ulrika Rockström, veterinär, Gård & Djurhälsan 

 

 Odling, hantering och lagring av foder i ett förändrat klimat – ett klimat-

anpassningsverktyg 

Josefine Elving, forskare, SVA 

 

 Diskussion kring klimatanpassningsverktyg. Vilket slags verktyg fungerar för vad och 

vem? Vilka ytterligare verktyg behövs? 

 

 Försäkringsbranschens anpassning till klimatförändringar som påverkar djur 

Rasmus Troedson, säljchef lantbruk, Agria Djurförsäkring 

 

 Anpassning till klimatförändringar från länsstyrelsens perspektiv, t ex vid förprövning 

av stallar  

Anna Agné och Peter Svensson, Länsstyrelsen i Västra Götaland 

 

 Diskussion kring planering och reglering i ett långt tidsperspektiv; förändrade regler 

och rutiner idag – inför framtida klimatförändringar. 

 

15.10 Kaffe 

 

 Kaffe 

http://www.ksla.se/


 


