
 

 

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 
 

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

Skalans betydelse  
– Morgondagens jordbrukslandskap i historiskt ljus 
 

Tid Torsdag 11 okt, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 5 okt via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  
Anmälan via samma länk till Allmänna avdelningens lunch kl 12.00 och sammanträde  
kl 13.00–15.00 (endast Allmänna avdelningens ledamöter). 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06  
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 Carl Fredrik von Horns fond. 

 
 
Att kunna driva jordbruk i storskalig form på stora tegar och stora gårdar har under lång tid varit en 
önskan hos många jordbrukare och jordbruksföretag. Med ett långt historiskt perspektiv har landbrukets 
skala förändrats avsevärt, från många små tegar till stora fält och från många små torp och gårdar till stora 
gårdar på hundratusentals hektar i våra grannländer. Samtidigt förekommer det fortfarande både små och 
stora gårdar som hittar vägen in i framtiden med bibehållen lönsamhet.  
 
Vad som gör skalan på jordbrukets fält och gårdar tänkvärd är att den ofta står i relation till avkastning per 
ytenhet, de biologiska stödfunktionerna, riskminimering och arbetsproduktivitet. Hur dessa olika faktorer 
balanseras spelar roll för lönsamheten men också för framtidens lantbruk och på lång sikt den globala 
matförsörjningen. Jordbrukets skala kommer att diskuteras utifrån ett historiskt samt biologiskt perspektiv 
men också i ljuset av erfarenheter från storskaligt bolagsdrivet jordbruk i Ryssland samt småskaligt 
jordbruk i Sverige. 
 
 
Välkomna! 

 
Eva Pettersson 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

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

Skalans betydelse  
– Morgondagens jordbrukslandskap i historiskt ljus  
Torsdag 11 oktober 2018 
 
 
Moderator Mats Denninger, ordförande KSLA:s Allmänna avdelning 
 
15.00 Samling, kaffe/te  
15.30 Formell sammankomst 

Vice preses Björn Sundell  
15.45 Framtidens jordbruk i historiskt ljus 

Anders Wästfelt, docent, Stockholms universitet  
16.05 Åkerstorlek och artmångfald – synergier och konflikter i jordbrukslandskap 

Yann Clough, professor i miljövetenskap, Centrum för miljö- och klimatforskning, 
Lunds universitet  

16.25 Ska ett lantbruk kunna vara hur stort som helst? Lärdomar från 
storskaligt bolagsdrivet jordbruk i Ryssland 
Sture Gustavsson, lantmästare konsult 
 

16.45 Har det småskaliga jordbruket en roll i framtidens matförsörjning? 
Jonas Wangsten, lantbrukare och ordförande för Sveriges småbrukare 
 

17.00 Bensträckare  
17.10 Diskussion  
17.55 Preses avslutar sammankomsten 

 

18.00 Ärtsupé 
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