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Jordbrukets klimatanpassning – hur går det till?  

Onsdag 21 november 2018  

 
Tid Onsdag 21 november, kl 10.00–16.00 (registrering och kaffe från kl 09.30) 

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

Anmälan Senast den 14 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 16 november, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Kostnadsfritt 

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 Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen AW Bergsten och SLU Future Food. 

 

Flera månader med extrem värme och långvarig torka gav oss en föraning om vad framtidens klimat kan 

innebära och många har funderat kring framtida livsmedelsförsörjning under denna sommar. Enligt FAO:s 

statistik produceras 96 procent av de kalorier vi äter via fotosyntes på åker och äng. Åkerns 

primärproduktion kräver lantbrukare och runt lantbrukarna finns många aktörer som har stort inflytande 

på hur ett produktivt jordbruk ska kunna fortleva och utvecklas i ett förändrat klimat.   

Under tre år har jordbrukets klimatanpassning varit temat för en kommitté hos KSLA. Nu är det dags för 

ett slutseminarium. Förmiddagen tar avstamp i omvärldsfaktorer och uppnådda insikter. På eftermiddagen 

sätter vi lantbrukaren i centrum. Då blir det samtal mellan aktörer som inverkar på lantbruksföretagares 

långsiktiga investeringar, som möjliggör fortsatt primärproduktion. Seminariet vill belysa komplexiteten i 

detta och vad som behöver göras för att skapa förutsättningar för klimatanpassning. 

Utöver kortsiktig beredskap för akuta situationer kopplade till ett förändrat klimat, krävs framförallt 

långsiktiga satsningar, strategier och ny kunskap. Inför avslutningen på kommitténs arbete har därför 

forskningsplattformen Future Food, SLU, bjudits in för att ta över stafettpinnen. Future Food medverkar 

vid slutseminariet och redan följande dag, den 22 november, ordnar de en uppföljande mer 

forskningsinriktad workshop i KSLA:s lokaler, med visst företräde för särskilt inbjudna. Se separat 

inbjudan. Du kan delta i det ena eller båda evenemangen. 

 

Länk till Future Food, SLU 

 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och vd 

 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=56324
http://www.ksla.se/
mailto:birgitta.naumburg@ksla.se
mailto:gun.askero@ksla.se
https://www.slu.se/ew-kalender/2018/11/jordbrukets-klimatanpassning--sa-kommer-vi-vidare/
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Moderator: Ingrid Rydberg, ordförande i Kommittén för jordbrukets klimatanpassning, KSLA 

09.30 Samling, kaffe/te 

10.00 Välkomna  

Eva Pettersson, akademisekreterare och vd, KSLA 

10.05 

 

De globala målen och jordbruket 

Ingrid Petersson, GD Formas och ordförande i 2030-delegationen  

10.25 Varifrån får vi maten 

Richard Tellström, matkulturforskare, SLU, Future Food 

10.45 Klimatanpassad foderproduktion kan leda till nya utfodringsstrategier 

Kristina Gustavsson, foderchef, Lantmännen  

11.05 Vad har klimatanpassningskommittén gjort under tre år? 

Ingrid Rydberg, ordförande i Kommittén för jordbrukets klimatanpassning, KSLA 

 

Vad innebär ”klimatanpassning”? 

Tomas Johansson, utredare, Jordbruksverket 

 

Vad påverkar jordbrukaren? 

Helena Aronsson, samverkanslektor, SLU 

11.45 Lunch 

12.45 För lite och för mycket vatten 

Hans Romarker, rådgivare, Hushållningssällskapet 

Fredrik Fredriksson, handläggare, Länsstyrelsen Västra Götaland 

Ingrid Wesström, forskare, SLU 

 

13.30 Varför odlar vi inte sojabönor? 

Kenneth Karlsson, Väderstadsverken 

Annette Olsen, chef växtförädling, Lantmännen 

Henric Claeson, säljare, FMC 

 

14.15 Ett djurstall för framtiden 

Per Pålsson, lantbrukare, Ödeshög 

Markus Hoffman, expert vatten och växtnäring, LRF 

Ove Karlsson, stf verksamhetsledare, Kompetenscentrum Företagsledning, SLU 

 

15.00 Kaffe 

15.30 Vad händer nu?  

Maria Larsson, agronom och författare till kommitténs slutdokument 

Annsofie Wahlström, programchef Future Food, SLU 

16.00 Avslutning 

 

http://www.ksla.se/

