
 

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 
 

Markanvändningen i vårt jordbruk – 
vad betyder den för maten och klimatet? 

Tid Onsdag 5 dec, kl 10.00–16.00 (registrering och kaffe från kl 09.30) 

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

Anmälan Senast den 3 dec via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Avgift 300 kr, ledamöter 150 kr, studenter 0 kr 

(vid avbokning senare än den 3 dec sker ingen återbetalning av avgift men platsen kan överlåtas) 

Frågor Innehåll: birgitta.naumburg@ksla.se  tel 08-54 54 77 07 

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 Carl Fredrik von Horns fond. 

 

Under de senaste decennierna har Sveriges livsmedelsimport ökat kraftigt och därmed också vår 

markanvändning utomlands. Intresset för och omsorgen om den svenska jordbruksmarken har inte tillhört 

samhällets högst prioriterade frågor. Värdefull åkermark i slättlandskapen bebyggs med hus och vägar och 

i skogs- och mellanbygderna tas åker- och betesmarker ur produktion och markerna växer igen. Detta 

innebär att arealer för livsmedelsproduktion försvinner och att jordbruksmarker som är viktiga för att 

upprätthålla kulturella ekosystemtjänster och biologisk mångfald går förlorade. Det innebär också att 

möjligheten till ekonomisk utveckling i landsbygderna försämras och därmed påverkas även möjligheten 

att bibehålla en levande landsbygd. 

 

Lantbrukets status och dess ekonomiska förutsättningar behöver diskuteras som en del av omställningen 

till en klimatsmart ekonomi. Frågan om en tryggad livsmedelsförsörjning blir alltmer geopolitiskt 

intressant när mark och vatten blir strategiska resurser, både för livsmedelsproduktion och för en 

biobaserad ekonomi. Detta innebär såväl utmaningar som möjligheter för svenskt jordbruk och i 

utvecklingen av svensk jordbrukspolitik.  

 

KSLA:s klimat och markanvändningskommitté (KM2030) anordnar detta seminarium i syfte att diskutera 

frågor kring jordbrukets framtida markanvändning givet att den inhemska livsmedelsproduktionen 

behöver öka samtidigt som klimatutsläppen måste minskas. Seminariet är organiserat kring tre aktuella 

teman där det ges utrymme för åhörardiskussioner i mindre grupper (”bikupor”) där vi samlar in tankar 

och idéer för vidare användning i KSLA:s kommittéarbete.  

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program  
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Markanvändningen i vårt jordbruk – 
vad betyder den för maten och klimatet? 

Onsdag 5 december 2018 
 

Moderator: Göran Örlander, ordförande i KSLA:s klimat och markanvändningskommitté (KM2030) 
 

09.30 Samling och registrering 

10.00 

 

Välkomna  

Eva Pettersson, akademisekreterare och vd, KSLA 

10.05 

 

Inledning 

Göran Örlander, ordförande i KSLA:s klimat och markanvändningskommitté 

 

Globalt perspektiv på jordbruk, klimat och mat 

Johan Kuylenstierna, adj professor vid Stockholms universitet, föreståndare för Navarino 

Environmental Observatory och vice ordförande i Klimatpolitiska rådet 

10.50 
Tema 1: 
Den svenska maten sätter mark- och klimatavtryck runt om i världen – hur kom vi dit? 

 
Markanvändning i svenskt jordbruk – varför ser det ut som det gör? 

Harald Svensson, chefsekonom, Jordbruksverket 

 
Matkonsumtionens klimat- och markavtryck i Sverige och i världen 

Christel Cederberg, biträdande professor, Chalmers  

 Diskussion 

12.00 Lunch 

13.00 
Tema 2: 

Jordbruksmarkens ekosystemtjänster – inte bara mat 

 

Hur kan jordbruket minska klimatpåverkan samtidigt som ekosystemtjänster och 

andra nyttor bibehålls eller förstärks? 

Hilda Runsten, expert hållbar utveckling, LRF  

 

Jordbruksmarken som kolkälla eller kolsänka – vad är potentialen för ökad kol-

lagring? 

Thomas Kätterer, professor. Sveriges lantbruksuniversitet  

 Diskussion 

14.10 
Tema 3: 
Jordbruket behövs för mat, miljö och energi. Hur kan svensk markanvändning utformas 
för minskad klimatpåverkan samtidigt som övriga mål nås? 

 

Hur stor är jordbrukets potential att producera biobränslen utan att produktionen av 

mat påverkas? 

Serina Ahlgren, agr.dr, RISE 

 

Hållbar och säker produktion av mat och andra ekosystemtjänster samtidigt som 

klimatutsläppen ska minskas – hur tänker jordbrukaren? 

C-G Wachtmeister, jägmästare, Wanås gods, Knislinge 

15.00 Kaffe 

15.30 Avslutande diskussion 

16.00 Avslutning 

 

http://www.ksla.se/

