
 

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. 

Workshop  
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Endast särskilt inbjudna: 

Framtidens teknik i jord och skog 
 

Tid Måndagen 3 december 2018 kl. 10.00–15.00, inkl. lunch. Kaffe serveras kl. 9.30 och 15.00 

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

Anmälan Senast den 30 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Antalet platser är begränsat!  

Avgift Avgiftsfritt 

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 

 Denna workshop finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond. 

 

Sedan tjugo år samlar jord- och skogsbruket – via information från givare på maskiner och djur, flyg 

och satelliter – kunskap och erfarenheter om produktionen i stallar, på fält och i skogen. Det senaste 

decenniet har informationsflödet ökat snabbt. Kraftfullare verktyg har gett oss hittills oanade 

möjligheter till att ur det insamlade materialet dra smartare slutsatser om hur produktionen kan 

optimeras för bästa hållbarhet och bästa driftsekonomi.  

Bättre trådlösa kommunikationssystem ger möjlighet att omsätta de nya insikterna i praktiskt jord- och 

skogsbruk. Vid horisonten skymtar lösningar på tidigare hot som markpackning, näringsförluster och 

bristande djurhälsa. Med de nya möjligheterna följer frågor om av vem, till vad och för vems bästa den 

nya tekniken ska användas. Självverksamma robotar i stall, på fält och i skogen omintetgör äldre tiders 

farliga eller tråkiga arbeten. Men är tekniken robust och kostnadseffektiv? Kan landsbygdens företag 

attrahera rätt kompetens? I vilken utsträckning har privata företag eller det allmänna rätt att med 

fjärranalys kontrollera de taklösa areella näringarna? Hur ska fjärrinsamlad information ägas och 

brukas? 

KSLA:s teknikkommitté har i uppdrag att belysa de möjligheter och utmaningar äldre och nyare teknik 

ger jord-, skogs- och trädgårdsbruket. Som ett första steg i bjuder teknikkommittén in till en workshop 

om ämnet. Under förmiddagen förmedlar tre föreläsare sina tankar om teknikens möjligheter och 

utmaningar för den praktiska produktionen, nämligen Imke Borchardt, projektledare vid 

lantbrukskammaren i Schleswig-Holstein, Klaus Herbert Rolf Sales and Govermental affairs manager, 

365 Farmnet och Magnus Karlberg, professor, Luleå tekniska universitet. Inspirerade av talarna får 

deltagarna möjlighet att efter lunch bidra med inspel om möjligheter och problem som den nya 

tekniken för med sig. Resultatet av workshopen ska bidra till KSLA:s teknikkommittés vidare arbete 

inom området. Observera att föreläsningarna hålls på engelska.  

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Framtidens teknik i jord och skog 
 
 
Måndag 3 dec 2018 
 

Moderator: Ove Konradsson, agronom, Projektledare SmartAgri, Agroväst 

 

09.30 Samling och registrering 

 

10.00 Välkomna  

Ove Konradsson, agronom, Hälsingsgården Falköping 

 

10.05 

 

Föredrag 1 

Imke Borchardt, projektledare, lantbrukskammaren i Schleswig-Holstein 

 

10.50 Paus 

 

11.00 Föredrag 2 

Klaus-Herbert Rolf, Sales and Govermental affairs manager, 365 Farmnet 

 

11.45 Smart forestry 

Magnus Karlberg, professor, Luleå tekniska universitet  

 

12.30 Lunch 

 

13.20 Practical experiences of precision farming 

Peter Borring, regionordförande, LRF Östergötland 

 

13.30 Gruppdiskussioner 

 

14.30 

 

15.00  

Sammanfattning och slutdiskussion 

 

Avslutning, därefter kaffe och möjlighet till fortsatta samtal 
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