
 

 

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 
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Glyfosat i framtida svensk växtodling 
– politiken och sakfrågan avgör odlarens vardag 
Torsdag 14 mars 2019 
 

 

Tid Torsdag 14 mars, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

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

Anmälan Senast den 7 mars via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  

Anmälan via samma länk till Jordbruksavdelningens lunch kl 12.00 och sammanträde  

kl 13.00–15.00 (endast Jordbruksavdelningens ledamöter). 

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 Överläggningsämnet kan följas via länk på www.ksla.se  med start kl 15:45. 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen A W Bergstens donation. 

 

 

Glyfosat introducerades i svensk växtodling 1975 och har sedan dess varit ett värdefullt insatsmedel för 

kemisk ogräskontroll. Samtidigt klämtar varningsklockorna – ett flertal ogräs har utvecklat resistens mot 

detta viktiga växtskyddsmedel och glyfosat förekommer också i våra vattendrag. 

 

Användning av växtskyddsmedel med glyfosat förutsätter att den aktiva substansen är godkänd inom EU. 

Ett EU-beslut från hösten 2017 tillåter oss att använda produkter med glyfosat fram till den 15 december 

2022. Fram till dess måste svenskt jordbruk noggrant följa utvecklingen och analysera konsekvensen av 

olika scenarier. 

 

Glyfosat är den verksamma aktiva substansen i bl.a. olika Roundup-produkter. Dessa totalbekämpande 

ogräsmedel används för att bemästra ogräsproblematiken i öppen växtodling och i anslutning till vallbrott. 

På senare tid har glyfosatinsatser blivit viktiga för att kontrollera ogräsförekomsten i system med reducerad 

eller plöjningsfri odling. 

 

Svensk växtodling bedrivs generellt på bra odlingsjordar och med god tillgång till vatten, men 

internationellt sett på små arealer. Idag råder tämligen olika förhållningssätt till en fortsatt användning av 

glyfosat bland EU:s medlemsländer. Politiska värderingar och ställningstaganden utgör en allt starkare 

kraft. Sverige och övriga nordiska länder har faktiska odlingsförhållanden som i flera avseenden kan göra 

oss mer beroende av fortsatta glyfosatinsatser än övriga EU-länder.  

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

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

Glyfosat i framtida svensk växtodling 
– politiken och sakfrågan avgör odlarens vardag 
 

Torsdag 14 mars 2019 
 

 

Moderator Jan Rundqvist, Hisingsgården, Hällekis 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

 

15.30 Formell sammankomst 

 

Inledning till dagens överläggningsämne: 

Varför tar KSLA upp frågan om att använda en enskild växtskyddsprodukt? 

Jan Rundqvist, ledamot Jordbruksavdelningen  

15.45 Vad avgör framtiden för glyfosat? 

Agneta Westerberg, avdelningschef Kemikalieinspektionen  

16.05 Glyfosat, utveckling och användning i Sverige och Norden 

Johan Toll, Toll AgroCon AB  

16.25 Effekter för växtodlingsföretaget – konsekvenser och agerande vid ett förbud 

Ulrik Lovang, vd Lovang Lantbrukskonsult AB  

16.45 Bensträckare  

17.00 Diskussion 

 

Förberett inlägg av Agneta Sundgren, växtskyddsansvarig LRF: 

Ofarligt ämne eller livsfarlig substans – vem ska jag som lantbrukare tro på? 

 

Samtal med publiken kring möjliga framtidsscenarier: 

Till vem riktas information och konklusion från dagens möte?  

 Preses avslutar sammankomsten 

 

18.00 Ärtsupé 
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