
 

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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Torsdag 13 februari 2020 

Övergödningen kväver Östersjön – eller?  
Om havet, miljövård och hushållning med näringsämnen 
 

Tid Torsdag 13 februari, kl 15.30–18.00 (gemensamt kaffe från kl 15.00) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 10/2 via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Avgift Kostnadsfritt 
Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-5454 77 24  

Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@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  

 

Förvaltningen av Östersjön kräver helhetsperspektiv med nära samverkan mellan olika 
intressenter. Merparten föroreningar i vattenmiljön härrör från människans aktiviteter i landskapet 
och är ingenting annat än resurser på fel plats. Endast genom nära och insiktsfull samverkan över 
sektorsgränser kan vi nå en långsiktigt hållbar utveckling i vårt unika innanhav. Den senaste  
50-årsperioden har ansträngningarna för att förbättra Östersjöns tillstånd präglats av sådan samsyn. 

I media rapporteras ofta om hur utsläpp av avloppsvatten och avrinning från jordbruksmark leder 
till att Östersjöns miljö blir alltmer fördärvad. Världsnaturfonden skriver exempelvis att "Östersjön 
och djuren som lever där har anpassat sig under lång tid, men snart har de nått sin gräns. Vårt 
vackra hav klarar inte mer. Vi står vid ett vägskäl där vi måste välja den hållbara vägen – vi har 
inte råd att misslyckas. Nu måste vi väcka liv i Östersjön!!"  

Är situationen, trots alla miljardsatsningar på reningsverk och åtgärder inom jordbruket, verkligen 
så här dyster – att miljön blir allt sämre? Hur ska vi då kunna nå FAO:s mål om en fördubblad och 
hållbar matproduktion till 2050, utan att Östersjön blir totalt fördärvad?  

Dagens överläggningsämne, som anordnas av Östersjökommittén, belyser hur tillflöden av 
närsalter till Östersjön har utvecklats långsiktigt, vad de areella näringarna gör för att minska 
avrinningen av näringsämnen och hur förändringar i belastningen påverkat förhållandena i havet. 

Varmt välkommen! 

 
Eva Pettersson 
Akademiens sekreterare och VD 
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Moderator: Sune Fogelström, ordförande, Skärgårdarnas Riksförbund  
 

15.30 Formell sammankomst 
Jan Fryk, akademiens preses 

15.45 Inledning 
Gunilla Brattberg, ordförande i Kommittén för Östersjöfrågor  

15.55 Tillflöden av kväve och fosfor till Östersjön – källor och utveckling över tiden 
Christoph Humborg, professor, Stockholms universitet  

16.15 Näringsämnen i Östersjön – variation och trender baserat på data från 
miljöövervakningen 
Jakob Walve, forskare, Stockholms universitet 

16.35 Hållbart jordbruk i Östersjöregionen med minskat växtnäringsläckage nu och i framtiden 
– är det möjligt? 
Helena Aronsson, samverkanslektor i växtnäringshushållning, SLU 

16.55 Skogen som källa för läckage av växtnäring till Östersjön – omfattning, problem och 
möjliga åtgärder 
Hjalmar Laudon, professor, SLU 

17.15 Paus 

17.25 Diskussion 

17.55 Avslutning 

18.00 Ärtsupé i Oscars Källare 
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