
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. 
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Åtgärder mot Östersjöns övergödning 
– fiasko eller framgång?
Tisdagen 5 maj 2020 

Tid Tisdag 5 maj, kl 10.00–16.30 (registrering och kaffe från kl 09.30) 

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

Anmälan Senast den 27 april via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se 

Avgift 300 kr, ledamöter 150 kr, studenter 0 kr – vid utebliven avanmälan faktureras 500 kr 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel. 08-54 54 77 06 

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

Miljötillståndet i Östersjön har debatterats i över ett halvsekel, med tyngdpunkt på miljögifter och 
övergödning. Problemen med miljögifter har minskat påtagligt, men övergödningen finns kvar. 
Problemen är särskilt tydliga i de södra delarna av innanhavet, i vikar och skärgårdar samt vid 
större flodmynningar. Utbredningen av syrefattigt djupvatten och syrefria bottnar är mycket 
omfattande. 

I media rapporteras ofta om hur utsläpp av avloppsvatten och avrinning från jordbruksmark leder 
till att Östersjöns miljö blir allt mer fördärvad. Är situationen, trots alla miljardsatsningar på 
reningsverk och åtgärder inom jordbruket, verkligen så dyster att miljön blir allt sämre? Hur ska 
vi då kunna nå FAO:s mål om fördubblad matproduktion till 2050? Och hur påverkar 
klimatförändringen situationen?

Seminariet, som anordnas av KSLA:s Östersjökommitté, belyser hur övergödningen påverkat 
innanhavets ekosystem, hur tillförseln av växtnäringsämnen till havet utvecklats långsiktigt, hur 
näringstillgången i havet förändrats, samt vad de areella näringarna gör för att minska förlusterna 
av växtnäringsämnen till Östersjön.

Varmt välkomna! 

Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Åtgärder mot Östersjöns övergödning  
– fiasko eller framgång? 
Tisdagen 5 maj, 2020 
 

Moderator: Gunilla Brattberg, ordförande i KSLA:s Östersjökommitté 

 

09.30 Samling och registrering 

10.00 Välkomna  

Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA 

10.10 Inledning på dagens Östersjötema 

Gunilla Brattberg 

 

 UTVECKLING OCH STATUS 

10.15 

 

Hur har ekosystemet förändrats? 

Agnes Karlsson, Docent, Stockholms universitet 

10.45 Hur har belastningen med näringsämnen förändrats? 

Christoph Humborg, Professor, Stockholms universitet 

11.15 Hur har näringstillgången i havet förändrats?  

Carl Rolff, Miljöanalytiker, Stockholms universitet  

11.45 Effekter av ändrad belastning med näringsämnen i ett kustområde 

Jakob Walve, Forskare, Stockholms universitet  

12.15 Lunch, Oscars källare 

 

 FRAMTID 

13.00 Vad betyder klimatförändringarna för övergödningen? 

Elin Almroth-Rosell, Forskningsledare, SMHI 

13.30 Hur kan jordbruket minska sitt näringsläckage? Svenska ansträngningar 

Helena Aronsson, Samverkanslektor, SLU Ultuna 

14.00 Hur kan jordbruket minska sitt näringsläckage? Finska ansträngningar  

Vincent Westberg, Huvudsamordnare för vattendistriktet i Västra Finland 

14.30 Kan skogsbruket minska sitt läckage? 

Hjalmar Laudon, Professor, SLU Umeå 

15.00 Kaffe 

15.30 Paneldiskussion med talarna 

Har arbetet mot Östersjön övergödning misslyckats eller varit en framgång? Hur 

långt är det meningsfullt att minska belastningen? Kan något göras ute i Östersjön?  

16.30 Avslutning  
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