
 

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 
 
Nya odlingssystem för ökad hållbarhet och jordhälsa 
 

Tid Torsdag 10 september, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00). Även förmiddagsprogram 
Plats Tejarps gård, Klågerup 

Anmälan Senast den 1 september via denna länk. OBS! Begränsat antal deltagare på plats pga. Corona. 
Anmälan via samma länk till förmiddagens fältvandring, lunch samt allmänna avdelningens 
sammanträde kl 13.00–15.00 (endast Allmänna avdelningens ledamöter) samt till bussresa.  

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

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

 
Tryggad livsmedelsförsörjning och klimatneutralitet är två av flera globala utvecklingsmål som 
tvingar lantbruket att tänka i helt nya banor. En global viruspandemi har tydliggjort sårbarheten i 
vårt livsmedelssystem, som i kanske alltför hög grad gjort sig beroende av tillgång till 
förnödenheter, råvaror och färdiga livsmedelsprodukter på en fri marknad. Många vill se en ökad 
grad av självförsörjning som en del av en mer resilient livsmedelsproduktion. 
 
Jordbruket kan både minska sina utsläpp av klimatgaser och bli en nettobindare av kol i marken. 
Men det kräver nya odlingssystem, som kan upprätthålla en hög produktivitet och samtidigt hålla 
kvar en större andel av den koldioxid som binds både ovan och under mark. Det kräver också 
forskning och kunskapsutveckling kring relevanta indikatorer och fungerande ersättningssystem. 
 
Akademiens första sammankomst för hösten vill locka ledamöter till Skåne med besök i fält hos 
två nytänkande lantbrukare. De har båda i stor skala antagit utmaningarna om hållbarhet och 
produktivitet genom att själva och tillsammans med forskare och kollegor utforska nya metoder 
som bygger på att gynna grödan genom att gynna jorden. Efter lunch och avdelningsmöte 
utvecklar vi tankar och reflektioner kring kolets kretslopp, kolbalanser, mått på markvård och 
jordhälsa och möjlighet att sätta ett ekonomiskt värde på jordbrukets kolinlagring. 
 
På grund av de restriktioner som fortfarande förväntas gälla i september kommer antalet deltagare 
som närvarar fysiskt att begränsas till 40, och det är först till kvarn som gäller för dessa platser. För 
dem som inte kan delta fysiskt kommer avdelningsmötet och sammankomsten att websändas. 
 
Välkomna! 

 
Eva Pettersson 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 
Nya odlingssystem för ökad hållbarhet och jordhälsa 
Torsdag 10 september 2020 
 
OBS Programmet är preliminärt och kan komma att ändras beroende på 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer under Coronapandemin. Buss ordnas för 
sträckan Tejarp–Lund–Höja gård–Krokstorps gård-Tejarp-Lund. Vid anmälan, ange även 
intresse för bussresa. Begränsat antal platser på bussen, endast en person per stolsrad.  
 
Förmiddagsprogram: 
 
07.30 Avresa med buss från Tejarps gård 

08.00 Avresa med buss från Lunds centralstation 

09.00 Besök hos Josef Appell på Höja gård 
10.20 Besök hos Martin Krokstorp, Krokstorps gård, Helsingborg 

11.30 Lunch i fält eller tält 

12.00 Avresa med buss mot Tejarp 
 
Avdelningsmöte 
13.00 Avdelningsmöte Allmänna avdelningen, Tejarp 

(För bilburna icke-allmänningar ordnas under tiden besök på  
Splendor Plant, Svanshall) 

 
Akademisammankomst, Tejarp 
 
15.00 Samling, kaffe/te 

15.30 Formell del av sammankomst 

15.45 Välkomsthälsning 
Lennart Wikström, dagens moderator samt ordförande i Kommittén för markkol och 
klimatnytta, tillika chefredaktör Lantbrukets Affärer 

15.50 Presentation Water Agri 
Gustaf Ramel, Gårdstånga Nygård 

16.10 Kolbalanser på global nivå och gårdsnivå 
Gunnar Rundgren, lantbrukare och konsult, samt Lars Törner, Framtidsodling 

16.50 Bensträckare 

17.00 Kolinlagring 
Lova Brodin, Kolinlagring.se/Miljömatematik 

17.15 Markvårdsindex 
Hanna Williams, Splendor Plant, Svanshall 

17.30 Diskussion 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

18.00 Gemensam middag (Serveras i form av färdiga tallrikar.) 


