
Under året har två projekt inom ramen för KSLA:s kommitté för markkol och klimatnytta genomförts för att 
skaffa koll på kolet i livsmedelskedjan, både på gårdsnivå och på nationell nivå. Att förstå och beskriva hur 
jordbruket och de efterföljande länkarna i livsmedelskedjan förmår ta vara på den skapade resursen är helt 
centralt för att kunna optimera värdekedjan ur både produktivitets-, miljö- och klimataspekt.

I ett öppet webbinarium på KSLA presenteras nu båda dessa arbeten. Lars Törner, LT 
Miljö, och Jan Larsson, Calumi AB, har arbetat på gårdsnivå och tagit fram en modell för 
att beskriva kolbalansen. Hur mycket kol binds i skörd och skörderester, hur mycket går 
förlorat och vilken är potentialen att öka kolinbindningen? 

I en unik rapport har Gunnar Rundgren sammanställt kolflödet i den svenska livsmedelsked-
jan. Hur mycket kol importeras och exporteras, hur mycket äter vi, vad försvinner i avlopp 
och avfall? Gunnars rapport, som kommer att mailas till anmälda deltagare före webbinariet, 
kan ge en vertikal beskrivning av kolets väg i värdekedjan för livsmedel i Sverige.

Välkommen till att medverka i detta webbinarium, där praktiker, rådgivare, forskare och 
andra intresserade ges tillfälle att reflektera över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmed-
elskedjan och över värdet av att bättre kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets 
roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel. 

Varmt välkommen!
 
Eva Pettersson     
Akademiens sekreterare och vd   

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens främjar till samhällets gagn med stöd 
av vetenskap och praktisk erfarenhet 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.

Webbinarium – torsdag 30 september 2021

Tid & Plats
Torsdag 30 september 2021 
kl 13–15.30 på KSLA och 
Zoom. Observera att antalet 
platser på KSLA är begrän-
sat. Zoomlänken mejlas ut 
dagen före mötet.

Anmälan
Senast den 28 september 
på denna länk:
https://dinkurs.se/75643

Frågor 
Innehåll: Eva Ronquist
eva.ronquist@ksla.se 
tel 08-54 54 77 06 
Övrigt: Agneta D Ohlson  
agneta.ohlson@ksla.se 
tel 08-54 54 77 12

Redovisning av två projekt inom ramen för KSLA:s kommitté för markkol och  
klimatnytta som genomförts för att bidra till koll på kolet i livsmedelskedjan
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B • Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se • @KSLA_Academy



Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens främjar till samhällets gagn med stöd 
av vetenskap och praktisk erfarenhet 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.

Webbinarium – torsdag 30 september 2021

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B • Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se • @KSLA_Academy

Koll på kolet! En resa i tre dimensioner
Moderator: Lennart Wikström, KSLA

12.45  Webbinariet öppnas för inloggning

13.00  Välkomna!
  Eva Pettersson, akademisekreterare och vd, KSLA

13.05  Inledning – varför kol?
  Lennart Wikström, agronom, Tejarps förlag 

13.10  Markkol och kolbalans i svensk åkermark
  Thomas Kätterer, professor, SLU 

13.40  Kolflödet i svenskt jordbruk och livsmedelskonsumtion
  Gunnar Rundgren, hedersdoktor, bonde och konsult, Grolink 

14.00  Kolbalans på gårdsnivå
  Lars Törner, agronom, LT Miljö

14.20  PAUS

14.30  Reflektion
  Emma Hjelm, Greppa Näringen
  Jan Jönsson, LyRos Lantbruk

15.00  Diskussion

15.20  Återkoppling
  Gunnar Rundgren, Lars Törner

15.30  Avslutning
  Lennart Wikström

  Observera att antalet platser på KSLA är begränsat och att endast du som är vaccinerad eller 
  har antikroppar mot Covid kan delta på KSLA. 

  


