
 

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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Morgondagens odlingssystem – lägesrapport från det 
praktiska lantbruket   
 
 

 
  Arkivbild 

Hur kommer framtidens odlingssystem utformas och vad säger pionjärerna? Redan nu kan vi se en för-
ändring i hur jorden brukas och många yngre lantbrukare testar nya odlingsmetoder och ny teknik. 
Projektgruppen för Morgondagens odlingssystem inom KSLA:s Jordbruksavdelning gör en djup-
dykning i ämnet och bjuder in till ett kunskapshöjande seminarium om vad som pågår i praktiken hos 
svenska och danska lantbrukare, reder ut begreppen regenerativt jordbruk, conservation agriculture 
m.fl. samt diskuterar vilka märkbara fördelar och risker som finns, samt var det behövs mer kunskap. 

 

Projektgruppen studerar de relativt nya odlingskoncept som nu växer fram som en mix 

av konventionellt och ekologiskt jordbruk och söker upp lantbrukare som testar gränser 

och uppfattas som pionjärer. Projektet vill kartlägga vilka märkbara förbättringar som 

kan uppnås vad gäller bränsleförbrukning, biodiversitet, växtnäringsläckage, bördighet 

och produktivitet, men också belysa de risker man som företagare ställs inför när man 

”går före” och testar nya system.  
  
Genom studiebesök och samtal med svenska pionjärer på området samlas kunskap om 

hur dessa lantbrukare resonerar, vad de gjort för förändringar, vilka flaskhalsar de stött 

på och vad som får dem att fortsätta. Arbetet sker i dialog med ett flertal intressenter 

och har under året inriktats på att fånga upp synpunkter och reflektioner från lant-

brukare, rådgivare och forskare. 

 

På seminariet kommer vi också att ta upp danska erfarenheter av reducerad jord-

bearbetning, och exempel på hur forskning och försöksverksamhet kring detta bedrivs i 

Danmark. Projektgruppen vill lyfta fram praktiskt entreprenörskap och innovation för 

framtida odlingssystem och behovet av kunskapsutbyte mellan praktik och forskning.  

 

Varmt välkomna! 

 

Eva Pettersson 

Akademisekreterare och vd 

 

 

 
Tid & plats 

Onsdag 17 november 2021 
kl 13.00–15.30. Seminariet är 
helt digitalt och sänds via Zoom 
Länk till Zoom mejlas ut dagen 
före till de som anmält sig.  

 
Anmälan 

Senast den 15 november på 
denna länk: 
https://dinkurs.se/76525 

 
Frågor 

Innehåll: Linda Cederlund, 
linda.cederlund@ksla.se 

Tel. 08-545 477 24 

Anmälan: Agneta D. Ohlson 
agneta.ohlson@ksla.se 
Tel. 08-545 477 12 

 
Med stöd av 
Stiftelserna A.W. Bergstens fond 
och Per Palmgrens fond 

http://www.ksla.se/
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Morgondagens odlingssystem – lägesrapport från det praktiska lantbruket   

 
 

Moderator: Helene Oscarsson* 
 

 

13.00–13.10 Välkomna till KSLA och projektgruppen Morgondagens odlingssystem 
Eva Pettersson, akademisekreterare/vd och Christian Hidén*, ordförande i 

projektgruppen Morgondagens jordbruk vid KSLA:s Jordbruksavdelning.  

13:10–13:40 Varför behövs nya odlingssystem och hur skiljer sig olika ansatser?   

Göran Bergkvist, professor Inst.för växtproduktionsekologi, Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU)  

13:40–14:00 

 

 

 

 

14:00–14:10 

Erfarenheter av projektet ”Conservation Agriculture” – en studie av svenska 

lantbruksföretagare som helt eller delvis jobbar med konceptet 

Christer Johansson, teknikrådgivare, Rådgivningsenheten växtskydd och eko, 

Jordbruksverket  
 

PAUS  

14:10–14:30  Utveckling av nya odlingskoncept i praktiken - framgångsfaktorer, lärdomar och 

utmaningar 

Martin Krokstorp, lantbrukare, Krokstorps gård.  

14:30–15:00 Danska erfarenheter av Reducerad Jordbearbetning/Conservation Agriculture  

Sören Ilsöe, lantbrukare och rådgivare med plöjningsfri odling som specialitet vid 

rådgivningsföretaget Agrovi 

 

15:00–15:25 Paneldiskussion  

Vilka är miljövinsterna? Vilka utmaningar finns? Vad behövs för att föra utvecklingen 

framåt? 

 

15:25–15:30 Summering och avslut 

  

 

*) Ledamot i KSLA. 

http://www.ksla.se/

