
Projektgruppen ”Morgondagens odlingssystem” inom KSLA:s Jordbruksavdelning studerar nya odlings-
koncept och bjuder nu in till en djupdykning på temat mellangrödor. Webbinariet fokuserar på kunskapsupp-
byggnad genom att förena praktisk erfarenhet och den senaste forskningen i ämnet. Arbetet sker i dialog med 
ett flertal intressenter och med tyngdpunkt på praktisk erfarenhet från lantbrukare och rådgivare.

Bland många av de nya odlingskoncept som växer fram och som utmanar tidigare praxis pratas det mycket om reduce-
rad jordbearbetning och mellangrödornas betydelse för ett hållbart brukande av jorden. 

I detta uppföljande webbinarium vill projektgruppen belysa betydelsen av mellangrödor 
i ett hållbart odlingssystem. Vilka mellangrödor ska man välja och varför? Vilken teknik 
står till buds och vilka utmaningar möter de lantbrukare som experimenterar med mellan-
grödor och nya odlingssystem för ökad bördighet, en bättre jordhälsa och en ökad biolo-
gisk mångfald? Vilka märkbara förbättringar kan identifieras i kunskapssprånget mellan 
praktik och forskning när jordbearbetningen reduceras och mellangrödor används?

Projektgruppen vill lyfta fram praktiskt entreprenörskap och innovation för utveckling av 
morgondagens odlingssystem och bidra till kunskapsutbyte mellan praktik och forskning. 

Varmt välkomna! 

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 – tisdag 22 mars 2022

Tid & Plats
Tisdag 22 mars 2022 
kl 10–12 digitalt. Zoom- 
länken mejlas dagen före.

Anmälan
Senast den 21 mars på  
denna länk:
https://dinkurs.se/78583

Frågor 
Innehåll: Linda Cederlund 
linda.cederlund@ksla.se 
tel 08-54 54 77 24 
Övrigt: Agneta D Ohlson  
agneta.ohlson@ksla.se 
tel 08-54 54 77 12

Inbjudan till ett webbinarium på temat mellangrödor och mellangrödors 
betydelse för ett hållbart brukande av jorden

Mellangrödor i praktiken
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Mellangrödor i praktiken – biologisk mångfald, funktioner och 
utmaningar i ett effektivt jordbruk
Moderator: Helene Oscarsson*, KSLA

10.00-10.20  Mellangrödors betydelse för markstruktur och kolinlagring
  Thomas Kätterer, SLU

10.20-10.40  Hur hanterar vi mellangrödor i odlingssystem med reducerad bearbetning på lerjordar 
  – erfarenheter från NV Skåne 
  Jan Jönsson, Lydinge Gård

10.40-11.00  Arter, sorter, fröblandningar och olika mellangrödors funktioner  
  Marcus Willert, Hushållningssällskapet Kristianstad

11.00-11.20 	 Mellangrödors	betydelse	för	biologisk	mångfald,	såsom	naturliga	fiender,	fåglar	etc	
  Petter Haldén, Jordbruksverket

11.20-11.40  Maskiner för etablering och nedbrukning av mellangrödor 
  Magnus Samuelsson, Väderstad

11.40-12.00  Sammanfattning och diskussion

  *: Ledamot av KSLA

  


