
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vill med en ny föreläsningsserie i form av korta digitala lunchföredrag 
sprida kunskap, erfarenhet och inspiration som kan bidra till utvecklingen av en hållbar värld. Ledamöter  
kommer tillsammans med en eller två experter att på ett lättillgängligt sätt belysa vetenskap och praktisk  
erfarenhet i forskning och projekt från olika delar av världen.  

Mangroveskogar är vanliga i tropikernas kustzoner där bottnen är täckt av sediment och 
där det finns tidvatten.  
Utbredningen av mangrove runt om på planeten har dock minskat kraftigt de senaste 
decennierna på grund av oljespill och andra föroreningar. 

I Nigeria har arbetet med sanering och återplantering av mangrove pågått några år, cirka 
800 hektar har hittills återplanterats med omkring 2 miljoner plantor (mangrove seed-
lings). Nu förbereds en mycket större insats där till att börja med cirka 10 000 hektar ska 
saneras och återplanteras – det första försöket i världen med riktigt storskalig återplan-
tering av mangrove. Arbetet finansieras av den federala regeringen i Nigeria med FN:s 
miljöprogram UNEP som rådgivare.

Professor Olof Lindén, Linneuniversitetet och World Maritime University, är en av exper-
terna i arbetet i Nigerdeltat. Han arbetar inom FN med frågor kring miljöskador på grund 
av olja, andra föroreningar och klimatförändringar. Han redogör här för teknik och strate-
gi för arbetet i Nigerdeltat samt diskuterar orsaker till problemen med oljeföroreningarna 
och hur man kan undvika att de återkommer. 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.

Lunchföredrag – torsdag 28 april 2022

Tid & Plats
Torsdag 28 april 2022 
kl 12.15–13 på Zoom och 
Youtube. Zoomlänken 
mejlas ut dagen före.

Anmälan
Senast den 27 april på  
denna länk:
https://dinkurs.se/78526

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

Inbjudan till digitalt lunchföredrag om restaurering och återplantering av  
mangrove i Nigerdeltat efter år av oljespill 
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Restaurering och återplantering av mangrove i Nigerdeltat

MEDVERKANDE 
Anders Wijkman, KSLA, och Olof Lindén, Linnéuniversitetet

PROGRAM
12.15  Zoom öppnas
12.20   Inledning 
  Anders Wijkman

12.30  Presentation av forskning och projekt inom området 
  Olof Lindén

12.50  Diskussion

13.00  Avslutning

Anders WijkmanOlof Lindén

Olof Lindén är knuten till fakulteten för Hälso- och livsvetenskap vid Linnéuniversitetet 
i Kalmar samt professor em och rådgivare vid World Maritime University i Malmö. Han 
arbetar inom FN-systemet med frågor kring miljöskador på grund av olja och andra 
föroreningar samt klimatförändringar.   

Anders Wijkman är opinionsledare och författare. Han arbetar för att förändra ekono-
mins ramverk och på så sätt minska den ökande spänningen mellan naturen och en 
snabbt ökande global ekonomi och befolkning. Han är ledamot av KSLA och KVA, var 
2004–2009 EU-parlamentariker och är sedan 2012 ordförande i tankesmedjan Rom- 
klubben.

KORT OM DE MEDVERKANDE

MER OM ÄMNET
Nigerflodens delta är ett av kontinentens största, till ytan cirka 21.000 kvadratkilometer. Vegetationen i deltat består av 
mangroveskogar och sötvattenssumpskogar med träd så höga som 30 meter. Emellertid försvinner skogarna i snabbt. 
År 2010 täcktes 10.500 kvadratkilometer med mangroveskog, en yta som 2018 reducerats till 6.000 kvadratkilometer. 
En av orsakerna till att mangroven försvinner i Nigerdeltat är att den blivit utsatt för oljespill under decennier. Den 
kroniska oljeföroreningen har påverkat befolkningens livsmiljö och naturen på många sätt. 

Genom ett samarbete mellan UNEP (FN:s miljöprogram) och nigerianska federala myndigheter gjordes under perio-
den 2005–2012 en omfattande analys av problemen och vilka lösningar som måste ske. Ett pilotprojekt påbörjades för 
cirka fem år sedan bland annat med syfte att utveckla metoderna för att återplantera mangroven på några tusen hektar. 
Till att börja med måste oljan i sedimentet saneras och teknik utvecklades för att göra detta utan att förorsaka mera 
skada på miljön. Metoder utvecklades också för att odla upp plantor av mangrove av olika arter till lämplig storlek för 
utplantering. 

Arbetet med sanering och återplantering har nu pågått under några år och ca 800 ha har hittills återplanterats med 
cirka 2 miljoner plantor (mangrove seedlings). Nu förbereds en mycket större insats där till att börja med cirka 10.000 
hektar ska saneras och återplanteras. Detta kommer att bli det första försöket i världen med riktigt storskalig återplantering 
av mangrove. Arbetet finansieras av den federala regeringen i Nigeria med FN:s miljöprogram UNEP som rådgivare. 


