
 

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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Regenerativt jordbruk i Europa 
– en väg till lägre klimatutsläpp och rikare biologisk mångfald? 
 

 
 

FN:s toppmöte om livsmedelssystem i september 2021 påpekade att vi bara har ungefär ett decennium på oss 
att omvandla hela det globala livsmedelssystemet för att motarbeta klimatförändringar, biodiversitets-
förluster och global ojämlikhet. Även EU har satt höga mål för jordbruket genom strategierna för Farm to 
Fork och Biodiversitet. I en ny rapport från de europeiska vetenskapsakademierna bedöms möjligheterna för 
regenerativt jordbruk att bidra till en positiv utveckling och till EU:s mål.  
En arbetsgrupp inom EASAC (European Academy of Sciences Advisory Council) har 
under 2021 kritiskt granskat de tillgängliga alternativen för hållbart jordbruk i Europa 
och det vetenskapliga stödet för dessa samt hur målen i EU:s strategier kan genomföras. 
Frågor som behöver ställas är: I vilken utsträckning är målen i dessa strategier förenliga 
och möjliga att nå utan stora prisökningar för konsumenter, stora förändringar i kost och 
matval, och sämre försörjningsmöjligheter för lantbrukare? Vilka avvägningar mellan 
olika samhällsmål för jordbruket kommer att vara svåra eller kostsamma att ta itu med? 
 
Rapporten Regenerative Agriculture in Europe: A critical analysis of contribution to EU 
Farm to Fork and Biodiversity strategies har fokus på odlingssystemet regenerativt 
jordbruk, som är populärt i debatten men till stor del vetenskapligt oprövat. Det syftar till 
att upprätthålla jordbrukets produktivitet, öka dess biologiska mångfald – i synnerhet 
markens biologiska mångfald – och förbättra ekosystemtjänster, inklusive lagring av kol. 
Dessa mål är också huvudmålen i EU:s Farm to Fork och Biodiversitets-strategier. 
 
Dagens forskningsläge visar att kan finnas synergier mellan metoder att öka kolinlagring 
och biologisk mångfald i jordbruket, samtidigt som de inte har några stora negativa 
effekter på livsmedelsproduktionen, särskilt inte på lång sikt. Även om effekterna i 
många fall är blygsamma, pekar rapporten på att dessa metoder bör få större genomslag i 
CAP. Dessutom bör de finansiella systemen gynna såväl enskilda jordbrukare som lokala 
initiativ och samarbeten mellan flera lantbrukare på landskapsnivå för att bättre bevara 
och förvalta viktig biodiversitet och de naturnyttor ett hållbart jordbruk är beroende av.  

Tid & plats 
Torsdag 7 april kl 10–12 på 
KSLA, Drottninggatan 95B, 
Stockholm. Sänds även via 
Zoom, länken mejlas ut dagen 
före. 
 
Anmälan 
Senast den 5 april på: 
https://dinkurs.se/78968  
 
Lunch efter seminariet i 
Oscars Källare: Akademiens 
ledamöter utan kostnad, 
övriga deltagare betalar 150 kr 
via Swish i samband med 
lunchen.  
 
Frågor 
Innehåll: 
Eva Ronquist 
08-5454 7706 
eva.ronquist@ksla.se 
 
Övrigt: 
Agneta D Ohlson 
08-5454 7712 
agneta.ohlson@ksla.se 

Varmt välkomna! 
 
Eva Pettersson 
Akademisekreterare och vd 

 
Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond   

http://www.ksla.se/
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Regenerativt jordbruk i Europa 
– en väg till lägre klimatutsläpp och rikare biologisk mångfald? 
 
Moderator: Lennart Wikström, chefredaktör Tejarps förlag 
 
 
09.30 Samling och kaffe 

10.00 Välkomna 
Akademiens sekreterare Eva Pettersson 

10.10 Presentation av rapporten Regenerative Agriculture in Europe:  
A critical analysis of contribution to EU Farm to Fork and Biodiversity strategies 
Thomas Elmqvist, professor vid Stockholms universitet 
Jan Bengtsson, professor vid SLU 

10.40 Granskning av rapportens slutsatser och policyrekommendationer 
Thomas Kätterer, professor vid SLU 
Regina Lindborg, professor Stockholms universitet 

11.10 Allmän diskussion 

12.00 Avslutning 
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