
 

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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Mark- och vattenanvändning från söder till norr  
– tre svenska perspektiv  

 
En av vår tids stora utmaningar är vår användning av mark- och vatten, där det krävs avvägning mellan 
flera olika samhällsintressen. Hur vi ska använda våra mark- och vattenresurser för att långsiktigt säkra 
vårt behov av livsmedel, energi och infrastruktur, samtidigt som ekosystemens livsnödvändiga funktioner 
upprätthålls är i fokus. De gröna och blå näringarna är grundläggande förutsättningar för vår 
livsmedelsförsörjning och en levande landsbygd. 

Samhällsutvecklingen, de pågående klimatförändringarna och den fortsatt negativa 
utvecklingen för arter och livsmiljöer ställer frågan om mark- och vattenanvändning på 
sin spets. Hur vi använder mark och vatten för olika syften är en nyckelfråga som 
behöver besvaras. Inte bara för att säkerställa våra möjligheter till fortsatt tryggad 
livsmedels- och energiförsörjning och vår förmåga att anpassa oss till och motverka 
klimatförändringar, utan också för att kunna uppnå flertalet av de nationella miljömålen 
och de globala hållbarhetsmålen. Listan på överlappande intressen och målkonflikter 
kan göras lång. 
 
KSLA startar en avdelningsövergripande kommitté med fokus på mark- och 
vattenanvändning. Kommittén kommer att för sitt arbete att ta utgångspunkt i de stora 
utmaningarna och den kommer att arbeta med målkonflikter, konsekvensanalyser och 
framtidsperspektiv ur ett nationellt perspektiv. Detta överläggningsämne exemplifierar 
den bredd som kommittén kommer att arbeta inom – framtidsinriktade betraktelser på 
mark- och vattenanvändning från olika delar av Sverige. 
  
Varmt välkomna! 
Eva Pettersson, Akademisekreterare och vd 
 
Seminariet finansieras av stiftelserna Ulf och Greta Renborgs fond och Carl-Fredrik von Horns fond 

 

Tid & plats 
10 nov 2022, kl. 15:30–
18:00 på KSLA, 
Drottninggatan 95 B, 
Stockholm, eller Zoom 
(länken mejlas dagen före) 
 
 

Anmälan 
Senast den 8 november på 
denna länk: 
https://dinkurs.se/82428 
 
 

Frågor 
Innehåll: Sara Österman,  
08-5454 7706  
sara.osterman@ksla.se 
 

Övrigt: Agneta D Ohlson, 
08-5454 7712 
agneta.ohlson@ksla.se 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/82428
mailto:agneta.ohlson@ksla.se
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Mark- och vattenanvändning från söder till norr  
– tre svenska perspektiv  
Moderator: Cecilia Waldenström*, universitetslektor, SLU 
 

15.00 Kaffe/te i Oscars källare 

15.15 Möteslänken i Zoom öppnas 

15:30 Formell sammankomst  
Preses Jan Fryk* 

16.00 Inledning – Kommittén för mark- och vattenanvändning 
Presentation av kommitténs område och fokus 
Eva Thörnelöf*, ordförande Allmänna avdelningen 

16.05 Framtidsspaning för att lösa markanvändningskonflikter 
Henrik Smith*, professor, Lunds universitet  
Kommentator: Anders Wästfelt*, professor, Stockholms universitet 

16.30 Nationalparksbildningen Nämdö skärgård – konsekvenser och påverkan vid bildandet av 
en marin nationalpark 
Christian Pleijel, konsult inom bobarhetsfrågor  
Kommentator: Lotten Hjelm, Ordförande på Skärgårdarnas Riksförbund och Nämdö Green 
Archipelago 

16.55 Paus 

17.05 När ändliga vidder möter oändliga behov 
Annika E. Nilsson, Dr, Nordlandsforskning, Norge 
Kommentator: Christina Allard*, biträdande professor/docent, Luleå tekniska universitet 

17.30 Reflektioner och diskussion 

17:55 Avslutning 
Preses Jan Fryk* 

18:00 Ärtsupé i Oscars källare (föranmälan krävs) 

 
*) ledamot i KSLA 
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