
Framtidens lantbruk i Skåne
20 mars 2014, Alnarp



Program
8:30–9:15 Registrering och kaffe

9:15–9:30 Välkommen till ”Framtidens lantbruk i Skåne” 
Lotta Rydhmer, professor i husdjursgenetik och biträdande 
programchef för Framtidens lantbruk vid SLU • Pernilla 
Johnsson, programsekreterare i Framtidens lantbruk

9:30–10:15 Är win-win en utopi? 
Förväntningarna och kraven på lantbruket att det ska lösa 
de utmaningar som vi står inför är många och stora. Det 
skånska lantbruket förväntas vara Sveriges skafferi, pro- 
ducent av bioenergi och smarta material, en motor för re-
gionens ekonomiska tillväxt och sysselsättning och samti-
digt miljömässigt hållbart. Hur skulle vi vilja att det skånska 
lantbruket ser ut år 2035? Vilka olika vägar ser vi dit? Vilka 
är de viktigaste utmaningarna på vägen?  
Erik Steen Jensen, professor i hållbara odlingssystem, SLU 
• Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden, 
Region Skåne • Marianne Andersson, regionordförande 
LRF Skåne • Linda Birkedal, Naturskyddsföreningen

10:15–10:30 Bensträckare

10:30–11:15 Är win-win en utopi? (fortsättning)        

11:15–12:15 Vem är framtidens matproducent? 
 Vad pågår i det svenska och skånska jordbrukslandskapet, 

och varför? Å ena sidan sker en storleksrationalisering och 
specialisering och å andra sidan en diversifiering. I skogs- 
och mellanbygder sker en långsam nedläggning av lantbruk 
och öppna bygder. Hur ser framtidens lantbruk ut och vem 
vill vara lantbrukare i framtiden? Ur den offentliga statistiken 
kan man dra vissa slutsatser, men vilka svar får man när man 
frågar lantbrukarna själva? Här ges perspektiv från forskning, 
rådgivning och från lantbruksföretagarna. 
Anders Wästfelt, forskare i agrarhistoria och kulturgeografi 
vid SLU • Lovisa Solbär, forskare i kulturgeografi vid Lunds 
universitet • Per-Göran Andersson, VD för Hushållningssäll-
skapet Malmöhus • Anita Persson, nötköttsföretagare Hörby 

12:15–13:15 Lunch med uppgift

13:15–13:45  Vem är framtidens matproducent? (fortsättning)

13:45–14:45  Spelet om den stadsnära landsbygden 
Den stadsnära landsbygden kännetecknas av konflikter mel-
lan olika intressen. Värdefull åkermark hotas av bebyggelse. 
Lantbrukets intressenter upplever att planerare och politiker 
inte lyssnar eller förstår. Hur kan dessa konflikter lösas? Hur 
kan man hantera den stadsnära landsbygden i planeringen? 
Och hur kan man få till en dialog mellan stad och land? 
Lyssna på olika perspektiv och delta i Rufopoly – spelet om 
den stadsnära landsbygden.  
Mattias Qviström, professor i landskapsplanering vid SLU 
•Peter Langerbeck, ordförande i LRF:s kommungrupp i 
Malmö • Lari Pitkä-Kangas, grönt kommunalråd i Malmö 

14:45–15:15  Kaffe och kaka

15:15–15:45  Spelet om den stadsnära landsbygden (fortsättning)

15.45–16:15 Utblick mot framtiden 
Uppfiskning av trådar från dagen och slutkommentar. 

 Erik Westholm, professor i landsbygdsutveckling och  
programchef för Framtidens lantbruk vid SLU



Arrangör:  Framtidens lantbruk, SLU i samarbete med Partnerskap Alnarp, LRF Skåne, Hus-
hållningssällskapet Malmöhus

Lokal: Crafoordsalen i Alnarp, SLU

Moderator:  Knut Persson, LRF Media

Vi vänder oss till intresserade för lantbruks- och markfrågor vid länsstyrelser, kommuner, inom poli-
tik, bransch- och intresseorganisationer, forskning med mera.

Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. Uteblivet deltagande utan 
avanmälan debiteras med 500 kr.

Deltagare vid konferensen bjuds på lunch samt kaffe med tillbehör och frukt i pauser.

Anmäl dig senast den 13 mars på http://partnerskapalnarp.slu.se

Framtidens lantbruk, SLU
Det svenska lantbruket står inför stora utmaningar och förändringar. Förutsättningarna för att hålla 
djur och odla växter för produktion av livsmedel, andra bioråvaror och nyttigheter i Sverige påver-
kas i allt högre grad av globala skeenden och av klimatförändringar. För att möta dessa utmaningar 
behövs vetenskapligt baserad kunskap. Framtidens lantbruk är en tvärvetenskaplig forsknings-
plattform där SLU:s forskare tillsammans med näringsliv, intresseorganisationer och myndigheter 
utvecklar forskning kring hållbart nyttjande av våra naturresurser med tonvikt på lantbruksproduk-
tion och markanvändning.

Hemsida: www.slu.se/framtidenslantbruk
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