
Seminarieprogram - Biologisk mångfald i odlingslandskapet 
4 februari 2020, Naturbruksskolan Sötåsen

09.30 - Kaffe 

10.00 - Välkommen och inledning

 Förmiddagens föredrag:

Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet
Pernilla Tidåker, Universitetslektor SLU.  
Forskare inom jordbrukets miljöpåverkan med 
speciellt intresse inom ekosystemtjänster och 
biologisk mångfald.

Gynna nyttoinsekter i grönsaksodling
Elisabeth Ögren, Jordbruksverket. Rådgivare i 
ekologisk trädgårdsproduktion på Jordbruks-
verket. Arbetar med informationsmaterial och 
fortbildning av rådgivare inom ekologisk pro-
duktion.

Fåglar, fjärilar, bin och humlor på Sötåsen och 
Uddetorp samt hur man omsätter det till en 
skötselplan
Olle Kvarnbäck, Naturvisaren. Agronom och 
biolog som arbetar med biologisk mångfald 
och multifunktionalitet i olika natur- och  
kulturmiljöer.

Rovlevande skalbaggar på Sötåsen och  
Uddetorp
Bengt Weidow, läroboksförfattare och  
skalbaggsexpert.

Erfarenheter från projektet ”Mångfald på 
slätten”
Petter Haldén, Naturvårdsrådgivare vid  
Hushållningssällskapet samt Jordbruksverkets 
regionala projektledare i Mellansverige för 
Mångfald på slätten.

Detta har vi gjort på skolorna och dessa  
erfarenheter har vi skaffat oss
Britt-Marie Benjaminsson, yrkeslärare/ 
verksamhetsutvecklare på Naturbruks-  
förvaltningen
Hans Nilsson, yrkeslärare/verksamhets- 
utvecklare på Naturbruksförvaltningen
Per-Erik Larsson, yrkeslärare/verksamhets- 
utvecklare på Naturbruksförvaltningen.

12.30 - Lunch

Eftermiddagens föredrag:

SamZoner - vad är det och vilka resultat har 
man uppnått?
Helena Elmqvist, Verksamhetsledare på Odling 
i balans som driver projektet SamZoner där 
man på ett antal pilotgårdar odlar örter och 
blommor för biologisk mångfald, skydd av 
vatten, fler pollinerare, nyttodjur och fältvilt 
med mera.

Vad kan Lantmännen göra för att gynna  
biologisk mångfald i odlingslandskapet?
Claes Johansson, Hållbarhetschef på  
Lantmännen.

CAP:s miljöeffekter och resultatbaserad ersätt-
ning till lantbrukare för biologisk mångfald
Maria Unell, projektledare CAP:s miljöeffekter 
Jordbruksverket som bland annat arbetar med 
ett pilotprojekt för att undersöka om och hur 
ett resultat- och värdebaserat ersättnings- 
system skulle fungera i Sverige.

16.00 - Avslut

 Moderatorer

- Birgit Landquist, projektledare RISE Jordbruk 
och livsmedel. Arbetar brett med hållbarhets-
frågor inom jordbruk och livsmedel.

- Björn Roland, växtodlingsrådgivare i eget 
företag.

Dagen avslutas med en paneldiskussion med 
föredragshållarna.


