
Välkomna!
Seminarium och workshop Hållbart 

jord- och skogsbruk



Program

8.00-08.30 Registrering och kaffe

8.30-8.50 Välkomna, introduktion

8.50 Hållbart jordbruk - inspirationsföreläsningar och workshop
•Hållbar utveckling inom de gröna näringarna, Uno Wennegren, Professor Teoretisk Biologi och 
vetenskaplig ledare Agtech 2030.
•Hållbar intensifiering - så klarar jordbruket klimatutmaningen, Lennart Wikström, Tejarps Förlag AB.

10.20 Hållbart skogsbruk - inspirationsföreläsningar och workshop
•Mångbruk i skogen bidrar till nya lösningar, Ola Engelmark, författare, docent och skogsföretagare.
•Det ansvarsfulla skogsbruket, Olov Norgren, Holmen Skog AB.
•Dagens nationella skogspolitik, Rebecka Le Moine, Riksdagsledamot.
•Paneldiskussion - Hur kan vi samsas kring de olika värden som finns i skogen?

12.10-13.00 Lunch



Mindset



Hållbart jord och skogsbruk
- Sara Spjuth och Joakim Svensson 



• 2018: Regeringsuppdrag

• 15 oktober år 2019 – ny energi- och 
klimatstrategi

• Samverkan med Region Östergötland

• 90 aktörer delaktiga i framtagandet

• 5 mål, 6 insatsområden

Bakgrund



Viktigast med strategin

• Gemensam strategi – stärkt samverkan

• Stort engagemang från regionala aktörer

• Tydliga ramar i form av mål och insatsområden

• Goda förutsättningar för gemensamt arbete framåt

• Målgrupp: Länsstyrelsen, Region Östergötland, kommuner, näringsliv, 

akademi och organisationer



Mål och insatsområden
Övergripande mål

1. År 2045 ska utsläppen av växthusgaser i Östergötland vara 85 procent lägre jämfört 

med år 1990. Etappmål är 70 procent lägre växthusgasutsläpp år 2030 jämfört med 

1990.

Underliggande mål

2. År 2030 ska produktionen av förnybar och återvunnen energi uppgå till minst 90 

procent av den totala energiproduktionen i länet.

3. År 2030 ska energianvändningen vara 60 procent effektivare jämfört med 2008. 

4. År 2030 ska växthusgasutsläppen från transporter i Östergötland vara minst 70 procent 

lägre jämfört med år 2010. 

5. År 2025 ska mängden hushållsavfall minska till högst 350 kg per person/år och till år 

2030 högst 300 kg. Delmål: År 2025 ska mängden mat- och restavfall minska till högst 

150 kg per person/år.



Insatsområde Status i arbetet

Förnybar energiproduktion Första seminariet, december 2019

Energieffektivisering 
näringsliv

Första seminariet oktober 2019

Energieffektivisering 
bostäder och lokaler

Första seminariet oktober 2019, nätverk under uppstart, 
kartläggning pågår

Hållbara transporter Flera spår igång, handlingsplansarbete under uppstart

Cirkulär ekonomi Två utvecklingsprojekt igång, pilot för organisering

Jord- och skogsbruk Pilot för handlingsplansprocess. Första seminariet 13/2



Framtidsbild 2045

• Ökad lokal produktion av 
livsmedel och biomassa

• Råvaror från areella näringar 
har ersatt fossil råvara

• Effektivare användning av 
insatsvaror och effektiv 
kolinlagring har minskat 
växthusgasutsläppen

• Fordonsflottan inom jord-
och skogsbruk är fossilfri

Hållbart jord- och skogsbruk



Fokus på:
• Jord- och skogsbrukets klimatpåverkan

• Energieffektivisering

• Kolinlagring i skog 

• Klimatpåverkan från livsmedel

Exempel på framtida nyckelinsatser:
• Öka kunskapen om energieffektivisering inom området. 

• Behandla gödsel på gårdsnivå – biogas.

• Utveckla kommersiella lösningar för kolinlagring inom jord- och 

skogsbruk

• Stimulera produktion, utveckling och försäljning av klimatsmarta 

livsmedel.

Hållbart jord- och skogsbruk



Handlingsplan för hållbart jord och skogsbruk

Syfte: Att identifiera hur vi konkret kan samverka för att minska klimatpåverkan från 
jord- och skogsbruket i länet. 

Handlingsplanen kommer innehålla:
• Nuläge inom området, förutsättningar?
• Nuvarande program och strategier att förhålla sig till
• Relevanta aktörer och nätverk 
• Planerade åtgärder
• Förslag på ytterligare insatser, nuläge vs. mål.



Genomförandeplan – planerade aktiviteter

• Möten med nyckelaktörer inom området
• Genomförs under slutet av februari till mars
• Kartlägga nuvarande och planerade åtgärder

• Formera referensgrupp 
• Slutet av mars/början av april 
• ”Bollplank” i framtagandet av handlingsplanen
• Identifiera åtgärder som behöver genomföras

• Färdig handlingsplan  - juni 2020



Vad händer nu?

• Workshopresultaten skickas ut
• Vill ni delta i referensgrupp för hållbart jord-

och skogsbruk? 
• Kontakta: Sara Spjuth –

sara.spjuth@lansstyrelsen.se, 
Joakim Svensson –
joakim.a.svensson@lansstyrelsen.se

• Datum för kommande aktiviteter

Datum Insatsområden/tema 
14 maj 2020 Hållbart skogs och jordbruk med 

fokus på mat och klimat
10 sep 2020 Energieffektivisering med fokus på 

hållbart byggande
10 dec 2020 Cirkulär ekonomi, med fokus på 

ett resurseffektivt näringsliv
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