Nonnendagen
på SLU i Skara
tisdagen den 15 maj 2007 kl 9:30 - 17:00
För 200 år sedan föddes
jordbruksreformatorn
Edward Nonnen som
betytt mycket för jordbrukets utveckling såväl
i Skaraborg som i hela
Norden.

Klimatförändring
- berör den oss?

Tema
Klimatet har sedan istiden ständigt medfört stora förändringar i landskapet och i livsbetingelserna,
men nu tillkommer människans egen inverkan på klimatet. Det behöver knappast ytterligare
diskuteras om klimatförändringar pågår. Det är snarare frågan om vilken omfattning dessa får i
olika delar i världen och hur de påverkar oss i Sverige. I bl.a. västra Sverige kan varmare och nederbördsrikare väder i framtiden bli till en fördel för de areella näringarna i jämförelse med andra
länder. Men frågan är om fördelarna överväger eller om alltmer extrema väderförhållanden kan
öka riskerna för skador på växtligheten (i jord- och skogsbruket) eller störa vattenbalansen – med
risk för torka eller översvämningar – och därmed menligt inverka på samhällets funktioner samt
försämra vår trygghet.

Program
09.30

Registrering och kaffe

10.00

Välkomsthälsning. Ordföranden i Sällskapet Nonnens Vänner Anders Jonsson
Moderator: Jan Lundegrén, Länsstyrelsen, Skara

10.10

Klimatförändringar i ett globalt perspektiv
Professor Deliang Chen, Inst. för geovetenskaper, Göteborgs universitet

11.05

Klimatförändring i Sverige – hur kan det bli?
Fil.dr. Gunn Persson, SMHI, Norrköping

12.00

Lunch

13.00

Utdelning av Nonnenstipendier ur Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond, KSLA
VD Åke Barklund, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm

13.15

Förändring av sjöar och vattendrag genom tiderna
Docent Tore Påsse, Sveriges Geologiska Undersökning, Göteborg

14.00

De stora sjöarna i ett framtida klimat
Fil.dr. Gunn Persson, SMH, Norrköping

14.40

Kaffepaus

15.10

Klimatförändringens effekt på den svenska skogen
Docent Johan Bergh, Sydsvensk Skogsvetenskap, SLU, Alnarp

15.50

Hur påverkar klimatförändringar växtodlingen?
Professor Henrik Eckersten, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU, Uppsala

16.30

Avslutning

Anmälan: senast den 8 maj till SLU:s växel, Skara, tel. 0511-67000.
Kostnad: 500 kr per person inklusive lunch och två kaffepauser. Faktura för inbetalning lämnas
till deltagarna i samband med registreringen vid ankomsten till SLU.
Arrangörer: Sällskapet Nonnens Vänner i samverkan med SLU och Hushållningssällskapet Skaraborg samt
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och med stöd av Sparbanksstiftelsen Lidköping.

Kontaktpersoner:
Anders Jonsson, 0510-887 00, anders.jonsson@lantmannen.com
Carl-Anders Helander, 0511-248 15, carl-anders.helander@hs-r.hush.se
Börje Lindén, 0511-128 10, linden.borje@telia.com

