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Yttrande över remiss Lomma kommun om Energi och 
klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 (KS/KF 
2018:211.370) 

Sammanfattning 
SLU har granskat Lomma kommuns energi- och klimatplan. Det struktureras i sex 
fokusområden som täcker övergripande mål, transporter, konsumtion, användning 
och produktion av energi, säkerhet och tillgång samt balansering och kompensation 
av klimatpåverkan. 

SLU välkomnar Lomma kommuns energi- och klimatplan och instämmer i 
remissens huvudpunkter. 

Generella synpunkter 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är lokaliserat i Alnarp. På campusområdet 
Alnarp är verksamheten koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, 
växtproduktion samt sydsvenskt jord- och skogsbruk. På campus finns två av 
SLU:s  fakulteter representerade, samt flera anknytande organisationer. Här i 
Alnarp finns ungefär 1100 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, 
landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Här 
finns även flera forskningsmiljöer i världsklass.  

Det finns ett ökande intresse i samhället kring kvalitativ mat och kopplingen 
mellan livsmedel och hållbar utveckling, men också för förnyelsebara råvaror för 
olika användning. Efterfrågan på biobaserade bränslen förväntas öka som en del i 
hållbar energiförsörjning. Samhällets hållbara omställning handlar inte bara om 
hållbar markanvändning sett ur ett produktionsperspektiv avseende biobaserad 
råvara utan måste ses utifrån ett bredare perspektiv på de ekossystemtjänster som 
landskapet behöver bidra med. En betydande del av SLU:s verksamhet är inriktad 
mot dessa områden och nu vill universitetet med samarbetspartners driva på 
utvecklingen genom att stärka Alnarp som utvecklingsarena för framtidens mat och 
odling genom: 
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• stärkt utbildning, kompetensutveckling och bildning 
• stärkt forskning och innovation 
• utveckling av testbäddar med bl.a. Alnarps egendom som en viktig resurs 

för att testa och visa lösningar för framtidens produktion av mat, 
biobaserade material och ekosystemtjänster, med hållbara livsmiljöer för 
människor som en viktig del, där man utgår från alla tre dimensionerna av 
hållbarhet: socialt – ekonomiskt – ekologiskt, kopplat till forskning om 
grön omställning - ett pedagogiskt centrum. 
 

Vid SLU Alnarp finns även SITES Lönnstorp Forskningsstation. Åkermarken som 
är knuten till Lönnstorp består både av en konventionellt odlad areal (60 ha runt 
Lönnstorp) och en areal som ställts om till certifierad ekologisk odling 1993 (18 ha 
runt Alnarps campusområde). 

Specifika synpunkter 
Sida 20, åtgärd  3.1.3: Det saknas en närmare beskrivning av vad åtgärden kan 
innebära eller i vilken omfattning/med vilken effekt åtgärden ska planeras. 
Åtgärden beskrivs närmare i Bilaga 1, men omfattningen behöv definieras (t ex. 
som effekt på växthusgasbalansen eller dylikt). 

Sida 20, 3.1.4. Använd samma omskrivning som i åtgärd 3.2.2 (sida 21):  
”tillverkade av fossila råvaror” istället för ”gjorda av fossila bränslen” 

Sida 21, åtgärd 3.2.1: Vad innebär det att ”arbeta med” ”hållbarhetskriterier i 
finansförvaltningen.”? Ska kriterierna eller en viss handlingsplan implementeras? 

Sida 23, åtgärd 4.2.5: Åtgärden garanterar inte att vindkraften byggs ut, den kan 
tvärtom resulterar i att t.ex. områden som tidigare utpekats som möjliga läge för 
vindkraftsanläggningar tas bort. En positiv formulering om att vindkraftens 
utbyggnad ska främjas hade varit önskvärd. 

Sida 25, åtgärd 4.4.3: Vem och hur definierar man behovet? En formulering kring 
målet med energilagring hade varit att föredra. 

Sida 28, mål 6.1: Det fattas en åtgärd för att skydda jordbruksmark som en 
kolsänka. 

Sida 28, mål 6.1: Det fattas en åtgärd för att främja ökning av markkolen i 
jordbruksmark, t.ex. genom ett informationsprojekt och rådgivning för lantbrukare. 
Kanske även en progressiv åtgärd som stöd för vissa åtgärder t.ex. genom premier. 
Detta kan komplettera även åtgärd 6.2.1. 

  



Yttrande över remiss Lomma kommun om Energi och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 (KS/KF 
2018:211.370) 

 

3/3 
 

Beslut om detta yttrande har på uppdrag av rektor fattats av dekan Håkan 
Schroeder vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och 
växtproduktionsvetenskap efter föredragning av handläggare Marika Gullberg. 
Innehållet har utarbetats av Thomas Prade (docent vid institutionen för biosystem 
och teknologi). 

 

 

  

  

 
Håkan Schroeder 

    Marika Gullberg 
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