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Lunds stift är en av Skånes och Blekinges största markförvaltare med verksamheter inom jord- 

och skogsbruk. Som stor markförvaltare strävar Lunds stift efter att agera förutseende, stabilt 

och ansvarsfullt.   
 

2020 antogs Svenska kyrkans färdplan för klimatet (KS 2018-1387:14). Färdplanen inkluderar även de 

för prästlönetillgångarna gemensamma målen för förvaltningen av jord och skog. Utifrån de nationella 

målen har denna policy tagits fram för Lunds stifts prästlönetillgångar. De konkreta målen och 

åtgärderna beslutas årligen av egendomsnämnden i verksamhetsplanen och följs upp i 

årsredovisningen.  

 

Mål från Svenska kyrkans färdplan för klimatet framgår nedan i kursiv text. Enligt färdplanen ska 

samtliga åtgärder för klimatnyttan balanseras mot biologiska, ekonomiska, sociala och andliga värden. 

Generella mål 

Till 2022 kommer en gemensam metod, baserad på vedertagen vetenskap, för redovisning av utsläpp 

och upptag av växthusgaser samt substitutionseffekten, att implementeras inom PLT för att kunna följa 

klimatarbetet och dess förbättringar. 

Egendomsförvaltningen följer kontinuerligt arbetet med att ta fram en gemensam beräknings- och 

redovisningsnivå som pågår på många håll inom jord- och skogsnäringen. PLT-förvaltningarna 

kommer gemensamt att arbeta för en redovisningsmetod som kan tillämpas av samtliga stift. En stor 

utmaning är att redovisa och mäta utsläpp för jordbruket då jordbruksfastigheterna brukas av många 

olika arrendatorer och det i nuläget inte finns någon vedertagen mätmetod.  

 

Gemensamma mål för Lunds stifts prästlönetillgångars jord- och skogsförvaltning utifrån 

respektive fastighets förutsättningar: 

 

 Arbeta för att den framtida förvaltningen inom verksamheten är ekonomiskt, ekologiskt och 

socialt hållbar.  

 

 Arbeta för att utveckla, vårda och bevara områden och miljöer med höga natur- och 

kulturvärden genom att t ex bibehålla öppna landskap, anlägga våtmarker och vara positivt 

inställda till bildandet av naturreservat. 

 

 Arbeta för att upplåta lämplig mark eller byggnader för hållbar energiproduktion. 

 

 Vid nya investeringar ska det miljö- och klimatvänligaste alternativet väljas mellan i övrigt 

likvärdiga alternativ. 

 

 Aktivt bidra till ett mer hållbart och fossilfritt jord- och skogsbruk. 
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Samhällsbyggnad 

 PLT ska som markägare, projektör och kapitalförvaltare verka för ökat träanvändande i 

byggnationer.  

 PLT ska fortsätta att driva på investeringar i sol- och vindkraft. Det kan göras både i små och 

stora projekt och i samverkan med andra aktörer. 

Lunds stifts prästlönetillgångar ska 

 I alla beslut avseende byggnader överväga om trä är ett lämpligt material att använda. Det är viktigt 

att utvärdera huruvida träanvändandet är befogat utifrån olika aspekter såsom hållbarhet, framtida 

underhåll, kostnad med mera.  

 

 Vara positiv till sol- och vindkraftsproduktion på prästlönefastigheterna med utgångpunkt i varje 

prästlönefastighets förutsättningar. Företrädesvis arbetar förvaltningen med externa aktörer genom att 

upplåta mark eller andra ytor. 

 

 

Jordbruk 

 PLT ska verka för att skapa forum för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och gemensamma 

projekt för våra arrendatorer. Syftet är att skapa ett hållbart och fossilfritt jordbruk. 

 PLT ska använda sig av möjligheten att påverka brukandet vid nya upplåtelser av arrenden när 

det anses lämpligt. 

Lunds stifts prästlönetillgångar ska  

 

 Verka för miljö- och klimatförbättrande åtgärder på prästlönefastigheterna.  

 

 Främja aktivt jordbruk på jordbruksfastigheterna och bidra till att fastigheterna brukas utifrån sina 

naturliga förutsättningar. 

 

 Arbeta för en omställning till fossilfria energikällor. 

 

 Aktivt bidra till ett mer hållbart och fossilfritt jordbruk. 

 

 

Skog 

 PLT ska sätta mål senast 2021 för en minskad klimatpåverkan. Drivning och transporter inom det 

egna skogsbruket ska sträva emot energieffektiva system och klimatneutrala bränslen.  

 PLT ska i sitt skogsbruk sträva efter att tillvarata den brukade skogsmarkens 

produktionspotential för ökad klimatnytta. 

 PLT ska ta stöd i aktuell forskning i arbetet med att öka skogarnas klimatnytta. 

Lunds stifts prästlönetillgångar ska  
 

 Verka för att all skogsmark brukas långsiktigt uthålligt och att markens produktionsförmåga 

tillvaratas. 

 

 Ha en aktiv, målinriktad skogsskötsel som utgår från naturgivna förutsättningar. 

 

 Bedriva certifierat skogsbruk enligt svensk skogsforskning och beprövad regional erfarenhet. 
  


