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Sekreteraren har ordet

Akademisekreteraren har ordet

Larmklockor ljuder gällt. Vi närmar oss eller 
har kanske redan passerat några ”planetary 
boundaries”, diffusa gränser för vår existens. 
Samtidigt är ekonomin i olag i många länder. 
Det är inte bra. 

Låt mig ändå slå an en optimistisk ton-
art och konstatera att världen går framåt på 
många fronter. Barnadödligheten sjunker 
radikalt, läskunnigheten ökar raskt, födel-
setalen minskar – mer än hälften av jordens 
befolkning lever idag i länder där det föds två 
eller färre barn per kvinna, krigen blir färre 
och land efter land vrider sig ur fattigdo-
men, främst genom att jord- och skogsbruk 
utvecklas. Det är av två skäl nödvändigt 
att berätta om sådana framsteg, dels därför 
att det är trygga människor – inte oroliga – 
som för mänskligheten framåt, dels därför 
att framstegen grundas på forsknings- och 
utvecklingsansträngningar. Vi som vill lösa 
globens problem önskar därför satsa mycket 
mer av våra gemensamma resurser än idag 
på utbildning, på forskning och utveckling. 
För de gröna näringarna finns särskilt goda 
utsikter. Om vi utvecklar växterna och sköter 
markerna på rätt sätt kan vi nämligen skapa 
sanna evighetsmaskiner som producerar och 
producerar och producerar – så länge solen 
skiner.

Högtidssammankomsten 2011 hade te-
ma Matlandet Sverige och måltidsforskaren 
Richard Tellström fabulerade uppskattat till 
rubriken ”Från Landet Brunsås till Matlandet 
Sverige”. Vårens ordinarie sammankomster 
handlade sedan om Vem ska köra traktorn? 
Den högre skogliga utbildningen i Sverige och 
Varför gör Ni inte som vi säger – en retorisk fråga 
från forskarna.

Majexkursionen gick till imponerande 
Nordens Ark i Sotenäs, till vackra Morlanda 

Säteri på Orust och till intressanta Scanfjords 
musselodling i Mollösund.

Höstens sammankomster hade teman 
Bravikens sågverk ”vassast i Norden”, Grön eko-
nomi och Lantbrukets konkurrenskraft. 

Vid den avslutande sammankomsten i 
december, Åren som gått – året som kommer, 
sammanfattade avgående presspar Sara von 
Arnold och Åke Bruce sin tid i akademiens 
ledning och avdelningsordförandena gläntade 
på kommande års program. Själv redovisade 
jag 2011. Utöver de ordinarie nio samman-
komsterna hölls 74 seminarier och boksläpp. 
Vi ordnade också filmpremiären Mandelblom, 
kattfot & blå viol, om biologisk mångfald. De 
vanligaste ämnena 2011 var Mat (7 tillfällen), 
Arbetskraftsfrågor (6), Landskapsfrågor (4) 
och Fiske/fiskodling (3). 

Vår gamla www.ksla.se skrotades och en 
modern hemsida utvecklades vilket tydligt 
ökat våra kontakter. De knappt 20 webbsänd-
ningar vi genomförde under 2011 sågs av i 
genomsnitt 55 personer i realtid.

Det finns många marktyper i världen med 
ganska skilda egenskaper. Nära fyra femte-
delar av jordarna är naturligt svaga men c:a 
3 000 miljoner hektar är rejält bördiga och 
frågan ställs, vad ska odlas?

Akademien ordnade därför förra året flera 
seminarier om ”Food, fodder, fuel or fibre?” 
Svaret blev förstås ”både och”. Oavsett om 
odlingen av olika grödor ska regleras på nå-
got administrativt vis eller om konkurrensen 
ska avgöra, så är ökad produktivitet viktigt. 

Liksom inför forskningspropositionerna 
2004 och 2008 inbjöd akademien intressen-
terna i de gröna näringarna att tillsammans 
med oss söka påverka 2012 års svenska forsk-
nings- och innovationsproposition. I novem-
ber ingav vi och 24 gröna systerorganisationer 
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gemensamt förslaget ”En biobaserad ekonomi 
för bärkraftig samhällsutveckling”. 

Tillsammans med Kungsfenan och 
Norges Exportutvalg för fisk höll vi ett se-
minarium om minimerade bifångster – där 
Danmarks, Norges och Sveriges fiskerimi-
nistrar enades om och undertecknade ett av-
tal gällande stopp för dumpning av fångad, 
men icke önskad, fisk i Skagerack, ”discards” 
på EU-språk. 

Tre av våra kommittéer gjorde veckolånga 
besök i USA förra året med separata program. 
Själv deltog jag i skogsresan i fyra sydstater 
där bland annat besöket vid världens största 
träpelletsfabrik i Cottondale tydligt illustre-
rade kraften i europeisk energipolitik. Hela 
produktionen skeppas nämligen till Europa 
och det är lönsamt!

Vårt sekretariat för skogliga internatio-
nella frågor, SIFI, finansierat av akademien, 
lantbruksuniversitetet, landsbygdsdeparte-
mentet och WWF, kom igång ordentligt 
under 2011. En extern genomlysning gjordes 
av verksamheten som befanns förbluffande 
effektiv. Ett mycket spännande arbete är på 
gång med Finland för att öka våra länders 
skogliga internationella kompetens. 

Vår enhet för agrar- och skogshistoria, 
ANH, höll under året flera boksläpp, bland 
annat fyra ute i landet gällande boken Mitt 
emellan virkesintressena, en nästan ömsint 
beskrivning av virkesmätningen i vårt land 
– okänd för många men kolossalt viktig 
som underlag för virkesaffärer och logistik-

planering. Vi släppte under förra året också 
akademiens i mitt tycke hittills mest mag-
nifika böcker: Jordbruk och skogsbruk i Sverige 
sedan 1900, en atlas och en antologi, som 
uppföljning av praktverket Sveriges jordbruk 
vid 1900-talets början. Vi lät översätta bägge 
böckerna till engelska och sände 700 bokpa-
ket ut över världen. 

Mary Francke Gustafsons donation 
Barksätter i Sörmland och A.W. Bergstens 
donation Enaforsholm i västra Jämtland ut-
vecklas väl. 

Under året fick akademien tacksamt ge-
nom testamente förtroendet att förvalta ”Ulla 
och Birger Håstadius stiftelse för främjande 
av forskning och utveckling inom växtområ-
det”. Det är sådana donationer som möjlig-
gör våra dynamiska och utmanande möten 
mellan teoretiker och praktiker i arbetet med 
att utveckla de gröna näringarna. För att för-
stärka finansieringen inrättades under året ett 
särskilt Finansierings- och DonationsRåd för 
att på kollegiets uppdrag resa nya resurser, 
bland annat genom att inrätta en särskild in-
samlingsstiftelse inför vårt 200-årsjubileum 
år 2013.

Åke Barklund
Akademisekreterare och VD
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakadem
iens organisation

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens organisation

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
står under H. M. Konungens beskydd. Aka-
demien leds av en preses med en vice preses 
som ställföreträdare. Mandatperioden för 
båda är fyra år. Akademiens styrelse utgörs 
av akademikollegiet. Ledamöter i kollegiet är 
preses, vice preses, akademiens sekreterare, 
de tre avdelningsordförandena samt ytterli-
gare nio ledamöter, av vilka varje avdelning 
väljer tre.

Presidium
Presidiet, som består av preses, vice preses 
och akademiens sekreterare, samordnar un-
der akademikollegiet planeringen av akade-
miens verksamhet och svarar för de uppgifter 
som överlämnas av akademien eller kollegiet. 

Avdelningar
Akademien har tre avdelningar: Allmänna av-
delningen, Jordbruksavdelningen och Skogs- 
avdelningen. Dessutom finns en enhet för 
de areella näringarnas historia (ANH) med 
forskningsbibliotek och arkiv med speciell 
inriktning mot agrarhistoria. 

Akademiens sekreterare, tillika dess verk-
ställande direktör, är chef för akademiens 
kansli och enheten för de areella näringarnas 
historia.

Ledamöter
Inom varje avdelning finns 70 ”rum” för 
svenska ledamöter under 65 år och 25 ”rum” 
för utländska ledamöter under 65 år. Därtill 
finns utrymme för högst 20 hedersledamöter 
totalt.

När en ledamot fyller 65 år lämnar denne 
sitt ”rum” men kvarstår som fullvärdig leda-
mot och en ny ledamot väljs in i akademien. 
Ledamöterna utses genom val av akademien 
en gång per år.

Praktisk verksamhet
Akademiens dagliga verksamhet bedrivs 
inom nämnder, kommittéer och arbetsgrup-
per samt genom sammankomster, konferen-
ser, seminarier, workshops, rundabordssamtal 
och boksläpp. 

Allmänna avdelningen behandlar över-
gripande frågor som berör naturresurser, na-
turvård, miljö, landskap, forskningspolitik, 
kunskapsförmedling och samhällsplanering. 
Här behandlas även frågor inom näringar och 
vetenskaper som inte specifikt hör hemma 
inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom 
fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.  

Allmänna avdelningens ordförande un-
der perioden 2010–2013 är Olle Markgren. 
Avdelningssekreterare är Eva Ronquist. 

Jordbruksavdelningen behandlar frågor 
som berör produktion, förädling och mark-
nad i teori och praktik inklusive specifika ut-
bildnings- och rådgivningsfrågor inom jord-
bruk, trädgård och veterinärmedicin samt 
sådana miljöfrågor som hör samman med 
näringarnas sektorsansvar. 

Jordbruksavdelningens ordförande under 
perioden 2010–2013 är Göran Dalin. Avdel-
ningssekreterare är Magnus J Stark. 

Skogsavdelningen behandlar frågor som 
berör skötsel och nyttjande av naturresursen 
skog inklusive industri och marknad i teori 
och praktik, specifika utbildnings- och råd-
givningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som 
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hör samman med näringens sektorsansvar. 
Skogsavdelningens ordförande under 

perioden 2010–2013 är Linda Hedlund. 
Avdelningssekreterare är Bo Carlestål. 

Enheten för de areella näringarnas histo-
ria (ANH) har bland annat ett vetenskapligt 
specialbibliotek med litteratur rörande de are-

ella näringarna. ANH är inriktad på histo-
riska projekt, rådgivning och bokutgivning. 
Projekten drivs i samarbete med historiska 
forskare och akademiledamöter. 

Urban Lange är ordförande i Nämnden 
för ANH under fyraårsperioden 2011–2014. 
Chefsbibliotekarie är Lars Ljunggren.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2011

Donationsgårdarna
BARKSÄTTER

ENAFORSHOLM

ALLMÄNNA AVD.
AKADEMIAGRONOM

ASSISTENT BIBLIOTEKARIE
BIBLIOTEKARIE

ASSISTENT
4 KOMMITTÉER

Fiskefrågor
Forskningspolitik

Landsbygdsutveckling
Hållbar utveckling

4 KOMMITTÉER
Internationella 
lantbruksfrågor
Lönsam uthållig 

primärproduktion
Matkvalitet och folkhälsa

Vattenfrågor

4 KOMMITTÉER
Energifrågor

Internationella 
skogsfrågor

Skoglig teknik 
och logistik

Skogsskötsel

JORDBRUKSAVD.
AKADEMIAGRONOM

KOLLEGIET

PRESIDIET

AKADEMISEKRETERARE/VD

KAMRER
KOMMUNIKATÖR

ASSISTENT
SEKRETERARE
VAKTMÄSTARE

SKOGSAVD.
AKADEMIJÄGMÄSTARE

ANH
CHEFSBIBLIOTEKARIE

Nämnder
ANSLAGSNÄMNDEN

PRIS- OCH BELÖNINGSNÄMNDEN

EKONOMINÄMNDEN

NÄMNDEN FÖR ANH

NÄMNDEN FÖR SLO-FONDEN

AKADEMIEN/LEDAMÖTERNA

K = Kollegiet
A = Allmänna avdelningen
J = Jordbruksavdelningen
S = Skogsavdelningen
ANH = Enheten för de Areella Näringarnas Historia
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Kom
m

ittéernas verksam
het

Kommittéernas verksamhet

Kommittén för energifrågor S (A, J)
Kommitténs uppgift är att öka kunskapen 
och insikten om de areella näringarnas möj-
lighet att bidra till ett minskat beroende av 
fossila bränslen. I mars 2011 genomfördes 
rundabordsmötet Säker mätning av skogs-
bränsle med ca 30 deltagare och som ledde 
till en het diskussion kring vilka mätmetoder 
som ska användas. Ett remissvar om biogas-
strategi skrevs till Energimyndigheten i april. 
I september anordnades seminariet The global 
need for food, fibre and fuel – is there enough land 
to satisfy the demands? i samarbete med två
andra KSLA-kommittéer. Det var fullsatt 
och reaktionerna löd att det var hög klass på 
föredragshållarna och intressanta diskussio-
ner. Seminariet Sveriges roll i Europas energi-
pussel i oktober behandlade Sveriges produk-
tions- och exportmöjligeter av biobränslen, 
förnybar el samt svensk teknik och kunskap. 
Fem kommittémöten hölls under året, samt 
några planeringsmöten.

Kommittén för fiskefrågor A
Kommitténs överordnade uppgift är att följa 
internationell och nationell utveckling inom 
områdena fisk, fiske, vattenbruk och därtill 
hörande miljö- och livsmedelsfrågor samt att 
bereda och framföra förslag till akademien 
om angelägna åtgärder. Under 2011 har 
kommittén också arbetat fram underlag till 
två remissvar. Kommittén sammanträder två 
gånger per termin.

Årets utåtriktade verksamhet omfat-
tade tre mycket välbesökta seminarier, dels 
ett om säl och skarv i akademiens lokaler; 
dels två som arrangerades i samarbete med 
Kungsfenan – the Swedish Seafood Award 
och Norska Eksportutvalget for fisk. Dessa 

lockade närmare 200 deltagare vardera. 
Det första hölls i Göteborg och hade temat 
Vattenbrukets framtida möjligheter; det andra 
på IVA i Stockholm där den efterfrågade för-
nyelsen av EU:s fiskeripolitik stod i centrum.

Kommittén för forskningspolitik A (J, S)
Kommitténs verksamhet var under 2011 in-
tensiv, med 8 kommittémöten, ett semina-
rium, ett rundabordssamtal, en studieresa 
till USA samt ett inspel till den forsknings- 
och innovationspolitiska propositionen. 
Seminariet En värld – en hälsa hölls den 4 
april i samarbete med IEE (Centrum för 
Infektionsekologi och Epidemiologi). Den 
12 maj hölls rundabordssamtalet The Green 
Sector and EU 2020: BioEconomy, Research 
and Innovation. Den 15–23 oktober besöktes 
tre orter i USA för att studera forsknings-
finansiering och samverkan mellan universi-
tet och samhälle. Under hösten genomförde 
kommittén en process med tre öppna möten 
för den gröna sektorns organisationer för att 
fånga och beskriva behoven av forskning hos 
den gröna sektorn. En biobaserad ekonomi för 
bärkraftig samhällsutveckling, undertecknad av 
KSLA och 25 andra organisationer, skickades 
till utbildningsdepartement i december som 
ett inspel till den kommande forsknings- och 
innovationspolitiska propositionen.

Kommittén för hållbar utveckling A
Kommittén har under året bland annat arbe-
tat med hållbarhetsfrågorna i jordbrukspoli-
tiken, CAP. Skriften Inte av bröd och brädor 
allena av journalisten Jenny Jewert färdig-
ställdes och kommer att tryckas 2012. Den 
behandlar synen på skönhet i landskapet och 
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hur den påverkat – eller inte påverkat – politik 
och markanvändning. Kommittén ansvarade 
för akademisammankomsten den 13 okto-
ber med temat ”Grön ekonomi”. Kommittén 
medverkade också i KSLA-seminarierna 
The global need for food, fibre and fuel hösten 
2011. Kommittéledamoten Anders Wijkman 
presenterade sin och Johan Rockströms bok 
Den stora förnekelsen på KSLA den 21 mars. 
Vidare var Peter Sylwan ”keynote speaker” 
vid franska jordbruksakademiens 250-årsju-
bileum med anledning av den uppmärksam-
made skriften Return to Eden från det tidigare 
kommittéprojektet ”Edens lustgård tur och 
retur”. Ett telefonmöte och fyra sammanträ-
den har hållits, varav ett lunch-till-lunchmöte 
för djupare idédiskussioner.

Kommittén för internationella 
lantbruksfrågor J
Kommitténs uppgift är att sätta in det svens-
ka lantbruket i ett internationellt perspektiv. 
Kommitténs arbete omfattar tre huvudområ-
den: 1) jordbruks-, livsmedels- och handels-
politik och marknadsfrågor, 2) lantbrukets 
roll som motor i utvecklingsfrågor i de fat-
tiga länderna, och 3) livsmedelssäkerhet, med 
fokus på smittskydd, djurhälsa och djurskydd.

Arbetet sker dels genom att ta fram fak-
taunderlag och analyser, dels genom att ar-
rangera seminarier, konferenser och andra 
möten. Under året har kommittén genom-
fört tre seminarier, vara två i samarbete med 
Kommittén för internationella skogsfrågor, 
ett rundabordssamtal, en workshop och en 
exkursion. Under året har också hållits nio 
protokollförda möten.

Kommittén för internationella 
skogsfrågor S
FN utlyste 2011 till det internationella 
skogsåret. Inriktningen på kommitténs ar-

bete under året har varit de globala trender 
som påverkar förvaltningen av våra natur-
resurser. Verksamheten har varit präglad av 
tankesmedjan för skoglig omvärldsanalys 
(Sekretariatet för internationella skogliga frå-
gor, SIFI), eftersom kommittén är styrgrupp 
för dess aktiviteter.

Följande teman diskuterades under 2011: 
”International Year of Forests”, ”Megatrender 
inom naturresursförvaltning”, ”Konkurrensen 
om mark inom/mellan jordbruks-, skogs- och 
energisektorn”, ”Restaurering av degraderade 
marker”. Vi ser en förskjutning från nord 
till syd och balansen mellan världens största 
ekonomier förändras snabbt. De globala re-
gimer som styr naturresursägande, produk-
tion, ekonomi och handel är i förändring. 
Under hösten lyftes dessa frågor inom temat 
”Konkurrensen om mark inom/mellan jord-
bruks-, skogs- och energisektorn”.

Kommittén för landsbygdsutveckling A
Den 13 januari arrangerades semina-
riet Ursprungsmärkning av lokalt produce-
rade livsmedel – ett verktyg för företags- och 
landsbygdsutveckling i Sverige? i samarbete 
med Södertörns högskola, KK-stiftelsen, 
Hushållningssällskapens Förbund samt 
KSLA:s Kommitté för matkvalitet och folk-
hälsa. Den 3 mars hade kommittén ett ut-
vidgat kommittémöte till vilket Ulf Renborg, 
Ove Jacobsson, Åke Clason och Gunnar 
Lindberg bjudits in för att tala över temat 
”Landsbygdsutveckling igår, idag och imor-
gon”. Senare samma dag hölls seminariet Kan 
entreprenörskap rädda landsbygden? som sam-
arrangerades av KSLA:s kommitté för lands-
bygdsutveckling, KTH och Tillväxtanalys. 
Den 20–22 juni genomförde kommittén 
en studieresa i Norrbotten, framförallt i 
Tornedalen, för att studera förutsättningarna 
för företagande i områden med mer utpräglad 
glesbygd, präglad av långa avstånd till mark-
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naden. Den 10 november arrangerade kom-
mittén tillsammans med landsbygdsnätver-
ket seminariet Vinnande partnerskap idag och 
imorgon: Exempel och erfarenheter. Seminariet 
handlade om lokal utveckling och kapitalför-
sörjning.

Kommittén för lönsam uthållig 
primärproduktion J
En viktig framtidsfråga för svenskt lantbruk 
är att ha hög internationell konkurrenskraft. 
I fokus ställs långsiktigt och lönsamt före-
tagande. Kommittén för lönsam uthållig 
primärproduktion ska vara ett forum inom 
KSLA för behandling av frågor som berör 
utvecklingen inom svenskt animalie- och ve-
getabilielantbruk.

Kommittén verkar för ökad kunskap och 
insikt om de faktorer som påverkar förutsätt-
ningarna för en uthållig produktion vad gäller 
lönsamhet, produktkvalitet, miljöpåverkan 
och ändliga resurser. Kommittén initierar ak-
tiviteter som leder till ökat entreprenörskap 
och en för näringen positiv utveckling av det 
enskilda företaget. Under de närmaste åren 
kommer kommittén att arbeta inom de tre 
områdena Ledarskap, Affärsmässighet och 
Attityder.

Under året har kommittén genomfört ett 
seminarium och en konferens och hållit fyra 
protokollförda möten.

Kommittén för matkvalitet och folkhälsa J
Kommitténs uppdrag är att behandla aktuella 
frågor som rör matkvalitet och folkhälsa och 
att inom hela livsmedelskedjan öka kunska-
pen om de faktorer som påverkar maten och 
måltiden. 

Kommitténs uppdrag är att främja ett 
svenskt konkurrenskraftigt, marknadsfoku-
serat och uthålligt lantbruk i tillväxt.

Under 2011 har kommittén genomfört tre 
konferenser, en workshop och ett seminarium. 
Seminarier var ett samarbete med Allmänna 
avdelningens Landsbygdskommitté. Under 
året har också hållits sju protokollförda mö-
ten.

Kommittén för skoglig teknik och 
logistik S
Ett program för en nationell skogsmaskintek-
nisk satsning har färdigställts. Programmets 
storlek föreslås bli totalt 100 Mkr på fem 
år. De tänkta finansiärerna är skogsbruket, 
skogsmaskintillverkarna och deras underleve-
rantörer samt Vinnova. Programmet består av 
följande delar: Forest Technology Academy – en 
virtuell akademi med ledande kompetens till 
gagn för maskinteknisk utveckling vid uni-
versitet, högskolor och institut samt företag 
i olika branscher. Nationella innovationspro-
jekt – större, strategiskt viktiga projekt som 
identifieras av starka intressentgrupperingar 
representerande hela innovationssystemet. 
Fria resurser. Ca 30–40 % av programmets 
resurser förutsätts vara fria för ansökningar 
från forskningsutförare, tillverkande företag 
eller innovatörer. Ledning och administration, 
som förväntas utgöras av programmets finan-
siärer med en ordförande från till exempel 
något av skogsföretagen. Förebilden för or-
ganisationen är FoU-programmet Effektivare 
Skogsbränslesystem (ESS).

Arbetet med att ta fram programmet har 
sammanfattats i ett nummer av KSLAT som 
trycks i början av 2012. Överläggningar om 
förutsättningarna för programmets genom-
förande pågår.

Kommittén för skogsskötsel S
Under det första året för gällande mandat har 
den delvis nybildade kommittén jobbat vidare 
med att definiera ”Den svenska modellen för 
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brukande av skog”, samt att ta fram ett un-
derlag som analyserar förutsättningarna för 
en fullständig utvärdering av modellen med 
avseende på ekonomiska, ekologiska och so-
ciala värden. Det yttersta syftet med en sådan 
utvärdering är att bidra till utformandet av 
förbättrade skogsskötsel- och skogsbruksme-
toder med hänsyn till effektivitet och kvalitet 
vid integrering av produktions- och miljömål.

Kommittén har haft fyra fysiska möten 
under året. Ett av dessa möten organisera-
des som en workshop under två dagar (6–7 
oktober) där kommittén tillsammans med 
inbjudna gäster bland annat arbetade fram 
en gemensam definition av den svenska mo-
dellen. Det mötet utgjorde också startskot-
tet för det skrivarbete som ska utmynna i ett 
nummer av KSLA:s tidskrift samt ett KSLA-
seminarium under skogsindustriveckan 2012. 

Kommittén för vattenfrågor J (A, S)
Kommitténs uppdrag är att bevaka frågor 
som berör vattnets kvalitet och kvantitet i de 
areella näringarna. Särskild vikt ska ges åt 
genomförandet av EU:s vattendirektiv, upp-
fyllandet av de svenska miljömålen samt åt 
att säkerställa vattnet som produktionsresurs 
i jord- och skogsbruk. Arbetet sker dels ge-
nom att ta fram faktaunderlag och analyser, 
dels genom att arrangera seminarier, konfe-
renser och andra möten samt som remissor-
gan. Kommittén är avdelningsövergripande 
och arbetar inom Jordbruksavdelningen.

Under 2011 har kommittén genomfört en 
workshop, ett seminarium, en konferens och 
en exkursion samt hållit sju protokollförda 
möten.
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Konferenser och seminarier

Konferenser och sem
inarier 

Ursprungsmärkning av lokalt produce-
rade livsmedel – ett verktyg för företags- 
och landsbygdsutveckling i Sverige? 
Seminarium 13 januari
Livsmedelsmärkningarna ”Skyddad ur-
sprungsbeteckning”, ”Skyddad geografisk 
beteckning” och ”Garanterad traditionell 
specialitet” har med framgång använts av 
flera EU-länder för att främja lönsamhe-
ten i enskilda landsbygdsföretag. Medan 
bland annat Italien har ett par hundra ur-
sprungsmärkta livsmedel, varav Parmigiano 
Reggiano (parmesanost) är ett av de mer 
kända, finns i Sverige bara enstaka produk-
ter med skyddat namn. Detta seminarium, 
som var i det närmaste fullsatt, ställde frå-
gan om ursprungsmärkningen även här 
kan bli ett verktyg för ökad lönsamhet hos 
svenska landsbygdsföretag. Svaret var långt 
ifrån entydigt. Föreläsarna berättade att cer-
tifieringsprocessen är tidskrävande och om-
ständlig, myndighetsstödet otillräckligt och 
konsumenterna inte tillräckligt bekanta med 
ursprungsmärkningen. Å andra sidan finns 
ett tydligt konsumentintresse för närprodu-
cerade livsmedel, vilket på sikt kan göra ur-
sprungsmärkningen mer attraktiv.
84 deltagare + 33 via internet (A)

Stadsbon och landet utanför – ett samtal 
med tre perspektiv 
Seminarium 18 januari
Det är mot gränslandet mellan stad och 
land som stadsplanerare riktar sina blickar. 
Och i många fall är det också där som ma-
ten produceras och lantbrukare kan se en 
utvecklingspotential nära kunderna. Sällan 
möts stadsplanerare, landskapsarkitekter och 
jordbrukare, men det hände på dagens se-

minarium på Alnarp. Deltagarna, varav 65 
var landskapsarkitektstudenter, diskuterade 
stadsplanering och livsmedelsförsörjning. 
Att stad och land måste fungera tillsam-
mans poängterades, liksom att många pla-
nerare saknar insikt om att vi måste bevara 
jordbruksmarken i städernas utkanter för att 
producera mat. Å andra sidan presenterades 
aktiva försök till stadsodling av livsmedel 
och kommunledningen i Malmö berättade 
att man inte kommer att fortsätta bygga med 
ett så lågt markutnyttjande som idag. Varför 
ska stad bli landsbygd när det finns landsbygd 
att bo på? var en fråga som hängde i luften vid 
avslutningen av en mycket givande dag.
140 deltagare (A)

Vilken forskning på lövskog krävs för 
framtiden? 
Seminarium 1 februari
Lövträd och lövskog kan ses som marginella 
företeelser. Men det finns ett stort intresse – 
det visade det stora antalet deltagare. Temat 
var kunskapsluckor om lövskogsbruk, och ett 
antal forskare lyfte fram frågor som borde be-
forskas mer: Några exempel:
• Hur ska vi sköta blandskogar med barr 

och löv?
• Är löv är ett säkrare alternativ än gran i ett 

varmare klimat? 
• Hur tänker markägarna kring lövträd? Var 

vill de ha löv? 
• Hur ska vi öka intresset för snabbväxarna 

hybridasp och poppel? 
• Vilken skötsel av lövskog ger högst biolo-

gisk mångfald? 
• Hur förnyar vi skogsskötseln i lövskog, till 

exempel billigare anläggning och högre 
kvalitet? 
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Frågorna knöts ihop i en skiss till ett nytt 
samlat forskningsprogram kring löv- och 
blandskog vid SLU Alnarp. Det fick stöd av 
ett antal stora skogsägare som vittnade om 
behov av ytterligare forskning på området. 
Dock visade sig intresset inom SLU vara 
alltför svagt att satsa medel och idén om ett 
särskilt forskningsprogram lades åt sidan.
81 deltagare (S)

Vattenbrukets framtida möjligheter  
Seminarium i Göteborg 15 februari
TV var på plats med ett filmteam vid detta 
norsk-svenska seminarium i Göteborg om 
vattenbrukets möjligheter i Sverige. Både 
näringsliv, forskning och myndigheter var 
representerade, tillika två ministrar. Sveriges 
Eskil Erlandsson ser vattenbruk som en möj-
lighet att skapa fler jobb och tillväxt i hela 
landet och Norges fiskeri- och kustminis-
ter Lisbeth Bergh Hansen, själv laxodlare, 
berättade att lax, efter olja och gas, är den 
största norska exportvaran. Idag finns cirka 
100 matfiskodlare i Sverige, men en genom-
snittlig svensk odling producerar 80 ton – att 
jämföra med det norska genomsnittet 1 500 
ton. Vattenbruket är en kraftigt forsknings- 
och kunskapsbaserad näring och hoppet för 

den svenska utvecklingen sätts bland annat 
till nya och i högre grad mikrob- och växtba-
serade foder och miljövänliga tekniker.
200 deltagare (A)

Produktionsledare, en nyckelfunktion för 
lantbruksföretag i tillväxt  
Seminarium i Alnarp 17 februari
Ledarskapsrollen är en av de större utma-
ningarna för framtidens professionella lant-
bruksföretagare. Gårdarna fortsätter hela 
tiden att växa och det blir allt vanligare 
med lantbruksföretag med många anställda. 
Produktionslantbruket behöver i framtiden, 
likt växande företag inom tillverkningsin-
dustrin, en ny typ av ledare – mellanchefer, 
som har ansvar för olika delar av företagets 
verksamhet. Dessa mellanchefer har en stor 
betydelse för ett företag för att kunna hantera 
tillväxt och trimma en befintlig verksamhet. 
En förutsättning för företaget att nå sina mål 
är att skapa lönsamhet. Centrala begrepp för 
att nå dit är produktivitet och effektivitet. 
Som ledare är man ansvarig för bägge per-
spektiven. Medarbetarna har stort behov av 
ett aktivt ledarskap, speciellt i tider av för-
ändring och tillväxt.
70 deltagare (J)

Vilken forskning på lövskog krävs för framtiden? Foto: Ylva Nordin.
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Mandelblom, kattfot & blå viol  
Filmpremiär 9 mars
Akademien har samarbetat tidigare med 
filmmakare Anette Lykke Lundberg när det 
gäller att lansera TV-film. Förra gången gäll-
de det äppelfilmen ”Urshult Kungar”, senare 
visad ett antal gånger i SVT. 

De oerhört vackra marker som visades 
denna gång i ”Mandelblom, kattfot & blå 
viol” var standard på svensk landsbygd för 
60–70 år sedan. Om vi vill ha kvar något lik-
nande måste vi lära oss hur och varför de blir 
så inbjudande – och vi måste hitta moderna 
metoder och arbetssätt att sköta marker på. 
De klassiska metoderna, liar, räfsor och bete, 
är åtminstone på Stenbrohult i Småland fort-
farande gångbara. Efter att Anette Lykke 
Lundberg hade berättat om sina tankar med 
filmen och vi sett den, gav ledamoten Fredrik 
Sjöberg och CBM:s Roger Svensson sina upp-
skattande kommentarer. Även ”Mandelblom” 
har visats ett antal gånger i SVT.
74 deltagare (K)

Länge leve isbjörnen  
Seminarium 11 mars
Klimatförändringarna har stor uppmärksam-
het i samhällsdebatten och det förutspås ge-

nomgripande förändringar av förutsättning-
arna för mänskliga aktiviteter. Dramatiska 
genomslag för bosättningar och folkförsörj-
ning målas upp och omfattande ansträng-
ningar läggs ned på att förstå bakomliggande 
orsaker. Möjligheterna att minska antropo-
gena (av människan skapade) orsaker, som 
till exempel koldioxidutsläpp och regnskogs-
avverkningar, analyseras och åtgärder för att 
reglera dem diskuteras i ett globalt perspektiv 
på alla nivåer bland såväl forskare och prak-
tiker som politiker.

När klimatförändringar diskuteras får 
ekosystemtjänster och betydelsen av biologisk 
mångfald ett stort och berättigat utrymme. 
Ett perspektiv som dock inte fått särskilt stor 
uppmärksamhet är hur tidigare omfattande 
klimatförändringar påverkat invandring och 
etablering av växter och djur som till exempel 
isbjörnar. En slutsats var att isbjörnen som art 
knappast är hotad, men för vissa populationer 
kan förändringarna vara slutet.
50 deltagare + 24 via internet (J)

Den stora förnekelsen 
Seminarium och bokpresentation 21 mars
De två akademiledamöterna Anders Wijk-
man och Johan Rockström har skrivit en bok 

Mandelblom, kattfot & blå viol. Foto med tillstånd av Anette Lykke Lundberg.



16    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 3  2012

som presenterades vid ett fullsatt kvällssemi-
narium på KSLA. Boken Den stora förnekel-
sen granskar samhällets sätt att hantera mil-
jö- och klimatkriserna och lyfter särskilt fram 
brister i ekonomins regelverk. Författarna gav 
en lång rad förslag för hur utvecklingen ska 
kunna vändas, som att ersätta BNP som väl-
färdsmått, ge ekosystemtjänsterna ett värde 
och införa tuffa krav för resurseffektivitet.
89 deltagare (A)

Kan entreprenörskap rädda 
landsbygden? 
Seminarium 30 mars
Ökad kunskap om landsbygdens entrepre-
nörskap är speciellt viktigt för att veta vilka 
satsningar som ger bäst effekter på landsbyg-
den. Företagsamheten är stor på landsbygden, 
men företagarna finns i mindre utsträckning 
inom tjänstesektorn och andra tillväxtbran-
scher. Landsbygdsföretagare är oftare kom-
binatörer, d v s de kombinerar det egna fö-
retaget med en anställning. Genom åtgärder 
ur bland annat Landsbygdsprogrammet finns 
vissa möjligheter att stimulera ett ökat entre-
prenörskap på landsbygden, men en mycket 
liten del av pengarna går till entreprenörer 
utanför lantbruket. Kommunerna har såväl 
ansvar som möjlighet att verka för en bättre 

utveckling på landsbygden och det kommu-
nala entreprenörskapet har till och med större 
betydelse på landsbygden än i staden. Det 
fullsatta seminariet arrangerades tillsammans 
med KTH och Tillväxtanalys.
80 deltagare + 59 via internet (A)

Säker mätning av skogsbränsle 
Rundabordssamtal 31 mars
Hur ska vi mäta groten/skogsbränslet så att 
markägaren får rätt betalt? Ska vi väga det? 
Det är tekniskt enkelt, men hur vet vi hur 
mycket som är värdelöst vatten? Eller ska vi 
mäta den flisade volymen? Men hur hanterar 
vi då att flisen kan vara olika hårt packad be-
roende på hantering? Detta diskuterades vid 
detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna 
som KSLA:s energikommitté arrangerade. 
Bakgrunden var att Sverige ska få en ny vir-
kesmätningslag om några år. Den kommer 
att ställa krav på hur skogsbränsle mäts, på 
samma sätt som det i dag finns regler för mät-
ning av sågtimmer och massaved. 

Men mätning handlar inte bara om betal-
ning, vilket flera deltagare underströk. Den 
kan dessutom ge värdefull information till de 
som styr logistiken från skog till värmeverk. 
31 deltagare (S)

Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Foto: Ylva Nordin.



Verksamhetsberättelse 2011 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 17

Om donatorer och donationer 
Seminarium för särskilt inbjudna 4 april
Boken De areella näringarnas välgörare av 
Nils Edling, som kom ut i december 2010, 
är berättelsen om de 42 donatorer och de-
ras donationer som gett Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien möjlighet att som en 
oberoende, granskande och analyserande 
nätverksorganisation bidra till utvecklingen 
av de areella näringarna under snart två se-
kel. Skildringen av syftena med donationerna 
och hur medlen har använts genom åren ut-
gör ett viktigt bidrag till förståelsen för hur 
de främjat vetenskap och utveckling av jord- 
och skogsbruk. 

Syftet med detta seminarium för särskilt 
inbjudna var att med boken som utgångs-
punkt diskutera donationers roll och bety-
delse både historiskt och i framtiden. Tanken 
var att väcka idéer om hur man på olika sätt 
kan attrahera nya donatorer och på vilket 
sätt dessa kan ha nytta av akademien. Deltog 
gjorde bland annat professor Sverker Sörlin, 
KTH, som skrivit om privata stiftelsers roll 
som forskningsfinansiärer, och professor Filip 
Wijkström, Handelshögskolan, som fors-
kar på stiftelsers roller inom olika områden 
i samhället.
20 deltagare (ANH)

En värld En hälsa.  
Vem förlorar på minskad biologisk mång-
fald – människan, djuren eller smitt- 
ämnen i naturen?  
Seminarium 4 april
Under ett fullsatt heldagsseminarium möt-
tes forskare inom veterinärmedicin, human-
medicin och ekologi samt några svenska 
forskningsfinansiärer i en diskussion om 
infektionssjukdomars spridning och förut-
sättningarna för tvärvetenskaplig forskning 
inom området. Veterinärer och humanme-
dicinforskare har länge samarbetat, men det 
var i samband med fågelinfluensans globala 
framfart som det väcktes ett behov av samar-
bete även med ekologer. Nöten att knäcka är 
hur vi i en värld av snabb befolkningsökning, 
förändrade samhällen, ökat resande, växande 
antibiotikaresistens och minskad biologisk 
mångfald ska kunna hantera risker för smitt-
spridning, inte minst zoonoser. En av talarna, 
Thomas Elmqvist vid Stockholm Resilience 
Center, beskrev faran med förlorade funk-
tioner i överutnyttjade ekosystem. Men den 
faktor som många av forskarna påpekade som 
mest betydande för smittspridning är urbani-
seringen. 
84 deltagare + 37 via internet (J)

Om donatorer och donationer.
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Hur utformar vi den nya 
älgförvaltningen? 
Konferens 5 april
Nu ska älgarna förvaltas adaptivt. I decem-
ber 2010 beslutade riksdagen om ett nytt 
system för förvaltning av den svenska älg-
stammen. Under 2011 arbetade alla aktö-
rer i ”Älgsverige” hårt för att få allt på plats 
till ikraftträdandet den 1 januari 2012. Vid 
denna konferens redovisades dagsläget. 
Naturvårdsverket arbetade med föreskrifter 
till den nya lagen. Länsstyrelser, jägarorga-
nisationer och markägare var alla engagerade 
i arbetet med att dela in Sverige i nya älgför-
valtningsområden. Skogsstyrelsen utvecklade 
metoder för att inventera betesskador och 
tillgång på älgfoder. SLU arbetade med ett 
utbildningspaket i adaptiv älgförvaltning och 
med frågan hur vi ska veta hur många älgar 
det finns i ett område.
91 deltagare (S)

Lokal mat – från produktion till  
konsumtion 
Konferens 7 april
Lokal mat är trendigt och efterfrågan i 
livsmedelskedjan från konsumenter, krö-
gare, handlare, grossister och tillverkare 

blir större och större. Men vilket begrepp är 
det vi ska använda? Är Lokal, Regional och 
Närproducerad mat samma saker? Ett försök 
bör göras att reda ut vad som kan torgföras 
som Lokal mat eller benämnas med andra 
uttryck. En bättre definition behövs bland 
annat för att kunna samla statistik och iden-
tifiera indikatorer för framgång. Vet vi inte 
hur vi ska mäta så är det svårt att veta nå-
got om utvecklingen. Forskningen bör helst 
organiseras i tvärvetenskapliga program för 
att kunna göra synteser över hela kedjan; från 
produktion till hur man når konsumenten.
90 deltagare (J)

Molekylär gastronomi och levande mat – 
två spännande trender 
Seminarium 12 april
Trenden med levande mat är en utveckling av 
det amerikanska fenomenet macho gastrono-
my. Det handlar om matklubbar som erbjuder 
sina gäster så extrema smakupplevelser som 
möjligt, till exempel rå mat som lammhjärna 
och fårtestiklar. Men nu har man tagit ytter-
ligare ett steg och serverar levande djur som 
bläckfisk, sjöborre och larver. Även om vi inte 
äter levande djur i Sverige så serveras, trots 
hälsorisken, allt mer rå fisk och rått kött på 

Hur utformar vi den nya älgförvaltningen? Foto: www.fotoakuten.se.



Verksamhetsberättelse 2011 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 19

våra restauranger. Därtill är den molekylära 
gastronomin på frammarsch i Sverige – till-
satser används för att åstadkomma ovanliga 
konsistenser och effekter avsedda att ytterli-
gare förhöja smakupplevelsen. Granbarrsrök, 
sparrisskum och mat i form av skälvande sfä-
rer...
90 deltagare (J)

Nya produkter från skogen  
Seminarium på IVA 14 april
Stolar, lampor, tyg och drivmedel… Trä kan 
användas till så mycket mer än bara brädor 
och papper. Möjligheterna är oändliga. Det 
visade detta seminarium med undertiteln 
”Sågtimmer, massaved, brännved och grot – 
finns det något mer?” som genomfördes till-
sammans med IVA. Spån kan blandas med 
polymerer och ge nya kompositer som kan 
användas i byggindustrin. Biologiska kemi-
kalier kan ersätta traditionell impregnering. 
Pappersmassa kan blandas med bioplast och 
ge nya starka, hållbara material – på semi-
nariet visade det upp en pappersplaststol och 
en designad papperslampa. Cellulosa kan er-
sätta bomull i tyger, pappersindustrins svart-
lutar kan ge nya biobränslen och lignin kan ge 
starkare betong. Och när vi lär oss att ta loss 

vedfiberns mikrofibriller på ett tillräckligt 
billigt sätt öppnas helt nya spännande dörrar 
in i nanotekniken…
68 deltagare (S)

Flora- och faunavårdskonferens, SLU 
Bokbord 4 maj
ANH representerade KSLA med ett bokbord 
under Flora- och faunavård – den tjugonde 
konferensen om naturvård och biologisk 
mångfald – på SLU Ultuna. Det skogsland-
skap vi har skapat och det skogslandskap vi 
vill skapa var temat för konferensen. Vi in-
formerade om akademiens verksamhet, om 
sökbara stipendier och aktuella projekt. 2011 
var skogens år. Ett stort intresse visades bland 
annat för det stora atlas- och antologiprojek-
tet Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 
1900. (ANH)

Global overview of tree retention as 
a biodiversity conservation tool  
Seminarium 9 maj
Skogsbruket måste efterlikna naturen. 
Naturkatastrofer som vulkanutbrott, brän-
der och stormar skapar inga kala hyggen. 
Det blir massor med träd och strukturer kvar 

Nya produkter från skogen. Foto: Mats Gerentz.
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som underlättar en återkolonisation av träd, 
djur och växter. Det berättade professor Jerry 
Franklin, University of Washington, USA, 
som tidigare var president Clintons rådgivare 
i skogsfrågor. Syftet med mötet var att disku-
tera värdet av att lämna kvar hänsynsträd och 
-grupper vid slutavverkning av skog. Forskare 
från Nordamerika, Europa och Australien 
vittnade om att detta blir allt vanligare i 
skogsbruket och att certifieringen är en på-
drivande faktor. Samtidigt var man överens 
om att ett naturanpassat skogsbruk aldrig kan 
ersätta helt skyddade skogar för att klara den 
biologiska mångfalden. Samarrangemang 
med forskningsprogrammet Future Forests.
82 deltagare (S)

The Agrarian History of Sweden: 
4000 BC–AD 2000 
Boksläpp 9 maj
The Agrarian History of Sweden: 4000 BC–
AD 2000 (red. Janken Myrdal och Mats 
Morell), utgiven av Nordic Academic Press, 
kan sägas vara en utlöpare av projektet Det 
svenska jordbrukets historia som resulterade i 
fem band för omkring tio år sedan. Denna 
svenska agrarhistoria på engelska, den första 
med helhetsperspektiv, består av nedkortade 

och bearbetade versioner av centrala delar av 
fembandsverket. Utgivningen finansierades 
av Stiftelsen Lagersberg.

Den engelske agrarhistorikern Richard 
Hoyle, redaktör för Agricultural History 
Review, var inbjuden för att tala om den 
svenska agrarhistorien kontra den engelska 
och betydelsen av att vår svenska agrarhisto-
ria blir tillgänglig för en internationell publik. 
Han var imponerad över att hur man lyckats 
komprimera en lång och komplicerad historia 
till ett litet format och ändå göra den begrip-
lig och intressant. Panelen och publiken dis-
kuterade bland annat hur boken kan komma 
att användas och betydelsen av att den anmäls 
i lämpliga forum. Mingel i akademiens träd-
gård avslutade boksläppet med både forskare 
och intresserad allmänhet som deltagare.
92 deltagare (ANH)

Mitt emellan virkesintressen. 
Virkesmätningens historia i Sverige 
Boksläpp 9–19 maj
I maj utkom Mitt emellan virkesintressen. 
Virkesmätningens historia i Sverige av Ronny 
Pettersson i den historiska bokserien Solmed. 
I en brett upplagd studie skildras vem som 
har mätt det virke som skogsindustrin använ-

Mitt emellan virkesintressen. Foto: Ylva Nordin.
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der, hur virket har mätts och hur resultatet 
av mätningen har redovisats till säljare och 
köpare från åren runt sekelskiftet 1900 och 
fram till våra dagar. Virkesmätningen sätts in 
i de större sammanhang som utgörs av skogs-
brukets och skogsindustrins omvandling un-
der lite mer än ett sekel. De stora dragen i 
virkesmätningens utveckling kompletteras 
med sex specialberättelser, som mer i detalj 
undersöker särskilda aspekter av mätningens 
historia under längre eller kortare perioder.

Vid virkesmätarföreningarnas årsstämmor 
och SDC:s jubileum på olika ställen i landet 
i maj presenterades boken, bland annat av 
författaren och akademiledamoten Ronny 
Pettersson. Mätarföreningarna VMF Nord, 
VMF Syd och VMF Qbera har kraftfullt bi-
dragit ekonomiskt till bokens utgivning ge-
nom köp av större delupplagor.
(ANH)

Landskapsperspektiv – hur gör det 
skillnad? 
Seminarium 10 maj
Vår akademi, Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 
och Vitterhetsakademien (KVHAA) resone-
rade om att tillsammans hålla ett par semi-
narier för att diskutera den i Sverige ganska 

okända Europeiska Landskapskonventionen 
(ELC), när plötsligt Sverige ratificerade 
konventionen för ikraftträdande i maj 2011. 
RAÄ utsågs till ansvarig myndighet och 
vårt gemensamma initiativ blev än mer ak-
tuellt. ELC understryker att landskapet är 
en gemensam tillgång och ett gemensamt 
ansvar. I landskapet möts många olika vär-
den och anspråk – ekonomiska, kulturella, 
ekologiska, estetiska och sociala – samtidigt 
som någon äger stora eller mindre delar av 
det vi kallar Landskapet: ”ett område sådant 
det uppfattas av människor och vars karaktär är 
resultatet av samspelet mellan naturliga och/el-
ler mänskliga faktorer”. Tillsammans ordnade 
KSLA, KVHAA och RAÄ ett seminarium 
om landskapskonventionen och dess genom-
förande i Sverige, vilket lockade drygt hundra 
deltagare och vände sig till dem som svarat 
på remissen om genomförande av landskaps-
konventionen, till representanter från fors-
karvärlden och till en intresserad allmänhet. 
Seminariet dokumenterades i KSLAT nr 
4-2011 med rubriken Landskapsperspektiv – 
hur gör det skillnad?
106 deltagare (K)

Landskapsperspektiv – hur gör det skillnad? Foto: Ylva Nordin.
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The Green Sector and EU 2020: 
BioEconomy, Research and Innovation 
Rundabordssamtal 12 maj
Det planerade seminariet med samma namn 
fick ställas in med relativt kort varsel men 
ersattes med en rundabordsdiskussion med 
Dr. Christian Patermann, tidigare på EU-
kommissionen och numera rådgivare till den 
tyska regeringen. Dr. Patermann berättade 
om hur man i Tyskland arbetar strategiskt 
med att utveckla den tyska kunskapsbaserade 
bioekonomin med avseende på livsmedelspro-
duktion och industriella processer. Diskussion 
blev mycket lyckad med knappt 20 deltagare 
från departement, SLU, FORMAS, Vinnova 
med flera. Men det faktum att seminariet fick 
ställas in, huvudsakligen på grund av bris-
tande intresse från industrin, väckte frågan 
varför det är så svårt att få svenska små och 
medelstora företag att intressera sig för forsk-
ning och utnyttja de stora finansieringsmöj-
ligheter som ges via EU. 
Ca 20 deltagare (A)

Investeringar i afrikanskt lantbruk 
Rundabordssamtal för särskilt inbjudna 
16 maj
Jörgen Sandström från Addax Bioenergy pre-

senterade företagets planer på att producera 
bioenergi genom att processa sockerrör till 
etanol i Sierra Leone. Under samtalet disku-
terades hur uthållighetens tre aspekter kan 
uppnås; miljöuthållighet, social uthållighet 
och ekonomisk uthållighet. För tillfället har 
företaget 800 anställda, men när produktio-
nen är i full gång 2013 beräknas siffran vara 
uppe i 2 000. Addax satsning är den största 
privata jordbruksinvesteringen som har gjorts 
i Sierra Leone.
24 deltagare (J)

Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna  
Workshop 18 maj
Helcoms arbete med Baltic Sea Action Plan 
(BSAP) är ett bra gott exempel på en politiskt 
fungerande process mellan olika länder. Den 
kommer att bana väg för diskussioner och ar-
betssätt när EU:s marina strategidirektiv in-
förs. Detta direktiv kommer att kunna inför-
liva BSAP:s aktiviteter i juridiskt bindande 
form.

Trots denna framgångssaga på politisk 
nivå finns många frågor och delade meningar 
kring BSAP. Hur fungerar de modeller som 
ligger till grund för att räkna fram betingen 
för de olika länderna? Hur tar vi hänsyn till 

Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna. Foto: Ylva Nordin.
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framtida klimatförändringar? Ska vi rena 
kvävet över huvudtaget eller bara koncentre-
ra oss på fosfor? Hur fördelar vi kostnaderna 
mellan länder och verksamheter? Och har vi 
styrmedel som kan driva åtgärdsarbetet?
90 deltagare (J)

Closing the gender gap  
Seminarium 19 maj
Kvinnor utgör 43 procent av arbetskraften i 
utvecklingsländernas jordbruk. Om de hade 
samma produktionsresurser och möjligheter 
som sina manliga kolleger skulle kvinnornas 
avkastning öka med 20–30 procent och 100–
150 miljoner människor skulle slippa vara 
undernärda. För att kvinnor ska få makt och 
inflytande måste de ges röst i de pågående po-
litiska processerna, inte bara genom enskilda 
organisationer. Därför måste man också en-
gagera högt uppsatta kvinnliga politiker som 
inte är vana vid att kommunicera med fattiga 
kvinnor i jordbruket. För att kvinnor ska få 
makt och inflytande måste också män mobi-
liseras. Jämställdhet är viktigt för både kvin-
nor och män. Samarrangemang med FAO.
70 deltagare + 21 via internet (J)

Framtidens agronomer – dialog eller 
utbildning  
Seminarium på Ultuna 25 maj
De flesta förknippar den akademiska exa-
menstiteln Agronom med den klassiska 
lantbruksvetenskapen. Men i dagsläget står 
agronomer beredda att dela med sig av sina 
råd på fler ställen än ute på åkrar och inne i 
lagårdar – i takt med att omvärlden har för-
ändrats har agronomernas arbetsmarknad 
också gjort det. Idag hittar man dem inom ett 
stort antal områden, som rådgivning, forsk-
ning, produktutveckling, marknadsföring, 
undervisning, konsultarbete, företags- eller 
myndighetsledning, administration, infor-
mation, journalistik eller biståndsarbete, som 
egenföretagare eller anställda inom privat och 
offentlig sektor.

Seminariet ledde fram till att SLU inrät-
tade ett branschråd för agronomutbildningen 
som fortlöpande ska träffas för att disku-
tera frågorna. Samarrangemang med SLU, 
Ultuna studentkår och Agronomförbundet.
78 deltagare (J)

Closing the gender gap. Arkivfoto.
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Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan 
år 1900  
Boksläpp 26 maj
Atlasen Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan 
år 1900, utgiven i samarbete med Sveriges 
Nationalatlas och Norstedts förlag, visar på 
ett överskådligt sätt hur produktion, arbete 
och miljö har förändrats under det senaste år-
hundradet. Den förmedlar en visuell bild av 
Sveriges moderna historia och i äldre kartor 
och på fotografier och målningar träder ett 
landskap fram vars konturer gällde för mind-
re än en generation sedan.

Antologin med samma titel, utgiven i aka-
demiens historiska bokserie Solmed, ger med 
sina närmare 30 uppsatser, skrivna av en rad 
ledande forskare, en fördjupad kunskap om 
näringarnas utveckling. Projektets huvudfi-
nansiärer är Stiftelsen Moritz Fraenckels fond 
och Marcus & Amalia Wallenbergs stiftelse.

Den 26 maj släpptes böckerna (även i 
engelsk översättning) varvid redaktörerna 
Hans Antonson och Ulf Jansson samt Leif 
Wastensson från Sveriges Nationalatlas be-
rättade att målet med böckerna har varit 
att åstadkomma rumsliga beskrivningar av 
markanvändningen och dess förändringar i 
Sverige under hela 1900-talet. Bitvis är det 
ny forskning som presenteras i projektet. I 

panelen fick några av de många författarna 
tillfälle att utveckla tankegångarna i sina 
artiklar. Professor Janken Myrdal, modera-
tor vid boksläppet, vill se tillkomsten av de 
två böckerna som en del av en agrarhistorisk 
våg som pågått sedan 1980-talet. Han menar 
att agrarhistoriens uppsving i stort bottnar i 
miljöfrågor. Kvällen avslutades med mingel i 
Oscars källare där diskussionen fortsatte om 
betydelsen av böckerna för förståelsen av da-
gens och morgondagens jordbruk.
105 deltagare (ANH)

Nuläget i handelspolitiken 
Rundabordssamtal för särskilt inbjudna 
29 maj
Rundabordssamtalet utgick från ett anföran-
de av akademiledamoten Lars Brink. Lars 
Brink arbetar dels för Kanadas jordbruksde-
partement, dels för OECD i Paris. Lars Brink 
pratade bland annat om hur regelverket för 
interna stöd är utformat i WTO:s jordbruks-
avtal, om pågående tvister angående interna 
stöd i WTO, om USA:s jordbrukspolitik och 
förutsättningarna för förändringar i denna 
politik samt om möjligheterna för tillväxt- 
ekonomierna att öka omfattningen av sina 
interna stöd. Diskussionerna var intressanta 

Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900. Foto: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet.
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och mycket tekniska och specifika. Vid run-
dabordssamtalet deltog personer från myn-
digheter, verk och organsisatoner som arbetar 
med handels- och jordbrukspolitik.
7 deltagare (J)

Jordpäron. Svensk ekonomihistorisk 
läsebok 
Boksläpp 7 juni
I Sverige går det att följa det ekonomiska 
tänkandet inom befolkningen i skrifter och 
dokument från den Heliga Birgittas tid och 
framåt. Boken Jordpäron, utgiven av bokför-
laget Atlantis, presenterar dessa källtexter i 
rikt urval (red. Anders Björnsson och Lars 
Magnusson). Här står de ekonomiska idéerna 
i fokus: hur jorden ska brukas, handeln ord-
nas, framsteg åstadkommas och hur folkets 
välfärd ska säkras. Källtexterna kommente-
ras dessutom i essäer skrivna av specialister på 
olika epoker i svensk historia. Förlagsredaktör 
är Jakob Christensson, ledamot av ANH-
nämnden, och Mats Morell, ledamot av 
ANH-nämnden, är en av författarna.

Bokens utgivning firades i samarbete 
med ANH vid ett boksläpp på akademien. 
En månghövdad och blandad publik gjorde 
att flera olika frågor diskuterades och debat-

terades med essäförfattarna i panelen; bland 
annat vilken betydelse och användning äldre 
källtexter kan ha och vilka särskilda problem 
som finns för forskningen om dessa. Efteråt 
bjöds på mingel i försommarkvällen i akade-
miens trädgård.
71 deltagare (ANH)

Global trends – implications on the devel-
opment and use of natural resources 
Seminarium 8 juni
Ett antal erkända internationella experter gav 
en sammanfattning av de globala utmaningar 
vi står inför. Forskningen tenderar betrakta 
energikrisen, befolkningsutveckling och fat-
tigdomsfrågorna separat, men de måste han-
teras som sammanhängande delar i ett sys-
tem. Vi kan inte endast extrapolera trender, 
eftersom samverkan mellan komponenterna 
leder till att oväntade händelseförlopp upp-
står.

Många av talarna efterlyste starka interna-
tionella institutioner för att klara utmaning-
arna. Idag ser vi en obalans mellan global 
utveckling på den ena sidan och i många fall 
svaga nationella regeringar på den andra. På 
den internationella arenan finns också mul-
tinationella eller globala företag och organi-

Nuläget i handelspolitiken. Foto: Ylva Nordin.
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gångsrikt och prisbelönt företag som erbjuder 
boende och upplevelser med samisk anknyt-
ning. Vi imponerades också av Kristallen i 
Lannavaara, som sedan 25 år driver utbild-
ningar inom gemmologi och guldsmide. 
Dess unga VD Jenny Söderström är tidigare 
Anders Wall-stipendiat. (A)

Enaforsholmskursen på Enaforsholm 
30 juli–6 augusti
Förutom det makalöst varma och vackra 
vädret och en delvis ny kursledning skilde sig 
2011 års Enaforsholmskurs från de tidigare 
främst på ett sätt. Den sista kursdagen hade 
getts ett helt nytt innehåll med inriktning på 
landsbygdsutveckling. När kursen var ny för 
sextio år sedan var det fjällnära jordbruket ett 
viktigt inslag. Jordbrukets betydelse för den 
lokala försörjningen har minskat men från 
akademiens sida har vi velat ge deltagarna en 
inblick i det lokala näringslivet. Därför ägna-
des hela sista kursdagen åt lokalt företagande, 
entreprenörskap och landsbygdsutveckling. 
Mest uppskattade deltagarna att lyssna till 
Richard Åström, ordförande i Handölsdalens 
sameby som gränsar till Enaforsholm, och till 
Pierre Lindblom från Fjällbete. Pierre och 
hans kollegor inom Fjällbete är väl bekanta 

sationer utanför varje form av demokratisk 
kontroll. Dagens institutionella system har 
också bidragit till den nuvarande situationen. 
Därför måste vi finna nya lösningar för att 
hantera de globala utmaningarna. Seminariet 
visade också på behovet av fortsatt diskussion 
om dessa frågor i den svenska skogssektorn. 
Samarrangemang med tankesmedjan Rights 
& Resources Initiative (RRI), Washington.
86 deltagare (S)

Landsbygdskommittén till Tornedalen 
Studieresa 19–22 juni
Veckan före midsommar reste Landsbygds-
kommittén till Norrbotten, främst Torne-
dalen, för att besöka en mer utpräglad gles-
bygd, som kontrast och jämförelse till den 
resa kommittén gjorde i Skaraborg 2010. 
Vi gästade ett tiotal stora och små företag, 
men även Kiruna stad, som informerade om 
stadens utmaning med anledning av expan-
sionen av LKAB:s gruva under stadskärnan. 
Flera turismföretag besöktes, bland andra 
Nikkaluokta Sarri AB, som driver fjällstatio-
nen vid foten av Kebnekajse; Icehotel, med 
130 årsanställda och ett hotell som byggs på 
nytt varje år av is från Torne älv; samt Nutti 
Sami Siida, ett betydligt mindre, men fram-

Enaforsholmskursen på Enaforsholm. Foto: Eva Ronquist.
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med Enaforsholm, som är en av delägar- 
na i företaget och köper sitt kött därifrån. 
Solbrända, spänstiga, nöjda och fjällbitna 
reste deltagarna hemåt efter en fullmatad 
fjällvecka. (K)

Skoglig studieresa till USA:s sydstater 
20–27 augusti
USA:s sydstater är en viktig aktör på den 
globala skogsarenan. Där finns snabbväx-
ande skogar och en väl utbyggd skogsindu-
stri, fick KSLA:s skogsavdelning veta vid 
sitt besök i området. Ledamoten William B. 
Stuart, professor vid Mississippi University, 
hade lagt upp programmet och guidade de 
elva deltagarna.

Bussresan gick först österut, från New 
Orleans till norra Florida. Första stopp var en 
svenskägd pelletsfabrik i Cottondale – värl-
dens största. 

Därefter vände vi västerut. I Brewton, 
Alabama, besöktes företaget T.R. Millers 
sågverk och skogar och i Hattiesburg, Missis-
sippi, gästade vi en Timberland Management 
Organization (TIMO), ett företag som för-
valtar skogar på uppdrag av professionella 
investerare. 

Tillbaka vid ”Ol’ man river” och staden 

Natchez besökte vi ett lövsågverk och en av-
verkning i lövskog och dessutom en stor bom-
ullsplantage som kunde visa upp både gamla 
metoder och modernaste teknik. (S)

Ripjakt på Enaforsholm 
26–27 augusti & 30 september–1 oktober
Fjällgården Enaforsholm arrenderar jakten 
på Storsnasens norrsluttning för att kunna 
erbjuda ledamöter och vänner fantastiska 
upplevelser i fjällvärlden. Den sista helgen 
i augusti 2011 samlades nio förväntansfulla 
jägare på Enaforsholm för att jaga ripa. Det 
är viktigt med duktiga hundar och erfarna 
förare om det ska fungera och våra norska 
vänner Arild, Ove och Torbjörn mötte som 
tidigare gånger upp med ett koppel ytterst 
väldresserade irländska settrar. 

Vi startade vid Storulvåvägen och jaga-
de oss fram till Silverfallet, 3 km västerut. 
Vädret var strålande, hundarna sökte över 
fjällsluttningen, spänningen steg då några 
fåglar ställts och jägarna gick fram för att 
försöka fälla en ripa i det ögonblick hunden 
avancerar och fågeln flyger upp.

Några gick en dag upp mot stenskravlet 
ovanför trädgränsen på högplatån. Här är det 
möjligt att skjuta fjällripa vilket dock inte – 

Skoglig studieresa till USA:s sydstater. Foto: Carl Henrik Palmér.
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av hundförarna – uppfattas som en lika ”ädel 
jakt” som när jägaren kan plocka upp en dal-
ripa ur riset längre ner på fjällsluttningen. I 
år hade riklig förekomst av fjällämmel dragit 
rovfågel upp mot fjället vilket gjorde riporna 
extra vaksamma. Söket efter föda begrän-
sas vilket ger sämre vittring för hundarna. 
Detta förtog inte glädjen av att efter jakten 
sitta ner till en festlig måltid i matsalen på 
Enaforsholm och låta sig väl smaka av den 
”extra förrätt” som fjällgårdens kock John så 
förtjänstfullt tillagat.

Ytterligare en ripjakt arrangerades i slutet 
av september och senare på hösten jagades älg 
i samverkan med jaktlaget i bygden. Under 
våren kommer det att presenteras program för 
motsvarande jakter under hösten 2012. (K)

Vägar till ett hållbart torvbruk 
Konferens 31 augusti
Torv är en inhemsk energikälla som kan bli 
ett viktigt komplement i det svenska energi-
systemet. En inblandning av torv ökar också 
effektiviteten i pannorna vid eldning av andra 
biobränslen, som halm, salix och rörflen. 

Helt avgörande för torvens framtid som 
energikälla är om svenska och europeiska 
myndigheter kommer att se den som ett för-
nybart biobränsle eller som ett fossilt bränsle 

– eller kanske både och. I EU:s system för ut-
släppsrätter behandlas torven i dag på samma 
sätt som kol, men frågan om en ”torvrabatt” 
diskuteras. 

Det är också viktigt att branschen kan 
visa att torv kan skördas och hanteras på ett 
uthålligt sätt. Strategier och behov av kun-
skap diskuterades vid denna konferens för 
särskilt inbjudna. Samarrangemang med xiv 
Internationella Torvkonferensen.
38 deltagare (S)

Är det ett problem att åkermarken för-
svinner och vad kan man i så fall göra 
åt det? 
Rundabordssamtal för särskilt inbjudna 
1 september
KSLA har under senare tid på olika sätt be-
lyst frågor som rör konkurrensen om mark, 
både globalt och nationellt. Allmänna avdel-
ningen har tillsammans med jordbruksavdel-
ningen satt fokus på hotet mot jordbruksmar-
ken och arrangerade workshopen ”Är det ett 
problem att åkermarken försvinner och vad 
kan man i så fall göra åt det?”. På work-sho-
pen diskuterade inbjudna deltagare från verk, 
departement, riksdag, kommuner, universitet 
och organisationer jordbruksmarken som re-
surs i Sverige. Hur hanteras jordbruksmark 

Ripjakt på Enaforsholm. Foto: Lars Törner.



Verksamhetsberättelse 2011 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 29

Forskning och innovation i de gröna 
näringarna 2013–2016 
Diskussionsmöten för särskilt inbjudna 
23 september, 14 oktober, 18 november
KSLA, via Kommittén för forskningspolitik, 
ombads under sommaren att aktivt delta med 
ett inspel till den kommande forsknings- och 
innovationspolitiska propositionen. KSLA 
har inför de två senaste propositionerna (år 
2003 samt 2008) agerat för, och skapat, en 
gemensam skrivning som stora delar av den 
gröna sektorn anslutit sig till. Målet med 
KSLA:s arbete denna gång var att beskriva 
hur den gröna sektorn kan bidra med lös-
ningar på de problem och utmaningar som 
Sverige och världen står inför, samt att redo-
göra för vilken forskning som enligt den grö-
na sektorn då skulle krävas. Under septem-
ber–november genomfördes en process med 
tre öppna möten för de gröna näringarnas 
representanter. En skrivelse kallad En bioba-
serad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling, 
med förslag på kommande satsningsområden 
och undertecknad av 25 organisationer, läm-
nades till utbildningsdepartement i början av 
december.
I snitt 22 deltagare (K)

idag i samhällsplaneringen och hur kan han-
teringen förbättras? Inledarna betonade att 
en av grundpelarna i ett ordnat samhälle är 
trygg försörjning av livsmedel och att jord-
bruksmark i gott skick är en förutsättning för 
detta. Workshopen kommer att leda till en 
rapport under våren 2012. (A)

Långa mätserier och beräkningar av växt-
näringsläckaget från svensk åkermark 
Seminarium 13 september
Nordiska forskare gav en inblick i forskning-
en kring åtgärder mot fosforförluster från 
jordbruksmarken. Nyckeln för att kunna 
införa effektiva åtgärder mot fosforförlus-
ter är att identifiera riskområden samt att 
få klart för sig vilken typ av förlustväg det 
handlar om. Detta har stor betydelse för val 
av åtgärd. Åtgärder mot erosion har länge 
rönt stort intresse, framför allt i Norge och 
Finland. Minskad jordbearbetning på hösten 
är en viktig motåtgärd. Forskningsresultat 
visar samtidigt att på jordar utan erosionsrisk 
kan effekten av reducerad jordbearbetning bli 
den motsatta, genom att risken för utlakning 
av löst fosfor ökar. Olika typer av kalkfilter 
och strukturkalkning för bra struktur för att 
binda fosfor är möjliga framtida åtgärder. 
45 deltagare + 31 via internet

Långa mätserier och beräkningar av växtnäringsläckaget från svensk åkermark. Foto: Peter Sylwan.
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• År 2030 kommer fortfarande drygt 300 
miljoner människor att vara undernärda, 
framförallt i Afrika och södra Asien. 

• Biodrivmedel som baseras på socker, 
majs eller raps kan tränga bort matproduk-
tion från åkermarkerna. 
114 deltagare (A, J, S)

De svenska historiedagarna 
Bokbord och föredrag 7–9 oktober 
ANH deltog vid den årligen återkommande 
konferensen ”De svenska historiedagarna”. 
Ett bokbord hade förberetts med akademiens 
historiska utgivning uppdukad och med möj-
ligt för konferensdeltagarna att bläddra i och 
köpa. Dessutom höll Ulf Jansson, en av re-
daktörerna för atlasen och antologin Svenskt 
jordbruk och skogsbruk sedan år 1900, ett fö-
redrag om projektet och bokverken. Susanna 
Hedenborg berättade om hästen som arbets-
kamrat och fritidssysselsättning, ett av bidra-
gen i antologin. Vidare höll Paulina Rytkönen 
föredrag om vin i det antika Rom, bland an-
nat med utgångspunkt i boken om Columella 
som akademien gav ut 2009.  (ANH)

The global need for food, fibre and fuel – 
is there enough land to satisfy the 
demands? 
Konferens 27 september
Räcker marken till för att försörja oss med 
mat, virke och bioenergi? Frågan ställdes på 
detta seminarium, som arrangerades gemen-
samt av KSLA:s tre avdelningar. 

Optimisterna fick en rejäl dos positiva 
budskap: 

• Befolkningsexplosionen är over. Vi blir 
fortfarande fler, men i allt långsammare takt. 

• Maten kommer att räcka. Skördarna i 
Afrika söder om Sahara kan öka dramatiskt 
med hjälp av handelsgödsel. 

• Efterfrågan på skogsprodukter ökar. 
Den kan till stor del tillgodoses med ett ökat 
plantageskogsbruk i Latinamerika. 

Men även den mer dystopiskt lagda fick 
sitt: 

• Jordbrukets produktivitetsökning avtar. 
Under 1960-talet ökade till exempel veteskör-
darna med fyra procent per år, nu är det en 
halv procent! 

• Världen kommer att behöva öka den od-
lade arealen med 200 miljoner hektar till år 
2030 för att tillgodose behovet av mat. Finns 
den arealen? 

The global need for food, fibre and fuel – is there enough land to satisfy the demands? Foto: www.fotoakuten.se.
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Kommittén för forskningspolitik till USA 
Studieresa 15–23 oktober
Den 15–23 oktober besökte fem ledamöter i 
Kommittén för forskningspolitik, samt vice 
preses för KSLA, östra USA för att få en in-
blick i hur samarbetet mellan universitet, sam-
hälle och näringsliv är organiserat. Gruppen 
besökte bland annat US Department of 
Agriculture i Washington, Pennsylvania 
State University, och North Carolina State 
University samt ett par forskningsnära före-
tag. Resan gav främst intressanta inblickar 
i hur ”Land Grant”-universiteten fungerar. 
Den skattefinansierade, universitetsbase-
rade, finmaskiga rådgivningsverksamheten, 
kallad Cooperative Extension, imponerade 
med sin omfattning – såväl jord-, skogs- och 
trädgårdsbruk som 4H och familjerådgivning 
står på agendan. Direkt näringslivsfinansie-
ring av behovsstyrd forskning på skogsom-
rådet fick vi också se intressanta exempel på. 
Reserapporten finns tillgänglig, tillsammans 
med en PowerPoint-presentation från resan. 
(A)

Små partiklar och mat – möjligheter 
och risker. Nanoteknologi och mat 
Seminarium 10 oktober
Nanopartiklar finns runt omkring oss – både 
naturliga och medvetet framställda. En na-
nopartikel förhåller sig till en fotboll som en 
fotboll förhåller sig till jordklotet. Eftersom 
nanopartiklar finns överallt – exempelvis i 
hårddiskar, solceller och som kontrastmedel 
vid magnetröntgen – är det en multidiscipli-
när vetenskap. Metoder som åstadkommer 
nanostora partiklar i mat är malning, homo-
genisering (mjölk, juice) och sprayning. 

Förpackningar kan göras passiva, aktiva 
och till och med intelligenta, så de till ex-
empel kan mäta om maten är tjänlig eller 
otjänlig. Plast kan förses med mönster som 
gör ytorna aktiva, antibakteriella med mera. 
Textilier kan göras antibakteriella eller vat-
tenavstötande. Osäkerheten om vad nanotek-
niken innebär för hälsan är stor. Samtidigt 
finns det många fält där nanoteknologin kan 
anses vara klart hälsofrämjande.
65 deltagare + 51 via internet (J)

Kommittén för forskningspolitik till USA. Foto: Eva Ronquist.
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Kommittén för internationella lantbruks-
frågor till USA 
Studieresa 24–28 oktober
Kommittén för internationella lantbruksfrå-
gor reste till Washington D.C. och gjorde 
18 studiebesök på olika företag och organi-
sationer. Syftet var att orientera sig inom 1) 
djurhälsa, djurskydd och livsmedelsäkerhet, 
2) handels- och jordbrukspolitik och 3) glo-
bal livsmedelsförsörjning och biståndspolitik. 

Eftersom USA är en av de absolut vik-
tigaste jordbruksproducenterna och jord-
bruksexportörerna har utvecklingen i det 
amerikanska jordbruket och den amerikans-
ka jordbruks- och handelspolitiken stor be-
tydelse för omvärlden. Trycket att minska 
utgifterna för jordbrukspolitiken har ökat, 
inte minst på senare tid då jordbruksinkoms-
terna i USA stigit tack vare de höga priserna 
på jordbruksprodukter. Tillgängligheten för 
antibiotikapreparat är hög på marknaden och 
användningen frikostig, trots att myndighe-
terna påpekar risker med antibiotikaresistens. 
Frågor om djurskydd förefaller inte vara nå-
gon stor angelägenhet vare sig för myndighe-
ter eller bondeföreträdare.

I USA finns sannolikt den mest omfattan-
de kunskapen i världen om tillståndet för den 

Säl, skarv och fisk – om sälars och 
skarvars inverkan på fiskbestånden i 
Östersjön 
Två seminarier 19–20 oktober
Skarv och säl är nya eller nygamla inslag i 
Sveriges fauna. Hur ska de kontroversiella ar-
terna kunna samexistera med människan och 
vilken påverkan har skarv och säl på ekosys-
temen och, mer specifikt, på fiskbestånden? 
Det var temat för ett två dagar långt semi-
narium på KSLA, anordnat av akademiens 
Kommitté för fiskefrågor och med kommit-
téns ordförande Stefan Nyström som mo-
derator. Syftet med seminariet var att höja 
kunskapsnivån för att luckra upp de starka 
låsningar som finns kring frågor om skarv 
och säl. De flesta forskare var överens om 
att säl och skarv har stor påverkan på eko-
systemen och fiskbestånden. En återkom-
mande synpunkt under de båda dagarna var 
att arterna behöver tydliga förvaltningsplaner 
med väl definierade mål, där målen kan vara 
kvantitativa eller kvalitativa. Seminariet var 
fullsatt och följdes dessutom av många på 
webben. Det gav också kraftigt eko i pressen.
Dag 1: 102 deltagare + 69 via internet, 
dag 2: 92 deltagare + 78 via internet
(A)

Säl, skarv och fisk – om sälars och skarvars inverkan på fiskbestånden i Östersjön. Foto: www.fotoakuten.se.
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men man kan minska riskerna genom att 
fastställa regelverk inom hygienområdet. 
52 deltagare + 39 via internet (J)

Sveriges roll i Europas energipussel 
Konferens 26 oktober
Här fick vi en bred och faktaspäckad inblick 
i Sveriges och EU:s energisituation, som är 
ett spännande men svårt energipussel. Några 
axplock: 

• Sverige kan ha klarat EU:s klimatmål 
långt före slutåret 2020. Det finns en fara 
med detta – vi kan tappa fart i klimatarbetet. 

• Biodrivmedel kommer att öka kraf-
tigt. Elbilar kommer också, men det dröjer. 
Batteritekniken är inte i hamn ännu. 

• Handeln med biobränslen kommer att 
öka i Europa och vi kommer att få se en 
hel del import av till exempel pellets från 
Sydamerika. 

• Vi kan stå inför ett elöverskott i Norden. 
Det kan ge ett stabilt och pressat elpris de 
kommande åren, trots att den tyska kärnkraf-
ten ska fasas ut. 

• Vi ligger i teknisk framkant och kan ex-
portera know-how om hantering och eldning 
av biobränslen. 
58 deltagare + 49 via internet (S)

globala livsmedelsförsörjningen. Samtidigt 
kunde vi konstatera att de visioner som ame-
rikanerna presenterade för oss vad gäller glo-
bal matförsörjning huvudsakligen var under-
ordnade den egna jordbrukspolitiken. 
14 deltagare (J)

Har EHEC-bakterien kommit för att 
stanna? 
Konferens 25 oktober
För tretton år sedan, 1998, anordnade KSLA 
ett seminarium kring EHEC. Sverige hade 
då fått begynnande problem och rubriken 
var då ”EHEC-bakterien – ett smygande 
hot”. Frågan i rubriken för 2011 års semi-
narium, om EHEC kommit för att stanna, 
kunde bara besvaras med ett ja. Den ned-
åtgående trenden för inhemska EHEC-fall 
bröts 2010 i och med att både antalet in-
hemskt smittade och de utlandssmittade 
fallen ökade. Sommaren bjöd också på ett 
stort EHEC-utbrott som hade sitt ursprung 
i Tyskland. Liksom med salmonella kan man 
inte utrota bakterierna, men det är möjligt 
att sänka smittrycket. Frågan är bara hur åt-
gärderna ska se ut och hur de ska finansieras. 
Kvalitetssäkringssystem och certifieringar 
kan aldrig garantera total livsmedelsäkerhet, 

Sveriges roll i Europas energipussel. Foto: Ylva Nordin.
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bruket. Det moderna lantbruket domineras 
av ett fåtal ettåriga grödor med liten variation 
i tid och rum. Att odla sortblandningar är ett 
sätt att öka mångfalden lokalt och därigenom 
öka grödans kapacitet att klara variation i oli-
ka miljöfaktorer. Trots sådana fördelar är det 
ovanligt med sortblandningar.

Lantsorter kännetecknas av stor genetisk 
variation och att de i allmänhet är mindre 
känsliga för olika stressfaktorer. Dock är 
avkastningen lägre än hos moderna sorter. 
Sortblandningar av korn och vete med tre 
eller fler sorter är i allmänhet friskare och 
avkastar ofta mer än medeltalet för sorterna 
i rena bestånd. Odling av sortblandningar 
lämpar sig särskilt väl i ekologisk odling
46 deltagare (J)

Vinnande Partnerskap idag och i morgon: 
exempel och erfarenheter 
Seminarium på Parken, Stockholm 
10 november
Nytänkande och kreativitet behövs för att 
hitta nya arbetssätt och möta landsbygdens 
utmaningar. Olika former av samverkan mås-
te utvecklas. Trepartnerskap mellan offentlig, 
privat och ideell sektorn lyfts allt mer fram 
som en bra modell för att bibehålla och ut-

Framtidens växtskydd – vilken väg ska vi 
gå? 
Seminarium 8 november
I all odling finns behov av växtskyddsinsatser 
för att inte ogräs, svampar, insekter eller and-
ra skadegörare ska äventyra den kommande 
skörden. Samtidigt medför jordbrukets an-
vändning av bekämpningsmedel hälsorisker 
för lantbrukaren och konsumenten, liksom 
risker för miljön. Under konferensen belystes 
kunskapsläget när det gäller den långsiktiga 
hållbarheten i växtskydd med och utan an-
vändning av bekämpningsmedel, hur lant-
brukare och konsumenter ser på frågan och 
vad man tror om framtiden. Ytterst handlar 
lantbrukets växtskydd inte om använd mängd 
och typ utan om vilka risker för människors 
hälsa och för ekosystemen som följer med an-
vändningen. Under konferensen diskuterades 
vilka dessa risker är och vad vi kunnat do-
kumentera av oönskade effekter på människa 
och ekosystem. 
94 deltagare + 55 via internet (J)

Modern landraces – Cultivar mixtures in 
Agriculture 
Workshop 9 november
Moderna lantsorter – sortblandningar i lant-

Framtidens växtskydd – vilken väg ska vi gå? Foto: Juan Gonzales, SLU.
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ter behöver vara fortsatt tillräckligt omfat-
tande och utvecklad för att sortera bort de 
sorter som vi inte vill att ska komma i odling. 
Sverige behöver en fungerande sortprovning 
av potatis, något som idag saknas helt.

För kommersiellt mer betydande spe-
cialgrödor, till exempel morot, lök, sallat, 
jordgubbe och äpple, skulle en återupptagen 
sortprovning vara värdefull. Ett nordiskt 
samarbete i provningen av sådana grödor kan 
vara en nyckel till att få detta på plats.
37 deltagare (J)

Jordbrukspolitiken i Europa, USA och 
Ryssland efter 1945 
Symposium 16 november
Utgångspunkten var att diskutera synopsis till 
bidrag i en planerad skrift med en historisk 
bakgrund till jordbrukspolitiken i Europa, 
USA och Ryssland. 

Symposiet samlade representanter från 
forskning, organisationsliv och politik och 
sju olika föredrag om jordbrukspolitikens 
utveckling i olika regioner skapade en dy-
namisk diskussion om jordbrukspolitik, dess 
framväxt och dess framtid. Den historiska 
genomgången tjänade till att belysa mekanis-
merna i jordbrukspolitikens utveckling, samt 

veckla service och företagande på landsbyg-
den. För att lyfta fram några goda exempel på 
samverkan och inspirera främst landets olika 
Leadergrupper, arrangerade KSLA tillsam-
mans med Landsbygdsnätverket ett semina-
rium som lockade ett 70-tal deltagare. Olika 
lokala samarbeten presenterades och under 
den avslutande diskussionen lyftes bland an-
nat följande framgångsfaktorer fram: Skapa 
trivsel och god sammanhållning i bygden; Ge 
om möjligt ungdomarna sommarjobb i för-
eningen och var lyhörd för deras idéer; Agera 
entreprenöriellt och tjäna gärna pengar för 
kommande utmaningar. 
Ca 70 deltagare (A)

Hur utvecklar vi svensk sortprovning? 
Rundabordssamtal 10 november
Sortfrågor lockar till stort engagemang från 
såväl industri, rådgivning och försöksverk-
samhet som odlare. Jordbruksverket har an-
svar för att det regelverk som berör sortprov-
ningen, inklusive den svenska tillämpningen 
av EU:s regelverk. SLU koordinerar i dagslä-
get sortförsök och svarar för utvärdering av 
resultat medan Hushållningssällskapen står 
för genomförandet. Sortprovningen av stora 
grödor som stråsäd, foderväxter och oljeväx-

Hur utvecklar vi svensk sortprovning? Foto: Ylva Nordin.
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lokala lösningar på de globala utmaningarna 
är vägen framåt. En betydande minskning av 
negativa effekter på miljön från jordbruket är 
möjlig endast genom produktivitetsökning, 
minskning av avfallet och global förändring 
av dieten, bort från animaliska produkter. 
Vidare ifrågasattes om naturskogsförvalt-
ningen kommer att vara konkurrenskraftig 
jämfört med bränsle- och livsmedelssektorn.

Vi behöver en helt ny politiskt organi-
sation för att sätta markfrågan i fokus och 
forskningen har en tuff uppgift att lösa för 
att öka lönsamheten. Detta innebär för det 
första ett ökat behov av institutionell kapaci-
tet inom forskning och för det andra kapacitet 
för tillämpning och uppföljning av riktlinjer.
85 deltagare + 59 via internet (S)

Förnyelse av EU:s fiskeripolitik – minime-
rade bifångster och förbud mot utkast 
Seminarium på IVA 23 november
Seminariet om hur man ska få stopp på ut-
kast av oönskad fisk var ett högnivåmöte. 
Tre skandinaviska ministrar med ansvar 
för fiskefrågor – Eskil Erlandsson, Lisbeth 
Berg-Hansen och Mette Gjerskov – inledde 
seminariet med en presskonferens där de un-
dertecknade ett dokument som innebär för-

ge ett analytiskt underlag för att diskutera 
likheter och skillnader mellan de olika regio-
nerna. Bland de inbjudna till symposiet fanns 
forskare från olika lärosäten, representanter 
från partipolitiken – däribland två före detta 
jordbruksministrar – och olika organisationer 
som berörs av omläggningen i jordbrukspo-
litiken.

Förutom jordbrukspolitikens konkreta 
utformning i olika regioner diskuterades frå-
gan om jordbrukets oljeberoende och vad som 
kommer att hända när oljan sinar. Detsamma 
gällde frågan om den förväntade befolknings-
tillväxten i framtiden och jordbrukspolitikens 
möjligheter att klara försörjningen samtidigt 
som miljömässig produktion säkerställs.
24 deltagare (ANH)

The global need for food, fibre and fuel – 
how do we address constraints/opportu-
nities to meet the demands? 
Seminarium 22 november
Den framtida tillgången och efterfrågan 
på bioenergi är svår att förutsäga, men den 
ökande efterfrågan på biobränslen kommer 
att förstärka konkurrensen om mark. Det 
rådde ett allmänt samförstånd vid detta av-
delningsövergripande seminarium om att 

The global need for food, fibre and fuel – how do we address constraints/opportunities to meet the demands? Foto: Björn Lundgren.
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och behöver utveckla sin kompetens och 
färdigheter inom produktion, organisation 
och marknad. Därför behöver rådgivningen 
också utvecklas för att möta nuvarande och 
kommande behov. Diskussionerna lade grund 
för att skapa arbetssätt och samarbeten som 
lyfter människor och som höjer verkningsgra-
den för all den kunskap som finns hos rådgiv-
ningsföretagen.

På konferensen samlades för första gången 
representanter för hela Rådgivningsverige, 
både de som arbetar operativt och de som 
arbetar strategiskt med att utveckla rådgiv-
ningen. 
55 deltagare (J)

Det nya Vattensverige 
Konferens 30 november
Den första juli 2011 startade den nya statliga 
myndigheten Havs- och vattenmyndigheten 
(HaV) och tog över ansvaret för frågor om 
bevarande, restaurering och hållbart nytt-
jande av landets 300 000–500 000 sjöar, vat-
tendrag och hav. Representanter för de gröna 
näringarna i form av skogsindustrier, lant-
brukare och markägare fick tillsammans med 
miljöorganisationer, kommuner och länssty-
relser komma till tals. I huvudsak var de när-

bud mot utkast av fisk i Skagerack från och 
med år 2013. De tre ministrarna var eniga 
med Maria Damanaki, EU-kommissionär 
med ansvar för havsfrågor och fiske, om att 
det är hög tid att stoppa det slöseri som utkast 
innebär. För att förbudet ska gå att genom-
föra krävs dock ändrade regler, bättre och mer 
selektiva redskap samt landning av all fångad 
fisk – och dialog med yrkesfiskarna. Att över-
tyga övriga EU-medlemmar om att förbjuda 
utkast kommer att bli ett Sisyfosarbete, enligt 
kommissionär Damanaki, som välkomnade 
stödet från de nordiska staterna. Seminariet 
hölls på IVA och var ett samarrangemang 
mellan KSLA, Kungsfenan och norska 
Eksportutvalget for fisk.
180 deltagare (A)

Hur utvecklar vi rådgivningen i Sverige? 
Konferens på Sånga-Säby för särskilt 
inbjudna 
29–30 november
Rådgivningen har en nyckelroll i arbetet för 
att stärka svenskt lantbruks konkurrenskraft. 
Många företagare behöver stöd i sin utveck-
ling mot tillväxt och lönsamhet och för till-
fället har svenskt lantbruk ett starkt behov 
av att vända den negativa trenden i livsme-
delsproduktionen. Lantbruksföretagen växer 

Det nya Vattensverige. Foto: Ylva Nordin.
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Svensk och internationell mark- 
användning 
Seminarium 8 december
Under året drev akademien avdelningsöver-
gripande frågor om mark och markanvänd-
ning, nationellt och internationellt. Vid detta 
seminarium sammanfattades och diskutera-
des dessa frågor via föredragen: ”Jordbruk 
och skogsbruk i Sverige sedan år 1900” – 
med anknytning till den atlas och den anto-
logi med samma titel som presenterades den 
26 maj, ”Hotet mot den odlade jorden” – en 
sammanfattning av rundabordssamtalet ”Är 
det ett problem att åkermarken försvinner 
och vad kan man i så fall göra åt det?” den 
1 september och ”Globala utmaningar inom 
markanvändningen” – avhandlat vid två se-
minarier den 27 september och 22 november.
48 deltagare (A, J, S, ANH)

varande positiva till den nya organisationen. 
Inom sitt område ska HaV vara pådrivande, 
stödjande och samlande vid genomförandet 
av miljöpolitiken och verka för en hållbar 
förvaltning av fiskeresurserna. Gränsen mel-
lan Naturvårdsverkets och HaV:s ansvar går 
i princip i strandlinjen. Under konferensen 
hänvisade flera medverkande till miljöminis-
ter Lena Eks uttalande: ”Miljöarbete ska vara 
roligt, enkelt och lönsamt”. 
55 deltagare + 24 via internet (A)

Svensk och internationell markanvändning. Foto: Kerstin Hideborn Alm.
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Projekt 

Projekt

Sekretariatet för internationella 
skogliga skogliga frågor (SIFI)
Tankesmedjan för Internationella Skogsfrågor 
(SIFI – The Secretariat for International 
Forestry Issues) arbetar med information 
och analys av frågor av internationell karak-
tär som påverkar den svenska skogssektorn. 
Tankesmedjan utgörs av Kommittén för in-
ternationella skogsfrågor (KIS, se sid 10) och 
ett sekretariat som stödjer kommittén genom 
att ta fram underlag, koordinera möten och 
fortlöpande informera om omvärlds- och re-
sursbasfrågor. Till tankesmedjan finns även 
knuten en arbetsgrupp för resursbasutveck-
ling med representanter från olika delar av 
skogssektorn.

Genomlysning av SIFI
Ambassadör Lennart Båge genomlyste tan-
kesmedjans arbete som underlag för tanke-
smedjans fortsatta arbetsstrategi och dis-
kussion med tilltänkta finansiärer om den 
långsiktiga finansieringen av tankesmedjan. 
Rapporten finns på SIFI:s hemsida.

Slutsatsen är att nuvarande mandat, 
struktur och ledning är ändamålsenlig. Vid 
en ökad finansiering bör styrgruppens roll 
och mandat formaliseras. Deltagarkretsen 
bör ses över i syfte att tillförsäkra att samt-
liga intressenter finns representerade. Dagens 
aktiviteter är uppskattade, men det finns ett 
behov att nå ut bredare med information och 
öka utbytet med andra tankesmedjor. Vidare 
föreslås att sekretariatet bör ha kapacitet för 
programverksamhet, ett aktivt nätverksarbe-
te, samt förmåga att nå ut med information.

Export av svenskt och finskt skogskunnande
I samarbete med finska jord- och skogsminis-
teriet fortsatte arbetet med kompetensutveck-
lingsprojektet med syfte att öka exporten av 
svenskt och finskt skogskunnande. Under året 

genomfördes ett seminarium i Helsingfors 
den 4 maj med titeln Färdigheter och know-
how för internationella skogliga uppdrag med 
67 deltagare. Vidare genomfördes en work-
shop den 17–18 oktober i Helsingfors med 
syfte att planera arbetet med en samman-
ställning av en rapport till KSLAT med titeln 
Export av svenskt och finskt skogskunnande. 

Antalet aktiviteter
Under 2011 utökades sekretariatstjänsten till 
en heltid, vilket medfört att SIFI arrangerat 
31 aktiviteter och därutöver deltagit på 38 
externa möten, bl a på olika ambassader och 
samråd på Landsbygdsdepartementet. Under 
året har hemsidan utvecklats och fyra nyhets-
brev levererats med följande teman: Ryssland, 
Megatrender, Bistånd och Markbrist. På 
hemsidan publicerades under året ett tio-
tal internationella arbetserbjudanden inom 
skogssektorn. Under året har SIFI presente-
rat den svenska skogsbruksmodellen för tre 
kinesiska delegationer och samordnat möten 
med bl a SLU och Skogforsk. 

I projektet ”Erfarenheter från Vietnam” 
samlar SIFI information och skapar en 
plattform rörande erfarenheter från svenskt 
skogligt biståndsarbete i Bai Bang. I oktober 
arrangerade SIFI ett rundabordsamtal där 
ett tjugotal svenskar med erfarenheter från 
Vietnam samlades och sammanställde infor-
mation kring erfarenheterna, vilket publice-
rats på hemsidan. 

Stärkt finansiering
I slutet av året utökades antalet finansiä- 
rer av SIFI till fyra organisationer; Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Lands-
bygdsdepartementet och Världsnaturfonden 
(WWF). 
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Vem ska köra traktorn?  
10 februari
Kampen om den unga, kunniga arbetskraften 
skärps. Landets gårdar behöver anställa under 
de närmaste åren. Den generation som är på 
väg ut på arbetsmarknaden vill synas och för-
verkliga sig själv – med en tilltagen månads-
lön. Hur får man in denna unga generation i 
lagårdarna för att mjölka korna eller arbeta 
ute på fältet? Jo, framtidens traktorförare och 
djurskötare vill ha arbetskamrater, vidareut-
bildning, lediga helger och att partnern också 
ska kunna få ett bra jobb i närheten. 

Idag finns ca 10 000 elever som stude-
rar på Naturbruksprogrammet i hela lan-
det. Det innebär ca 3 300 i varje årskurs. 
Alla som utbildar sig inom lantbruk på 
Önnestadsgymnasiet får jobb efter utbild-
ningen – till och med innan de har avslutat 
utbildningen. För de som utbildar sig inom 
smådjur och häst ser det dock inte lika ljust 
ut, men de väljer ofta att söka arbete inom 
det traditionella lantbruket som djurskötare 
varför den linjen också är en viktig rekryte-
ringsväg.
35 deltagare + 23 via internet (J)

Skogsnäringens framtida kompetens-
försörjning 
10 mars
Mycket positivt kom fram om kompetens-
försörjningen vid denna sammankomst. 
SLU rapporterade att arbetsgivarna slåss om 
skogsmästarna, många får jobb innan exa-
men. Man får också många och duktiga sö-
kande till jägmästarlinjen. Och även de får 
jobb.

Linnéuniversitet anordnar en akademisk 
distansutbildning för skogsägare – den heter 
Hållbart familjeskogsbruk och lockar många 
sökande från hela Sverige. Man ordnar även 
distansutbildningar i skog och trä, samt en 
ingenjörsutbildning med inriktning på trä. 

Många börjar sin karriär som virkesköpa-
re, sade en personalchef. De flesta är mycket 
duktiga på skog, men de behöver mer utbild-
ning i affärskunskap och arbetsledning. 

Diskussionen kan sammanfattas i tre 
punkter: 
• Den högre utbildningen är inget problem. 

Det ser ljust ut. 
• Men hur ska vi få folk som ska köra skogs-

maskinerna? 

Vem ska köra traktorn? Foto: Ylva Nordin.
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• Och hur ska vi slussa in nya svenskar i 
skogen?

52 deltagare + 9 via internet (S)

Varför gör ni inte som vi säger? – Om poli-
tik, vetenskap och sociala medier 
14 april 
Kulturjournalisten och akademiledamoten 
Gunilla Kindstrand var moderator för sam-
talet mellan tre inledare om forskningens 
roll i ett demokratiskt samhälle. Torbjörn 
Fagerström beskrev vetenskapens uppgift som 
att beskriva den enda verklighet som finns. 
När den livliga akademiska diskussionen blir 
offentlig tror folk att forskare bara diskuterar 
och aldrig blir överens, och att vetenskapen 
därmed inte är pålitlig. Lars Leijonborg, tidi-
gare Högskole- och forskningsminister, kon-
staterade att politiker visst lyssnar på forskare, 
men att forskare från skilda discipliner säger 
olika saker och politiker måste fatta beslut. 
Den tredje talaren, Max Valentin, vd på Fabel 
AB, försvarade entusiastiskt de sociala me-
dierna och amatörers rätt att uttrycka sig och 
därmed fördjupa demokratin. Han uppmana-
de också forskarsamhället att använda sociala 

medier för att nå ut med forskning – det är 
billigt och effektivt.
Ca 60 deltagare + 14 via internet (A)

Akademiens vårexkursion till västra 
Sverige 
11–13 maj
Majexkursion gick till Bohuslän med besök 
hos Nordens Ark (NA) i Sotenäs, Morlanda 
Säteri på Orust och Scanfjords musselodling 
i Mollösund.

Ledamoten Lena M. Lindén gav oss ful-
la bilden av NA:s såväl historia som nutid. 
Konceptet är fyrfalt, NA:
• avlar och föder upp hotade djurarter
• återinplanterar dem då det är möjligt
• driver zoologisk forskning och utbildning, 

samt
• sprider kunskaper om hotade djurarter i 

avsikt av skapa förståelse för behov av in-
satser.
Stiftelsen Nordens Ark köpte säteriet (383 

ha) 1996 från Hushållningssällskapet och har 
successivt utvecklat verksamheten i takt med 
nya idéer och uppnådd icke lånebaserad fi-

Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning Foto: Rottne.
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nansiering. Omsättningen är ca 40 miljoner 
kronor och man har 50-talet anställda. ”Vi 
riktar oss till familjer med barn, men har var-
ken karuseller eller sockervadd. Arken är ing-
et vanligt nöjesfält, men alla ska bli nöjda”, 
avrundade Lena Lindén. 

Efter middag med vargarna och övernatt-
ning på Arken ägnades nästa dag först åt 
Morlanda Säteri, där Berit och Jon Thorburn 
livfullt berättade om sin mycket diversifie-
rade verksamhet med skogsbruk, vallodling, 
köttdjur via arrendator och direktförsäljning 
(Gröna gårdar), golfbana, guidningar i den 
egna välansade trädgården, marina/båtförva-
ring och bostäder. 

Därefter till Mollösund där musselodling-
ens teknik och biologi redovisades av Odd 
Lindahl och ekonomin diskuterades. ”Om 
stöd gavs om ca 1 krona per producerat kilo 
mussla, eller 100 kronor per uppfångat kilo 
kväve i havet, skulle musselmjöl få samma 
pris som dagens fiskmjöl och kustvattnen blir 

renare”, hävdade Odd Lindahl.
47 deltagare (K)

Bravikens såg ”vassast i Norden”  
8 september
Holmens nya såg i Braviken utanför 
Norrköping ritar om den sydsvenska skogs-
kartan. Där ska man om några år kunna 
producera 750 000 kubikmeter. Det blir då 
ett av Sveriges största sågverk. Ledamoten 
Per Olsson, skogschef för Holmens Norr-
köpingsregion, berättade att i augusti 2009 
var området bara åker. Vid detta besök var 
produktionen igång, efter 17 månaders bygg-
arbete. 

När sågen är uppe i full produktion kom-
mer 1,5 miljoner kubikmeter grantimmer att 
behövas varje år. Holmens egna skogar täcker 
bara 10 procent av detta, resten måste köpas 
på en tuff marknad.
44 deltagare (S)

Bravikens såg ”vassast i Norden”. Foto: Sofia Andersson, Holmen.



Verksamhetsberättelse 2011 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 43

Grön ekonomi – med fokus på ekosystem 
och biologisk mångfald 
13 oktober
Anders Wijkman inledde sammankomsten 
och sade att grön ekonomi kommer att bli 
ett huvudspår vid FN-konferensen Rio+20. 
Nuvarande ekonomiska system kan inte han-
tera utarmningen av ekosystem och proble-
met med ändliga resurser – exempelvis ökade 
orkanen Katrina USA:s BNP. Hur kan vi 
utveckla välfärdsindikatorer som reflekterar 
förhållandet mellan finansiell ekonomi och 
naturresursekonomi? Benjamin Simmons 
från UNDP presenterade det omfattande pro-
jektet TEEB (The Economics of Ecosystem 
Services and Biodiversity), som försökt sätta 
pris på ekosystemtjänster. TEEB visar att om 
ingenting görs kommer den årliga välfärds-
förlusten beroende på skadade landbaserade 
ekosystem att uppgå till 50 miljarder euro. 
Thomas Hahn från Stockholm Resilience 
Center menade att TEEB har hanterat eko-
systemens komplexitet bättre än rättvisefrå-
gor. Många är rädda för att ett pris på ekosys-
temtjänster kommer att leda till handel med 
kollektiva nyttigheter som människor med 
oklar besittningsrätt är beroende av.
Ca 50 deltagare + 36 via internet (A)

Lantbrukets konkurrenskraft – en fråga 
om kostnadsläge och konsument- 
förtroende 
10 november
Det svenska jordbruket har i grunden goda 
förutsättningar att producera bra råvaror till 
rimliga kostnader, men i dagsläget förlorar 
svensk primärproduktion marknadsandelar 
till importvaror. Med sjunkande primärpro-
duktion får livsmedelsindustrin svårare att 
konkurrera, då volymerna som ska processas 
sjunker. Ett lantbruk som inte är lönsamt har 

också mindre möjlighet att leverera ”gemen-
samma nyttigheter” som levande landsbygd 
och ekosystemtjänster. 

Konkurrenskraft är relativt, för en 
bransch, ett företag, ett land. Man jämför 
sig och konkurrerar alltid med någon annan. 
Även om man själv är lika bra som för tio år 
sedan så kan man ha tappat mot sin konkur-
rent.

Konkurrenskraft skapas inte bara på kost-
nadssidan utan också genom att fokusera på 
intäkterna. Svenskt lantbruk måste möta 
konsumenternas önskemål då det gäller ma-
tens kvalitet och korta avstånd mellan pro-
ducent och konsument och dessutom ge goda 
exempel på hur de råvaror som produceras 
kan tillagas.
60 deltagare + 22 via internet (J)

Året som gått – året som kommer 
8 december
Vid den avslutande sammankomsten i de-
cember redovisades resultatet av årets leda-
motsval och kollegiets beslut gällande priser 
och belöningar att dela ut 28 januari 2012 
samt förslag till Bergstenspristagare, vilket 
sammankomsten konfirmerade. Efter den 
formella delen sammanfattade avgående 
presspar Sara von Arnold och Åke Bruce sin 
tid i akademiens ledning genom att beskriva 
den genomförda verksamheten i relief mot 
Inriktningsplan 2009–2012 och beskrev vilka 
ämnesområden som dominerat under deras 
tid i presidiet. Akademisekreteraren redovi-
sade i korthet 2011 års aktiviteter. Därefter 
gläntade avdelningsordförandena på kom-
mande års program varefter akademiens ar-
betssätt och inriktning diskuterades. 
67 deltagare (K)
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Högtidssammankomsten

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien höll sin 198:e högtidssammankomst i Stockholms 
stadshus den 28 januari 2011. Priser och belöningar delades ut och de nya ledamöterna fick 
motta sina ledamotsbrev.

Preses Sara von Arnold hälsade välkommen till årets högtidssammankomst som hade temat 
Matlandet Sverige. Akademiens sekreterare Åke Barklund sammanfattade det gångna årets 
verksamhet inom akademien. Måltidsforskaren FD Richard Tellström höll högtidstalet: ”Från 
Landet Brunsås till Matlandet Sverige”.

Musiken framfördes av Monica Borrfors och Gösta Nilsson Kvartett. Vid högtidssam-
mankomsten uruppfördes två fanfarer specialskrivna för akademien, en för ledamöterna och 
en för pristagarna. Kompositör: Gösta Nilsson.

Den efterföljande middagen för drygt 500 gäster intogs i Gyllene Salen i Stadshuset.
A. W. Bergsten-pristagaren Göte Bertilsson tackade å pristagarnas vägnar, Karen 

Beauchemin talade för de utländska pristagarna och Helena Jonsson talade för alla de ny-
invalda ledamöterna. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson framförde gästernas tack för en 
trevlig och god middag.

Akademiens A. W. Bergsten pris
till AgrD Göte Bertilsson
”för hans idoga och kvalificerade arbete för 
att främja uthållig växtproduktion och då 
främst utifrån ett växtnäringsperspektiv.” 

Bertebos Prize
till Senior scientist, professor Karen Beauchemin, 
Kanada
”for her pioneering research into reducing the 
environmental impact of ruminant animals 
without having a negative impact on produc-
tivity and animal husbandry”.

Akademiens Georg och Greta Borgströms pris 
till Chairman Yolanda Kakabadse, Schweiz
”for her outstanding work for sustainable 
development in international environmental 
protection”.

Akademiens Guldmedalj
till tidigare lantbruksrådet Gunnar André
”för utomordentliga insatser gällande Sveriges 
internationella samarbete inom jordbrukssek-
torn”. 

Priser och belöningar 2011
Vid högtidssammankomsten mottog följande personer priser och belöningar för förtjänstfulla 
insatser inom akademiens verksamhetsområden ur preses Sara von Arnolds hand.
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Akademiens Guldmedalj
till professor emeritus Stig Einarsson
”för en enastående forskar- och lärargärning 
gällande husdjurens reproduktion”.

Akademiens silverplakett
till AgrD Kjell Andersson, SLU, Uppsala
”för gediget vetenskapligt och praktiskt vär-
defull svinavelsforskning som bland annat 
lett till Pigham-konceptet”.

Akademiens silverplakett
till landskapshistoriker/ekolog Kelvin Ekeland
”för banbrytande utveckling av natur- och 
kulturmiljövården”.

Akademiens belöning för framstående doktors-
arbete
till FD Fernando Saravia, SLU, Uppsala
”för hans avhandling Cryopreservation of Boar 
Semen” (Fernando Saravia hade inte möjlig-
het att närvara vid ceremonin);

och till FD Sofia Trattner, SLU, Uppsala
”för hennes avhandling Quality of Lipids in 
Fish Fed Vegetable Oils”.

Akademiens belöning för föredömliga insatser 
inom forskningsinformation
till vetenskapsjournalist FD Annagreta Dyring, 
Uppsala
”för utomordentlig informationsgärning in-
om såväl universitets-, myndighets-, musei- 
och förlagsvärlden som inom teatern”.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i 
skogs- och jordbruksforskningens tjänst
till Annika Rikberg, SLU, Uppsala
”för synnerligen uppskattat och kompetent 
arbete vid SLU:s institution för kliniska ve-
tenskaper ”;

och till Christina Öhman, SLU, Uppsala
”för synnerligen uppskattat och kompetent 
arbete vid SLU:s institution för mark och 
miljö”.

Anders Walls Landsbygdsstipendium
till verkställande direktör Emil Olsson
”för att med start med 4 hektar vid 18 års 
ålder ha byggt upp ett ekologiskt lantbruk 
som idag omfattar 900 hektar, samt startat 
Ekoväx i Norden AB som importerar och 
pelleterar ekologiska gödselmedel”. 

Tre av årets pristagare, fr v: Stig Einarsson och Gunnar 
André, som båda mottog Akademiens guldmedalj, 
samt Göte Bertilsson, som erhöll Akademiens A. W. 
Bergsten pris. Foto: Mats Gerentz.
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Landsbygdsminister Eskil Erlandsson höll tacktalet för mid-
dagen i Gyllene Salen. Foto: Mats Gerentz.

Måltidsforskaren FD Richard Tellström höll högtidstalet ”Från 
Landet Brunsås till Matlandet Sverige” i Blå Hallen.  Foto: Mats 
Gerentz.

2011 års pristagare, fr v: Yolanda Kakabadse, Emil Olsson, Christina Öhman, Annika Rikberg, Gunnar André, Stig Einarsson, Göte 
Bertilsson, Karen Beauchemin, Kelvin Ekeland, Sofia Trattner, Annagreta Dyring, Kjell Andersson. Foto: Mats Gerentz.
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Avgivna remissvar

Avgivna rem
issvar

Under 2011 har KSLA lämnat följande remissvar till departement och myndigheter. 
Remissvaren har färdigställts och undertecknats av preses och VD efter beredning av någon 
av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sak-
området. 

De fullständiga remissvaren kan läsas på akademiens hemsida www.ksla.se. 

1. Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen: Med fiskevården i fokus – en ny fiskevårdslag  
 (SOU 2010:42)

2. Energimyndighetens rapport för biogasstrategi samt Energimarknadsinspektionens rap 
 porter ”Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion” och ”Ökad andel biogas på en  
 utvecklad gasmarknad” (Näringsdepartementet)

3. Grönboken om nästa EU-program för FoU och innovation (Utbildningsdepartementet)

4. Miljömålsberedningens betänkande ”Etappmål i miljömålssystemet” (SOU 2011:34) samt  
 Naturvårdsverkets rapport ”Miljömålen på ny grund” (rapport 6420)

5. Förslag till EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken (KOM 2011-425) och  
 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (KOM  
 2011-416)

6. Gröna sektorns inspel till forsknings- och innovationspolitiska propositionen, En biobaserad 
 ekonomi för bärkraftig utveckling
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Anslag, stipendier, priser och belöningar

Akademien förvaltar 41 stiftelser. Stiftelserna har som ändamål att främja vetenskaplig forsk-
ning och utveckling inom den gröna sektorn. Disponibel avkastning har fördelats av aka-
demikollegiet efter ansökningar och efter bedömning av akademiens anslagsnämnd samt av 
särskilda styrelser för fem av stiftelserna och för Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning.

Medlen har fördelats till yngre graduerade forskare för forskningsprojekt, som i regel inte 
överskrider 200 000 kronor, och som resestipendier till studerande inom jord-, skogs- och träd-
gårdsbruk, men även till praktiska utövare inom de areella näringarna. Beloppet per individ 
överstiger härvidlag i regel inte 25 000 kronor. Sökandes kompetens i förhållande till målet 
för ansökan liksom sektorsrelevans har beaktats.

Medel har också fördelats till projekt och kommittéer inom akademiens ram. Allmänna 
avdelningen har tilldelats 3 607 000 kronor, Jordbruksavdelningen 3 605 000 kronor, 
Skogsavdelningen 3 607 000 kronor och ANH, Enheten för de areella näringarnas historia, 
2 690 000 kronor.

Under redovisningsåret 1/1 2011 – 31/12 2011 har av disponibel avkastning 28 072 983 
kronor beviljats i anslag, bidrag, stipendier, priser och belöningar.

Av dessa medel utgör 27 775 483 kronor anslag till forskning, projekt och bidrag till stu-
dieresor. Resterande medel 297 500 kronor utgörs av belöningar, medaljer och priser.

Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond, för 
understöd åt forskningsarbete i lantbruks-
vetenskapliga ämnen, har delat ut 5 793 788 
kronor.

Stiftelsen Adolf Dahls fond för främjande 
av jordbruk, företrädesvis baljväxtodling, 
615 000 kronor.

Stiftelsen Alfa Laval AB:s fond, dels för be-
fordrande av lucernodlingen, dels anslag till 
forskning beträffande husdjurens utfodring 
och vård, 50 000 kronor.

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond 
för i första hand hydrotekniska försök och 
undersökningar på jordbruksområdet samt 
till publicerande av skrifter i dithörande äm-
nen har delat ut 400 000 kronor.

Ur Stiftelsen Axel Melanders fond för yngre 
lantbrukare som genomgått högre lantbruks-
skola har utdelats 202 000 kronor. 

Ur Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond 
för främjande av vetenskaplig undervisning 
och forskning har totalt beviljats 8 175 100 
kronor.

Ur Stiftelsen C. G. Johnssons och hans ar-
vingars fond, för trädgårdsskötselns teoretiska 
eller praktiska studier i utlandet, har utdelats 
57 000 kronor.

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans min-
nesfond, för befordran av svenska jordbrukets 
utveckling och förkovran: 640 000 kronor.

Ur Stiftelsen Fonden för markvård till minne 
av Sanders Alburg för främjande av forskning 
inom markvård och trädgårdsskötsel vid små-
bruk/fritidsodling har delats ut 15 000 kro-
nor.

Ur Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons 
fond med ändamål att främja svensk växtod-
ling har delats ut 28 000 kronor.
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Ur Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins 
fond för skogsvetenskapliga studier, som i förs-
ta hand berör Västernorrlands och Jämtlands 
län, har utdelats 594 000 kronor.

Ur Stiftelsen Per Palmgrens fond för stöd till 
lantbruk har utdelat 269 000 kronor.

Ur Stiftelsen Anders Elofsons fond för un-
derstöd av forskning inom betesområdet, 
vallkulturen och fröodlingen har utdelats 
forskningsanslag uppgående till 276 000 
kronor.

Ur Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder 
329 000 kronor delats ut till forskningspro-
jekt och resestipendier inom vallodlingens, 
vallfoderberedningens och vallfoderutnytt-
jandets områden. 

Stiftelsen Moritz Fraenchels fond har bi-
dragit med 1 110 000 kronor till Atlas över 
Sveriges jordbruk och skogsbruk.

Ur Stiftelsen Akademiens biblioteksfond har 
utdelats 940 000 kronor till ANH, Enheten 
för de areella näringarnas historia.

För framstående insatser inom skogs- och 
jordbruk har, på förslag av vissa skogsstyrel-
ser och hushållningssällskap, utdelats 30 000 
kronor ur Stiftelsen A. W. Bergstens donation, 
20 000 kronor ur Stiftelsen A. G. Wiréns dona-
tionsfond för föredömliga insatser inom träd-
gårdsbruk eller biskötsel och 20 000 kronor 
ur Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond för 
föredömliga insatser främst inom skogsvår-
den. Totalt har 13 enskilda skogs- och jord-/
trädgårdsbrukare har belönats liksom två bi-
odlare.

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans 
minnesfond har utdelats två belöningar för 
framstående doktorsarbete och en belö-
ning för föredömliga insatser i skogs- och 
jordbruksforskningens tjänst, sammanlagt 
30 000 kronor.

Stiftelsen A. W. Bergstens donation har bi-
dragit med 60 000 kronor utgörande A. W. 
Bergstens pris för framstående vetenskapligt 
arbete, framgångsrik undervisande verksam-

Anslag, stipendier, priser och belöningar

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden för forsk-
ning företrädesvis med anknytning till de 
mindre jordbruksföretagarnas problem har 
delat ut 229 595 kronor.

Ur Stiftelsen Hem i Sverige-fonden har vi-
dare stipendier på 14 000 kronor lämnats till 
studerande vid ettåriga påbyggnadsutbild-
ningar i jordbruk och trädgårdsodling. 

Ur Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens 
stipendiefond har till stipendier för att främja 
och stimulera intresset för skogsskötsel, spe-
ciellt lövskogsskötsel i Sydsverige, beviljats 
118 000 kronor.

Ur Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond 
har utdelats resestipendier på 180 000 kronor 
för lantbrukets teoretiska och praktiska stu-
dier i utlandet till yngre personer som nyligen 
utexaminerats från Ultuna eller Alnarp. 

Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds donations-
fond har delat ut 50 000 kr för att främja be-
fordrande av ändamålsenliga och för smak-
full enkelhet utmärkta lantbruksbyggnaden.

Ur Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond 
för forskning och utbildning till gagnade av 
svensk lantbruksnäring har delats ut 40 000 
kronor.

Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering 
för främjande av utveckling av en effektiv 
ekonomiskt riktig mekanisering inom jord-, 
skogsbruk, fiske och biodling, har delat ut 
30 000 kronor.

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs fors-
karstipendiefond för främjande av internatio-
nella forskarkontakter och erfarenhetsutbyte 
inom skogs- och jordbruksforskningsområ-
det och aktuella kontaktområden har delat ut 
186 000 kronor.

Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond till ve-
tenskapliga symposier inom Akademiens ram 
har delat ut 200 000 kronor.

Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, 
fond för utveckling av lantbruk, trädgårds-
skötsel eller biodling har delat ut 133  000 
kronor.
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het eller jämförbar insats på det praktiska 
området, liksom med medel till Akademiens 
stora guldmedalj för synnerligen framstående 
livsgärning inom akademiens arbetsfält, till 
Akademiens guldmedalj för utomordentlig 
gärning inom akademiens verksamhetsfält 
och till Akademiens belöning till gagn för de 
areella näringarna, Silverplaketten, som ut-
delas till person, som på ett förtjänstfullt sätt 
väckt intresse för de areella näringarna.

Stiftelsen SLO-fonden (Svenska Lantbru-
karnas Olycksfallsförsäkringsbolags fond) 
har beviljat 5 230 000 kronor som bidrag för 
utbildnings- och försöksverksamhet, veten-
skaplig forskningsverksamhet.

Gunnar Torstenssons Enaforsholmsstipen-
dium, till studerande vid Sveriges Lantbruks-
universitet för berömvärt deltagande i stu-
dentkårernas idrottsliga verksamhet och/
eller föreningslivet inom respektive idrotts-
förening, har bidragit med resebidrag på 
6 000 kronor ur Stiftelsen A.W. Bergstens 
donation.

Ur Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond 
har utdelat 20  000 kronor i stipendier till 

studerande vid SLU:s lantmästarutbildning 
i Alnarp.

Som stipendier till avgående elever vid 
Himmelstalundsskolan, tidigare Statens 
Trädgårdsskola, har utdelats 10 000 kronor 
ur Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond.

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning har 
under året anslagit medel till projekt med 
särskild inriktning på användningen av mi-
neralgödsel och kalkningsmedel uppgående 
till 653 000 kronor. 

Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växt-
förädling har bidragit med 100 000 kronor till 
Sveriges Utsädesförenings verksamhet under 
2011.

Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond, 
som har som ändamål att främja de gröna 
näringarnas ställning i samhället, har bevil-
jat medel uppgående till 467 000 kronor till 
olika projekt.

De priser och belöningar som delades ut vid 
2011 års högtidssammankomst (sid 44) besluta-
des år 2010 och redovisades i därmed 2010 års 
verksamhetsberättelse.
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TOTALT                                                                                                                                                     SEK 28 072 983

Belöningar och priser ur följande stiftelser 285 000

Stiftelsen A. W. Bergstens donation 30 000

Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond 20 000

Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond 20 000

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, elevstipendier 20 000

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond: belöning inom forskningsinformation 15 000

Stiftelsen H och E Björkmans minnesfond: föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst 30 000

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond: framstående doktorsarbete 30 000

A. W. Bergstens donationsfond: Bergstens pris 60 000

Medaljer ur följande stiftelser                                                                                                                                           72 500

Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond: Akademiens guldmedalj 32 000

Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond: Akademiens silverplakett 35 500

Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond: A. W. Bergstens pris (plakett) 5 000

Bidrag till forskningsprojekt, övriga projekt samt resestipendier                                                     27 085 500

Stiftelsen A. W. Bergstens donation: Gunnar Torstenssons Enaforsholmsstipendium 6 000

Stiftelsen A. W. Bergstens donation 5 793 788

Stiftelsen Adolf Dahls fond 615 000

Stiftelsen Akademiens biblioteksfond 940 000

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond 400 000

Stiftelsen Alfa Laval AB:s fond 50 000

Stiftelsen Anders Elofsons fond 276 000

Stiftelsen Axel Melanders fond 202 000

Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond 8 175 100

Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds donationsfond 50 000

Stiftelsen C. G. Johanssons och hans arvingars fond 57 000

Stiftelsen Edvard Nonnens fond 180 000

Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond 118 000

Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg 15 000

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond 594 000

Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond, elevstipendier 10 000

Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond 40 000

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden 229 595

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden: elevstipendier 14 000

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond 860 000

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond 186 000

Utdelning av priser, belöningar, anslag och stipendier 2011
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Stiftelsen Mary Francke-Gustafssons fond 415 000

Stiftelsen Moritz Fraenchels fond 1 110 000

Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond 133 000

Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond 200 000

Stiftelsen Per Palmgrens fond 269 000

Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond 28 000

Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering 30 000

Stiftelsen SLO-fonden 5 230 000

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning 653 000

Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond 467 000

Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder 329 000

Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling 100 000

Akademiens guldmedalj.



Verksamhetsberättelse 2011 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 53

Ekonomisk flerårsöversikt 2007–2011

 

Ekonom
isk flerårsöversikt 2007–2011

Huvudförvaltningen med akademiens egen förmögenhet

2011 2010 2009 2008 2007
Marknadsvärde finansiella 
anläggningstillgångar 101 881 140 113 075 361 102 624 193 87 765 262 115 732 957

Direktavkastning 5 356 892 4 082 217 4 036 760 6 379 778 6 177 648

Realisationsresultat 497 478 3 176 351 -152 365 -2 779 926 983 483

Total avkastning av kapital 5 854 370 7 258 568 3 884 395 3 599 852 7 161 131

Nedskrivning finansiella 
anläggningstillgångar -7 538 024 0 0 -17 667 646 0
Återför nedskrivning finansiella 
anläggningstillgångar 0 2 384 003 15 283 643 0 0

Avkastning i % av marknadsvärde vid 
årets ingång 5,18% 7,07% 4,43% 3,11% 6,04%

Årets resultat -6 054 570 4 537 283 15 637 409 -17 121 160 2 619 757

Totalt eget kapital 105 814 018 111 868 588 107 331 305 91 693 896 108 815 055

Gemensamt förvaltade stiftelser
Från och med 2010 ingår även Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond. För åren 2006–2009 har summering av de tidigare 
två separata förvaltningarna Gemensamt förvaltade fonder och Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond gjorts för att 
möjliggöra jämförelser mellan samtliga år.

2011 2010 2009 2008 2007
Marknadsvärde finansiella 
anläggningstillgångar 618 225 657 686 417 928 629 569 493 523 752 138 670 743 336

Direktavkastning 34 418 053 27 502 305 31 724 309 43 323 823 39 729 393

Realisationsresultat -2 503 626 12 212 647 -10 690 103 -5 238 753 69 209 015

Total avkastning av kapital 31 914 427 39 714 952 21 034 206 38 085 070 108 938 408

Utdelade medel 28 072 983 27 463 500 26 686 988 29 664 710 22 808 500

Nedskrivning finansiella 
anläggningstillgångar 0 0 0 -97 071 482 0
Återför nedskrivning finansiella 
anläggningstillgångar 0 0 97 071 482 0 0

Avkastning i % av marknadsvärde vid 
årets ingång 4,65% 6,31% 4,02% 5,68% 13,05%

Totalt eget kapital 614 253 732 613 622 016 604 774 563 520 141 530 605 660 778
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Nya ledamöter

Följande personer valdes in som hedersledamöter och ledamöter i akademien vid samman-
komsten den 8 december 2011. De fick motta sina ledamotsbrev av preses Sara von Arnold vid 
högtidssammankomsten i Musikaliska den 28 januari 2012.

Hedersledamöter:
Professor emeritus Mårten Carlsson, Lomma
Agronom Gunnela Ståhle, Stockholm
Skogsbrukare Lars-Eric Åström, Rejmyre

Allmänna avdelningen

Svenska ledamöter:
Ambassadör Lennart Båge, Lidingö
Senior advisor Magnus Enell, Stockholm
Professor Per-Anders Hansson, Knivsta
Agronom Cecilia Koch, Lidköping
Professor Johan Schnürer, Uppsala
Avdelningschef Eva Thörnelöf, Bromma

Utländsk ledamot:
Professor Zenonas Dabkevičius, Akademija, Litauen

Jordbruksavdelningen

Svenska ledamöter:
Agronom Birgitta Carlander, Lerdala
Dairy Development Director Charlotte Hallén Sandgren, Kalmar
Föreståndare Jenny Kreuger, Uppsala
Verkställande direktör Jan Moback, Stockholm
Professor Rickard Öste, Lund

Utländska ledamöter:
Principal Research Scientist Rodney Mailer, Wagga Wagga, Australien
Professor Eimei Sato, Miyagi, Japan
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N
ya ledam

öter 

Skogsavdelningen

Svenska ledamöter:
Journalist Henrik Ekman, Stockholm
Jägmästare Marianne Eriksson, Ås
Verkställande direktör Sture Karlsson, Falun
Professor Bengt Kriström, Umeå
Professor Stig Larsson, Uppsala
Lantbrukare Jan-Olof Thorstensson, Påryd

Nya svenska ledamöter invalda 2011, fr v: Rickard Öste, Eva Thörnelöf, Jan-Olof Thorstensson, Johan Schnürer, Bengt Kriström, 
Jenny Kreuger, Cecilia Koch, Sture Karlsson, Per-Anders Hansson, Charlotte Hallén Sandgren, Marianne Eriksson, Birgitta 
Carlander och Lennart Båge. Foto: Mats Gerentz.

Nya hedersledamöter och ut-
ländska ledamöter invalda 2011, 
fr v: Mårten Carlsson, Gunnela 
Ståhle, Lars-Eric Åström, Zenonas 
Dabkevičius, Rodney Mailer, Ram 
Oren, Eimei Sato och Shen Suhua.
Foto: Mats Gerentz.

Utländska ledamöter:
Professor Ram Oren, Durham NC, USA
Division Director Shen Suhua, Beijing, Kina
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Avlidna ledam
öter

Avlidna ledamöter

Vid akademiens ordinarie sammankomster 
läses korta minnesord över de nyligen avlidna 
svenska ledamöterna, vilka därefter hedras 
med en stunds tystnad. I akademiens verk-
samhetsberättelse publiceras sedan en för-
teckning över de avlidna med ledamotens 
namn, avdelning, invalsår och datum för 
dödsfallet. Vartannat år publiceras en egen 

skrift, som innehåller mer utförliga nekrolo-
ger samt fotografier så långt det är möjligt. 

Inom varje avdelning finns en ledamot ut-
sedd att ansvara för att nekrologer inom den 
egna avdelningen tas fram. Enheten för de 
areella näringarnas historia (ANH) ansvarar 
för texten och den slutliga utformningen av 
nekrologerna och utgivningen av skriften.

Följande ledamöter har avlidit under verksamhetsåret 2011 (dag för dödsfall inom parentes).

Allmänna avdelningen
Thorsten Andersson, invald 1966, preses 2000–2003 (21 juli).
Bo Hjalmarsson, invald 1979 (27 februari).
Kjell Lundquist, invald 2006 (9 september).
Sigurd Persson, invald 1981 (21 juni).

Utländsk ledamot
Dhyan Singh, invald 1980 (okänt datum).

Jordbruksavdelningen
Lennart Björck, invald 2001 (8 september).
Arne Hagberg, invald 1973 (19 januari).
Boo Pålsson, invald 1995 (13 mars).
Ove Samuelsson, invald 1978 (24 januari).

Utländsk ledamot
Cornelius Mastenbroek, invald 1987 (9 februari).

Skogsavdelningen
Nils-Eric Bützow, invald 1985 (4 juli).
Carl Jähkel, invald 1973 (1 september).
Gustaf von Segebaden, invald 1978 (8 september).
Erik Sillerström, invald 1971 (8 mars).

Utländsk ledamot
Bruce Zobel, invald 1973 (5 februari).
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Styrande organ och personal

Akademiens högsta beslutande organ är Akademien in pleno. Under detta fattas beslut av 
akademikollegiet. Akademikollegiet har år 2011 utgjorts av följande ledamöter.

Akademikollegiet
Sara von Arnold, preses
Åke Bruce, vice preses
Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD

Från Allmänna avdelningen
Olle Markgren, avdelningsordförande
Torleif Ingelög
Ann Norderhaug
Peter Sylwan

Från Jordbruksavdelningen
Göran Dalin, avdelningsordförande
Johan Biärsjö
Christina Möller
Jan Philipsson

Från Skogsavdelningen
Linda Hedlund, avdelningsordförande
Charlotta Kabo-Stenberg
Mats Sandgren
Göran Ståhl

Presidiet
Under akademikollegiet handhas löpande beslut av akademiens presidium, som under året 
haft följande sammansättning.

Sara von Arnold, preses
Åke Bruce, vice preses
Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD
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Personal
Akademiens kansli har under hela eller delar av år 2011 haft 17 anställda:

Anette Amnegren, akademikamrer
Gun Askerö, assistent
Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD 
Keiko Blesserholt, assistent 
Bo Carlestål, akademijägmästare, Skogsavdelningens sekreterare
Per Eriksson, bibliotekarie
Stefan Eurenius, redaktör/bibliotekarie (vikare för Per Thunström)
Kerstin Hideborn Alm, kommunikatör (t o m 2011-02-28)
Fredrik Ingemarson, projektledare SIFI
Lars Ljunggren, chefsbibliotekarie
Jimmy Lyhagen, bibliotekarie
Ylva Nordin, kommunikatör, informationsansvarig
Eva Ronquist, akademiagronom, Allmänna avdelningens sekreterare
Helle Rosencrantz, sekreterare
Magnus Stark, akademiagronom, Jordbruksavdelningens sekreterare
Roland Svensson, serviceansvarig
Per Thunström, assistent (delvis tjänstledig)

Styrande organ och personal 

Akademiens hus, Drottninggatan 95 B i Stockholm. Foto: Per Thunström.
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Under 2011 har den av från Jordbruks-
departementet, via FORMAS, finansierade 
bibliotekarietjänsten inneburit fortsatt ut-
veckling av bibliotekets service och tjänster. 
Bland annat har en särskild informations-
broschyr tagits fram, både på papper och di-
gitalt, som beskriver bibliotekets samlingar 
och hur man kan söka i dessa. Nyhetsbrevet 
Freja utkom med 10 nummer med syftet att 
sprida kunskap om bibliotekets samlingar. 
Nyhetsbrevet informerar om intressant litte-
ratur och nyförvärv och tipsar om agrarhisto-

Enheten för de areella näringarnas historia (ANH)

Enheten för de Areella Näringarnas Historia 
(ANH) bedriver agrarhistorisk projektverk-
samhet och fungerar även som rådgivare 
inom ämnesområdet. Till ANH hör även 
Akademiens bibliotek och arkiv. Biblioteket 
är specialiserat på skogs- och lantbrukshisto-
risk litteratur i vid, tvärvetenskaplig mening. 
Verksamheten riktar sig främst till forskare 
och studerande i skogs- och lantbrukshistoria 
på alla nivåer. 

riskt relevanta nyheter. Det ger akademileda-
möter en god inblick i ANH:s och bibliotekets 
verksamhet. Freja sprids elektroniskt och har 
omkring 2 500 prenumeranter. 

Historiska projekt
Under året har 
några av de histo-
riska projekten av-
slutats, i del flesta 
fall med en bok el-
ler skrift som resul-
tat. Bland annat har 
boken Mitt emel-
lan virkesintressen. 
Virkesmätningens 
historia i Sverige 
publicerats, liksom 
Traktorernas tide-

Bibliotekets personal, fr v Per Eriksson, Lars Ljunggren, Jimmy 
Lyhagen, Stefan Eurenius, Per Thunström. Foto:  Per Eriksson.
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Enheten för de areella näringarnas historia

varv – Den tekniska 
utvecklingen och den 
svenska traktorise-
ringen. Inte minst 
har det mångåriga 
och stora projek-
tet om markan-
vändningen under 
1900-talet resulte-
rat i fyra volymer; 
en atlas och en an-
tologi med parallell 
utgivning på eng-
elska, på svenska 
betitlade Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan 
år 1900. Studier av de areella näringarnas geo-
grafi och historia. En omfattande marknads-
föringskampanj har genomförts för att sprida 
både böcker och kunskap om deras existens, 
inklusive ett brett utskick till internationella 
mottagare av de engelska utgåvorna. Drygt 
1 300 antologier och 800 atlaser har spridits 
på detta sätt. Även de svenska bokverken har 
fått en ordentlig spridning genom utskick i de 
nordiska länderna.

Betydande tillskott till finansiering av 
projekten och bokutgivningen har erhållits 
från ett flertal fonder och stiftelser. Några av 
dem som kan nämnas är Kungl. Patriotiska 
Sällskapet, Kungl. Gustav Adolfs Akademien 
för svensk folkkultur, Stiftelsen Konung 
Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, 
C.F. Lundströms stiftelse, Åke Wibergs stif-
telse och FORMAS. Viktiga bidrag, både 
för spridningen och ekonomin, utgör även de 
stödköp av delupplagor som gjorts av institu-
tioner och företag.

ANH-nämnden
Nämnden höll två möten under 2011 där det 
ena var en genomlysning och utvärdering av 
projektverksamheten. Nämnden har under 
året fått tre nya ledamöter: Göran Dalin, do-
cent och Jordbruksavdelningens ordförande, 
Mats Morell, professor i ekonomisk histo-
ria vid Stockholms universitet, och Jakob 
Christensson, idéhistoriker och förlagsredak-
tör vid Atlantis bokförlag.
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Akademien gav under året stöd till utgiv-
ningen av tidskriften Forskning och Framsteg 
med 64 000 kronor och var representerad i 
tidskriftens styrelse.

Akademien deltog med bokbord vid så-
väl konferensen Flora- och faunavård på 
SLU Ultuna som vid De svenska historieda-
garna i Stockholm – se mer under rubriken 
Konferenser och seminarier. Vi initierade 
ett samarbete med Vetenskapsfestivalen i 
Göteborg, där ledamoten Peter Sylwan del-
tog i två programpunkter. En arbetsgrupp 
tillsattes för att planera deltagandet i 2012 
års Vetenskapsfestival.

Enheten för de Areella 
Näringarnas Historia (ANH)
ANH har under året anordnat tre boksläpp. 
Arrangemangen blev synnerligen välbesökta 
(se vidare under rubriken Konferenser och 
seminarier). De böcker som utgivits av ANH 
har annonserats i särskilda facktidskrifter och 
de har även blivit uppmärksammade genom 
ett flertal recensioner och anmälningar i tid-
skrifter och dagstidningar.

Publicerings- och informationsverksamheten

Under år 2011 lanserades akademiens nya 
hemsida, inklusive ledamöternas eget extra-
net ”Ledamotsrummet”, med ny formgivning 
och navigation. Arbetet med förnyelse av bib-
liotekets/ANH:s hemsida påbörjades också. 
På www.ksla.se läggs fortlöpande informa-
tion om akademiens aktiviteter och samman-
fattningar från tidigare sammankomster, 
konferenser, seminarier, symposier, boksläpp 
och workshops. För att göra akademiens akti-
viteter mer tillgängliga för intressenter utan-
för Stockholmsområdet sändes 19 av dem via 
internet i realtid, med totalt 1 045 tittare, d v s 
i snitt 55 per sändning. Det är också möjligt 
att ta del av sändningarna i efterhand, utan 
särskild inloggning. Avsikten är att öka an-
talet webbsända aktiviteter. Flera aktiviteter 
genomfördes också på lokal och regional nivå 
ute i landet.

Akademien använder också sociala medier 
som Facebook och Twitter för att skapa in-
tresse för verksamheten.

Under året skedde viss annonsering, på 
kontinuerlig basis främst i tidningen Natur-
vetare med inbjudningar till akademiens 
konferenser och seminarier. Vi utlyser regel-
mässigt våra anslag och stipendier genom an-
nonser i olika tidningar.
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Publicerings- och inform
ationsverksam

heten 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT)
utges antingen i såväl tryckt form som nedladdningsbar på akademiens hemsida, eller enbart 
på hemsidan. Under 2011 kom tidskriften ut med fyra nummer, alla tryckta.

Nr 1. Food security and the futures of farms: 2020 and toward 2050
Nr 2. Swedish-African forest relations
Nr 3. Verksamhetsberättelse 2010
Nr 4. Landskapsperspektiv – hur gör det skillnad?

KSLA Nytt & Noterat
har utgetts enbart på akademiens hemsida och som direktutskick via e-post till nyhetsbrevets 
prenumeranter. Under 2011 skickades fyra nummer ut till de nära 2 000 prenumeranterna 
samt akademiens ledamöter.

Litteratur om skogs- och lantbrukshistoria

I serien Skogs- och Lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) har ANH gett ut tre ut-
gåvor under år 2011.

Nr 53. Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900. Studier av de areella näringarnas 
 geografi och historia. Redaktörer Hans Antonson och Ulf Jansson.
Nr 54. Agriculture and forestry in Sweden since 1900. Geographical and historical stud-
 ies (parallellutgåva på engelska av SOLMED nr 53). Redaktörer Hans Antonson och  
 Ulf Jansson.
Nr 55. Mitt emellan virkesintressen. Virkesmätningens historia i Sverige. Av Ronny 
 Pettersson. 

I Miscellanea-serien har ANH gett ut fyra utgåvor under år 2011.

Nr 6. Traktorernas tidevarv – Den tekniska utvecklingen och den svenska traktoriseringen. 
 Av Per Thunström. Ny upplaga.
Nr 10. Barnen skogen och skolan. Om skolelevers plantering av skog i Sverige ca 1880–1960. 
 Av Mats Sjöberg.
Nr 11. Källor till studier av skogs- och jordbrukets tekniska modernisering. Handbok om 
 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens samlingar av maskinbroschyrer och in 
 struktionsböcker – med forskningsförslag. Av Per Thunström.
Nr 12. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över ledamöter avlidna 2009–
 2010. Redaktör Jimmy Lyhagen.
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Enaforsholm och Barksätter

Enaforsholm Fjällgård
Enaforsholm Fjällgård i Jämtland donerades 
1937 till akademien av grosshandlaren A. W. 
Bergsten. 

År 2007 bytte akademien värdpar på 
Enaforsholm och lade driften i ett särskilt bo-
lag, ägt av A. W. Bergstens stiftelse. Värdparet 
Bo Berglund och Ingalill Samuelsson hälsar 
alla med naturintresse välkomna till detta pa-
radis i den jämtländska fjällvärlden! 

Under 2010 ordnades flera aktiviteter på 
Enaforsholm, initierade av enskilda akademi-
ledamöter i samarbete med värdparet.

Återigen förlade SLU en internationell 
doktorandkurs för 30 deltagare till Fjällgården.

I månadsskiftet juli/augusti arrangerades 
den årligen återkommande Enaforsholmskur-
sen i fjällkunskap. Under kursen genomför-

Fjällgården Enaforsholm i Jämtland. Foto: Bosse Berglund.

des en längre fjällvandring över Storulvån, 
Sylarna, Nedalshytta, Storerikvollen och 
Blåhammaren. Därtill kom föredrag om fjäll-
vandring, botanik, geologi, rennäring, skog 
och ornitologi. Bland kursledarna fanns aka-
demiledamöterna Kjell Lundquist och Ann-
Britt Karlsson.

Under 2010 arrangerades ripjakt med stå-
ende fågelhund. Syftet är att låta besökare få 
del av denna högklassiga jaktform samtidigt 
som det är en del i att öka på verksamheten 
och därmed beläggningen på Enaforsholm 
Fjällgård. Ett utökat antal jakter kommer att 
genomföras under 2011. I anslutning till rip-
jakten ordnades även en kortare vandring.

Kontaktperson för Enaforsholm Fjällgård 
på KSLA:s kansli är akademiagronom Eva 
Ronquist.
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Enaforsholm
 och Barksätter

Barksätters  egendom utanför Katrineholm. Foto: Kerstin Hideborn Alm.

Barksätters egendom
Verksamheten vid Barksätters egendom i 
Södermanland, som 1983 donerades till aka-
demien av fru Mary Francke-Gustafson, har 
fortgått planenligt under 2011.

Syftet med donationen är att bevara ett 
sammanhållet aktivt sömländskt jord- och 
skogsbruk för att där möjliggöra forskning 
inom jord- och skogsbruk samt husdjurssköt-
sel. Liggande försök underhålls och akade-
mien är positiv till ytterligare forsknings- och 
försöksverksamhet.

Under 2011 har gällande planer för skogs-
bruk följts väl. Bland annat har en naturvårds-
avverkning skett på Risön för att restaurera 
det gamla ekskogsdominerade beteslandska-
pet. För att säkerställa att ön framledes kom- 
mer att betas med hjälp av den fårbesättning 
som finns på Barksätter har ett brobygge mel-
lan fastlandet och Risön påbörjats under året. 
Vidare har beslutats att rivning av såghus 
samt några mindre byggnader ska ske under 
vintern 2012. 

Kontaktman för Barksätter på KSLA:s 
kansli är akademijägmästare Bo Carlestål.
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B
Box 6806, 113 86 Stockholm
tel 08-54 54 77 00, fax 08-54 54 77 10
www.ksla.se, akademien@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en 
mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri 
och oberoende nätverksorganisation som arbetar med 
frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och 
skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och  
naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbe-
tar med frågor som berör alla och som intresserar många!

AKADEMIENS PORTALPARAGRAF
 

”Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med 
stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn 

främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.” 


