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Akademisekreteraren har ordet

Verksamheten	2014
2014 var Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
202:a verksamhetsår räknat sedan starten 1813. I 
efterdyningarna av jubileumsåret 2013 genomförde 
vi totalt cirka 50 aktiviteter under året. Ett axplock 
från våra avdelningar och från vår historiska verk-
samhet ger exempel på akademiens arbete och in-
riktning:

Allmänna avdelningen arrangerade akademi-
sammankomsten i mars med titeln Makten över 
marken – vem ska bestämma bruket av vår livsviktiga 
åkermark? Ett mycket aktuellt ämne med tanke på 
att mycket god åkermark bebyggs och därmed i 
princip tas ur produktion för all framtid. 

Jordbruksavdelningen anordnade ett seminari-
um med titeln Matfusk, missförstånd och bedrägerier. 
Bakgrunden var bland annat de olika köttskanda-
ler i både Sverige och Europa som avslöjade stora 
oegentligheter inom internationell livsmedelshan-
del.

Skogsavdelningen ansvarade för en akademi-
sammankomst med titeln Hur kommer det sig att 
Sverige är en skogsindustriell stormakt? Här framkom 
det med all tydlighet att svensk skogsindustriell 
storhet inte är någon absolut självklarhet i framti-
den, men att framtidsutsikterna är goda om bran-
schen satsar på utveckling och på nya marknader. 

Från Enheten för de Areella Näringarnas 
Historia, ANH, väljer jag att nämna lanseringen av 
”arrendeboken” Att bruka men inte äga: Arrende och 
annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från 
medeltiden till idag. En bok som berättar om histo-
rien – men som har stor aktualitet genom kopp-
lingen till den pågående revideringen av arrende-
lagstiftningen.

Akademien var under året engagerad i arbetet 
kring Konkurrenskraftsutredningen, som tillsattes 
av Landsbygdsdepartementet. Ledamoten Annika 
Åhnberg var KSLA:s representant i utredningens 
expertgrupp. Flera av våra kommittéer var engage-
rade i att på olika sätt ta fram underlag till utred-
ningens arbete.

Internationella kontakter
KSLA har under två år haft ansvar för den euro-
peiska unionen av lantbruksakademier, UEAA. Vi 
lämnade över ordförandeskapet till Tjeckien vid en 
konferens i Prag i mitten av september. Genom kon-
takterna i UEAA engagerade vi oss, tillsammans 
med ett tiotal andra länder, i en forskningsansökan 
inom Horizon 2020, EU:s ramprogram för forsk-
ning och innovation.

Under året arrangerades två utlandsresor för och 
av våra ledamöter. Den ena var Skogsavdelningens 
studieresa till Ryssland med besök i S:t Petersburg 
och i republiken Komi, som gränsar till Uralbergen. 
Man studerade bland annat hur den ryska skogsnä-
ringen står sig jämfört med den svenska.

Jordbruksavdelningen arrangerade en resa till 
Bryssel och Paris med omnejd. Fokus för resan var 
EU:s framtida jordbrukspolitik, CAP. 

Ekonomi och kapitalförvaltning
Akademiens verksamhet finansieras till stora delar 
av avkastningen från vårt eget kapital och avkast-
ningen från en del av de stiftelser vi förvaltar. God 
kapitalförvaltning är av största vikt för att vi ska 
kunna driva framgångsrik verksamhet. 

Under året engagerade vi två olika externa grans- 
kare som genomförde en utvärdering av vår kapi-
talförvaltning. Granskningen bestod av både en 
kvantitativ del och en kvalitativ del och resultatet 
var genomgående positivt. Under den sexårsperiod 
som granskningen omfattade har vårt kapital kvan-
titativt utvecklats minst i nivå med andra kapital-
förvaltningar med jämförbara avkastningskrav. Den 
kvalitativa utvärderingen, som handlar om organisa-
tion och ansvarsfördelning, bekräftade att vår eko-
nominämnd uppfyller sin viktiga roll på ett mycket 
kompetent sätt. 

Med den situation som för närvarande råder 
på kapitalmarknaden, med extremt låga räntor, så 
kommer aktiv kapitalförvaltning att vara av största 
betydelse för akademien även fortsättningsvis. Det 



6    Kungl.	Skogs-	och	Lantbruksakademiens	TIDSKRIFT	nr	1		2015

är av största vikt att vi håller en bra balans mellan ett 
relativt högt avkastningskrav och ett inte alltför högt 
risktagande.

Akademiens behov av en långsiktigt solid ekonomi 
gör också att vi grundligt ser över både kostnader och 
intäkter. Under året har vi fokuserat mycket på att hitta 
sätt att spara – besparingar som ändå inte, så långt möj-
ligt, får negativa effekter på vår verksamhets omfattning 
och kvalitet.

Akademikollegiet har beslutat att aktivera arbetet 
med att hitta extern finansiering för delar av vår verk-
samhet – samtidigt som vi inte får tumma på vår position 
som obunden och fristående organisation. Oberoendet 
är en av KSLA:s grundpelare. Vi ska fortsätta vara den 
oberoende mötesplatsen för de gröna näringarna.

Framtidsfrågor
Det gångna året präglades också av olika satsningar 
för att utveckla akademien och dess verksamhet inför 
framtiden. 

Vår Enhet för de Areella Näringarnas Historia, 
ANH, bedriver en stor och viktig del av KSLA:s verk-
samhet. Under året tillsatte kollegiet, vår styrelse, efter 
en propå från ANH-nämnden, en framtidsutredning 
med uppdraget att ge förslag till framtida inriktning 
och organisation för den historiska verksamheten, in-
klusive vårt unika bibliotek.

Bakgrunden till översynen är bland annat att vår 
chefsbibliotekarie sedan många år, Lars Ljunggren, går 
i pension under 2015 och att den historiska verksamhe-
ten tar i anspråk en stor del av akademiens ekonomiska 
resurser. Det är också viktigt att den vetenskapliga för-
ankringen stärks, liksom att verksamheten anpassas till 
omvärldens efterfrågan och integreras mer i akademiens 
övriga verksamhet.

Kommunikation, både intern och extern, är ett om-
råde som vi ständigt behöver utveckla för att akade-
miens aktiva arbete och aktuella frågor ska nå ut till 
våra målgrupper på ett effektivt sätt. Vi arbetar bland 
annat med att hitta former för att utnyttja den stora 
kompetens som finns inom ledamotskåren – en uppen-
bar resurs för att effektivisera vår kommunikation.

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD
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Akademiens 202:a högtidssammankomst samlade 480 
gäster i Stockholm Stadshus tisdagen den 28 januari 
2014. Det formella mötet hölls i Blå Hallen och den ef-
terföljande banketten i Gyllene Salen. H. M. Kung Carl 
XVI Gustaf och H. M. Drottning Silvia hedrade åter-
igen akademien med sin närvaro vid sammankomsten.

Preses Kerstin Niblaeus öppnade aftonens samman-
komst och hälsade vår kung och drottning samt övriga 
gäster välkomna. Hon höll därefter sitt anförande med 
titeln Akademien på tröskeln till sitt tredje sekel.

De nya hedersledamöterna samt de nya svenska och 
utländska ledamöter som kunde närvara tog emot sina 
ledamotsbrev ur preses hand. H. M. Kung Carl XVI 
Gustaf delade därefter ut akademiens priser och belö-
ningar.

Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander 
sammanfattade det gångna årets verksamhet inom 
akademien och gav också några exempel på kom-
mande aktiviteter inom akademien. Författaren, EU-
parlamentarikern och pristagaren Isabella Lövin höll 
högtidstalet Att rädda havet – en global utmaning.

Före och under ceremonin framfördes musik av A 
Piacere-kvartetten. Hovsångare Karl-Magnus Fred-
riksson sjöng fyra sånger ackompanjerad av pianist 
Mattias Böhm.

Den efterföljande måltiden i Gyllene Salen var kom-
ponerad med havet som utgångspunkt. Menyn presen-
terades av ledamoten Christina Möller.

Vid banketten talade mottagaren av A. W. Berg-
sten-priset, Per Åman, å pristagarnas vägnar och Marie 
Larsson-Stern talade för alla de nyinvalda ledamöterna. 
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson framförde gäs-
ternas tack för en trevlig och god middag.

Preses, akademisekreterarens och Isabella Lövins 
tal finns alla att hämta på akademiens hemsida, liksom 
högtidsprogrammet.

Högtids- 
sammankomsten
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Pristagare vid 2014 års högtidssammankomst, fr v: Tim Horstkotte, Isabella Lövin, Björn Cederberg, Jan Jansson, Eric Westerberg, Anna-Greta 
Haglund, Jan-Erik Hällgren, Djamal Hamaili, Ian A Fleming, Cecilia Mark-Herbert, Per Åman. Karin Eklöf kunde inte närvara.

Vid högtidssammankomsten mottog följande perso-
ner priser och belöningar för förtjänstfulla insatser 
inom akademiens verksamhetsområden ur H. M. 
Kung Carl XVI Gustafs hand.

A. W. Bergstens Pris
till professor emeritus Per Åman
” för att han på ett visionärt sätt lett den vetenskapliga 
kunskapsutvecklingen om kopplingen mellan mat och 
hälsa med fokus på cerealier”.

Akademiens Georg och Greta Borgström-pris
till författaren och ledamoten av EU-parlamentet 
Isabella Lövin
” för hennes banbrytande arbete med att synliggöra da-
gens misshushållning med våra fiskresurser och ett fram-
synt förhandlingsarbete inom EU för en hållbar fiskför-
valtning i världen”.

Akademiens Guldmedalj
till professor Jan-Erik Hällgren
” för hans viktiga forskning kring skogsträdens fysiologi 
och hans stora insatser för att utveckla skogsvetenskaplig 
forskning och undervisning”.

Akademiens Silvermedalj
till flyktingsamordnare Djamal Hamaili
” för hans framgångsrika insatser att marknadsföra 
landsbygden och de areella näringarna som ett alter-
nativ till storstadsmiljöerna för personer med utländsk 
bakgrund som kommer till Sverige”.

Akademiens belöning för framstående doktors-
arbete
till filosofie doktor Karin Eklöf, Sveriges Lant-
bruksuniversitet,
” för hennes avhandling Effects of Stump Harvesting 
and Site Preparation on Mercury Mobilization and 
Methylation”, 

Priser	och	belöningar	2014
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och till filosofie doktor Tim Horstkotte, Umeå univer-
sitet,
” för hans avhandling Congested Landscapes: Social-
Ecological Interactions Between Forestry and Reindeer 
Husbandry”.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom 
pedagogik och undervisning
till universitetslektor Cecilia Mark-Herbert
” för hennes innovativa pedagogik och enastående förmåga 
att skapa goda förutsättningar för lärande samt bemöta och 
motivera studenter utifrån deras olika bakgrund”.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom 
forskningsinformation
till filosofie licentiat Björn Cederberg
” för att han har bedrivit ett mycket framgångsrikt kun-
skapsarbete som haft stor betydelse för naturvård och de 
areella näringarna. Han har med saklighet och glädje in-
formerat allmänhet om frågor kring hot mot insektsfaunan 
generellt och mot pollinatörer i synnerhet.”

Akademiens belöning för föredömliga insatser i 
skogs- och jordbruksforskningens tjänst
till förste laboratorieassistent Anna-Greta Haglund
” för hennes långa engagemang i forskningen om djurfoder, 
inte minst i arbetet med att utveckla och förfina relevanta 
analysmetoder, samt för den kompetens med vilken hon 
deltagit i utbildning av forskare och doktorander såväl i 
Sverige som i Sydostasien”.

KSLA:s Wallenbergprofessur
till professor Ian A. Fleming
”som är en forskare i världsklass vad gäller frågor kring vård 
och bevarande av vilda fiskpopulationer”.

Anders Elofsons medalj (beslutad av styrelsen för 
Stiftelsen Anders Elofsons fond)
till försöksledare Jan Jansson
” för hans gedigna insatser inom rådgivningen och inom den 
tillämpade fältforskningen för utveckling av vallodlingen i 
Sverige”. 

Anders Walls landsbygdsstipendium (beslutat av 
Anders Walls stipendiekommitté)
till Eric Westerberg 
” för att han som egen företagare sedan 20-årsåldern kom-
binerat utbildning med eget företagande och därigenom ut-
vecklat sitt maskintekniska kunnande till spetskompetens 
som genererat ett flertal uppfinningar av stor betydelse för 
företag i ett flertal branscher inom de gröna näringarna”.
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Ordinarie sammankomster

Mat, pris och mervärden
13 februari
Är priserna på maten alltför höga eller är de för 
låga? Tolv procent av hushållens disponibla inkomst 
går till maten, det viktigaste vi människor behöver. 
Det kan jämföras med när dagens pensionärer var 
unga. Då gick ungefär en tredjedel av inkomsten till 
mat, svenskarna åt mindre hel- och halvfabrikat och  
istället lagades maten ifrån grunden av de råvaror 
som fanns till hands beroende vilken tid på året det 
var.

En del hävdar att det är dags att sluta jaga den 
billigaste matkorgen och att istället börja prata kva-
litet och hållbarhet. Det finns ett antal parametrar 
utöver priset som man bör ta hänsyn till. I studier 
tycker konsumenten att det är viktigt med mervär-
den som klimat, miljö, hälsa, djurskydd och anti-
biotikaresistens, men svenska producenter tappar 
försäljning trots att svenska konsumenter säger sig 
värdera de svenska mervärdena. 
52 deltagare + 106 webbvisningar (J)

Makten	över	Marken	–	vem	ska	bestäm-
ma bruket av vår livsviktiga åkermark?
13 mars
Hur ska vi både bevara åkermarken och få utrymme 
för ny bebyggelse? Det var temat för akademisam-
mankomsten den 13 mars. Skyddet av jordbruks-
mark är svagt i Sverige jämfört med många andra 
länder. Rekommendationer som framfördes av de 
medverkande var att den lagstiftning som redan 

Akademiens	högtidssammankomst	 infaller	den	28	januari	varje	år.	Därefter	anordnar	akademiens	tre	
avdelningar	–	Jordbruksavdelningen	(J),	Allmänna	avdelningen	(A)	och	Skogsavdelningen	(S)	–	en	sam-
mankomst vardera på våren och en på hösten. Akademikollegiet (K) ansvarar för att arrangera ytterligare 
två sammankomster; den i maj och årets sista avrundande sammankomst i december.

Vid varje sammankomst behandlas ett överläggningsämne av hög aktualitet för ledamöterna. Av 
de	åtta	ordinarie	sammankomsterna	år	2014	webbsändes	sex,	en	kombinerades	med	en	bussrundtur	i	
Upplands Väsby och Sigtuna kommuner och en förlades till Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

finns ska efterlevas och följas upp, att man bör över-
väga att införa riksintresse för jordbruksmark, att 
kommunala översiktsplaner ska innehålla konse-
kvensanalyser av olika utbyggnadsalternativ, och att 
centrala myndigheter ska föra en konstruktiv dialog 
med kommunerna om förtätning. Bristen på regio-
nal samverkan i planeringen och ”hängrännorna” 
mellan olika politikområden var också något som 
diskuterades.

Anders Larsson sade i sitt föredrag att vi gärna 
kunde upprepa 1970-talets stopp för bygge på åker-
mark. Det finns plats att bygga inom nuvarande tät-
ortsgränser och ett byggstopp på åkermark skulle 
tvinga fram en spännande kreativitet inom stadspla-
neringen, enligt Anders Larsson.
62 deltagare + 98 webbvisningar (A)

Myndigheterna	kring	skogen	–	nu,	då	
och framtiden
10 april
Ska skogen hanteras av en särskild myndighet, eller 
är det bättre att lägga de regionala skogsfrågorna 
hos länsstyrelserna? Det har varit en återkommande 
fråga i Sverige – och det var också den fråga som 
ställdes vid Skogsavdelningens sammankomst den 
10 april 2014. Ämnet var Myndigheterna kring skogen 
– nu, då och i framtiden. 

I dag hanteras de flesta skogsfrågor av Skogs-
styrelsen. Det har ifrågasatts. I mitten av 1990-talet 
föreslog Regionberedningen att de då självständiga 
skogsvårdsstyrelserna skulle in i länsstyrelserna. 



12    Kungl.	Skogs-	och	Lantbruksakademiens	TIDSKRIFT	nr	1		2015

Förslaget föll. År 2012 föreslog en annan utredning 
att Skogsstyrelsens regionala verksamhet skulle föras 
över till länsstyrelserna. Även det föll. Nu ska en ny 
utredning se över myndigheterna inom miljöområdet. 
Men dit hör inte skogen, vilket känns snävt, menade 
Maria Norrfalk, landshövding i Dalarna. Skogen berörs 
av många myndigheter, och i andra sammanhang lyfts 
helhetssyn fram som en ledstjärna för skogsfrågorna.
53 deltagare + 91 webbvisningar (S)

Akademiens	vårexkursion	–	En	bussresa	
mellan himmel och jord
8 maj, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner
Bussfärdens första anhalt var norra delen av sjön 
Fysingen i Sigtuna, ett naturreservat och fågelskydds-
område som restaurerats för större tillgänglighet. 
Ledamoten Eva Pettersson informerade tillsammans 
med kommunekolog Jan Franzén om aktiviteterna på 
och kring Ströms Gård, som är ansvarigt för skötseln 
av naturreservatet. 

Vid nästa anhalt mötte gruppen Sverigeflygs vd 
Christer Paulsson som hävdade att effekten av att servera 
lokalt producerad och förädlad mat på flyget är en win-
win-situation för såväl flygbolag som producenter och 
konsumenter. Flygbolagen inom Sverigeflygkoncernen 
profilerar sig bl a genom att erbjuda lokalt framställd 
mat vid flygningarna.

Arlanda flygplats är en förebild när det gäller miljö-
arbete. I fråga om arbete med att minska koldioxidbe-
lastningen hör flygplatsen till de främsta i världen och 
övrig luft-, mark- och vattenpåverkan hanteras på lik-
nande höga nivå, berättade Malin Fridlund på Arlandas 
Miljöenhet under turen runt flygplatsen. 

Av Arlandas 3 400 ha ligger 3/4 på själva flygplats-
området, resten utanför. Till ägorna hör ca 250 hus i 
vacker odlingsmark. Owe Quennerstedt, Swedavia, ta-
lade bland annat om arbetet med att ta hand om dem 
och för att få fler i användbart skick. 
25 deltagare (K)

Frukt	och	bär	på	den	svenska	marknaden	–	
gott, nyttigt och lönsamt
11 september, SLU Alnarp
Förmiddagen bjöd på studiebesök på Hallongården 
utanför Trelleborg hemma hos ledamoten Johan 
Biärsjö, med påföljande studiebesök hos en granne till 
Hallongården som hade en nyanlagd äppelodling som 
redan visade god lönsamhet. 
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Sammankomsten på eftermiddagen handlade 
om de ständiga vägvalen maten ger upphov till. År 
2015 kan vi se att övervikten börjar förkorta män-
niskors medellivslängd. 60 procent av svenska ung-
domar har för högt fettintag och trots att hälften 
äter grönsaker och rotfrukter regelbundet så ser vi 
en fördubbling av antal diabetiker i Sverige. Att äta 
mer frukt och grönt är ett bra sätt att minska på 
skräpmatens påverkan.

Micael Wiloch, ICA-handlare i Lund, berättade 
om resan från att köpa in all frukt och grönt centralt 
till att ha direktkontakt med 20 olika leverantörer 
och odlare. Det tar mer tid, men kunderna börjar 
mer och mer värdesätta det svenska – inte bara när 
det gäller mjölk och kött, menade han.
27 deltagare (J)

Attraktionskraft, kompetensbehov och 
utbildningsutbud i de gröna näringarna
9 oktober
De gröna näringarna behöver utveckla sin konkur-
renskraft både på kort och på lång sikt. Många aktö-
rer arbetar med frågeställningarna, var och en på sitt 
håll, men eftersom frågorna ofta är komplexa och 
måste lösas utifrån olika perspektiv krävs en bättre 
samordning.

Vid akademisammankomsten 9 oktober fram-
hölls att det är viktigt att lyssna till och kommu-
nicera med ungdomar med det språk och de media 
som de använder. Det är också viktigt att ge en po-
sitiv bild av möjligheterna till intressanta och ofta 
kvalificerade jobb inom näringarna. Det behövs 
högre samverkan mellan näring och utbildnings-
aktörer som universitet och naturbruksgymnasier 
för att säkra kompetensbehov och därmed också ef-
terfrågade utbildningar. Det stora antalet deltagare 
vid akademisammankomsten visade att det var ett 
viktigt och intressant tema som behandlades. 
67 deltagare + 90 webbvisningar (A)

Hur kommer det sig att Sverige är en 
skogsindustriell stormakt?
13 november
Sverige är femma i världen på export av massa och 
papper och trea på sågade trävaror. Hur kan ett så li-
tet land vara så stort på den skogsindustriella scenen? 
Det var temat för Skogsavdelningens sammankomst 
den 13 november 2014.

 En av flera förklaringar är vårt starka skogsin-
dustriella kluster som har drivit på utvecklingen ge-
nom att både samverka och konkurrera. En samord-
nad kunskapsuppbyggnad med Riksskogstaxeringen 
och Skogshögskolan och stark rådgivning nämndes 
också som framgångsfaktorer, liksom stark ägande-
rätt, bra ”hemmamarknad” i Västeuropa, låga elpri-
ser och möjligheten att devalvera.

Men marknaderna förändras snabbt, forskning-
en är till exempel inte längre lika tillämpad och de-
valveringsvägen är stängd. Om vi ska behålla vår 
ledande position måste vi utveckla nya och/eller mer 
avancerade produkter, var ett avslutande budskap.
61 deltagare + 78 webbvisningar (S)

Reflektioner kring året som gått och året 
som kommer
11 december
Årets sista sammankomst innebar traditionsenligt 
en summering av året. Avdelningsordförandena och 
avdelningssekreterarna gav gemensamt en inne-
hållsrik och engagerad presentation av sina respek-
tive avdelningars arbete. Dessutom presenterade 
de avdelningarnas planerade aktiviteter inför kom-
mande år.

Akademisekreteraren informerade om de vikti-
gaste akademigemensamma frågorna för året. En av 
de stora insatserna under året var den utvärdering 
av akademiens kapitalförvaltning som genomfördes. 
Dessutom har nytt avtal träffats med såväl kapital-
förvaltare som revisor. Den andra stora arbetsinsat-
sen har varit en framtidsutredning rörande vår his-
toriska verksamhet vid ANH och biblioteket.

Sammankomsten avslutades med en engagerad 
diskussion och frågestund.
68 deltagare + 91 webbvisningar (K)
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Förnybar	energi	–	Sveriges	okända	gröna	
revolution
14 januari → Seminarium och boksläpp 
(KSLAT 8-2013)
KSLA:s Energikommitté har låtit Kjell Andersson, 
Svebio, dokumentera hur Sverige successivt har 
lyckats minska sitt stora oljeberoende, som i mitten 
av 70-talet var cirka 80 procent, till dagens energi-
användning som till 50 procent är baserad på för-
nybar energi. Vid detta seminarium berättade Kjell 
Andersson om denna intressanta resa.

År 2012 nådde Sverige en energianvändning 
med andelen 51 procent förnybar energi och över-
träffade därmed EU-målet på 49 procent – och det 
sju år före utsatt tid! Men få har uppmärksammat 
denna framgång.

Kjell Andersson gav också en framåtblick, och 
pekade särskilt på vikten av att fokusera på att mins-
ka det stora oljeberoendet inom transportsektorn. 
Den behöver göra samma resa som värmesektorn 
gjort i Sverige. Det positiva är att nu finns tekniken, 
till skillnad från hur det var på 70-talet.

Årets aktiviteter

Under	år	2014	arrangerade	akademien,	förutom	sammankomster	och	kommitté-	och	arbetsgruppsmöten,	
14	seminarier,	2	rundabordssamtal,	2	konferenser,	13	workshops,	4	exkursioner	och	2	boksläpp.	Vi	tog	
emot	1	studiebesök/biblioteksvisning	och	hade	6	Enaforsholmsaktiviteter.	Sammanlagt	kom	drygt	1	820	
personer	för	att	delta	i	våra	aktiviteter,	exklusive	högtidssammankomsten.	

Aktiviteterna	skedde	i	akademiens	hus	på	Drottninggatan	95	B	i	Stockholm	om	inte	annat	angetts.	För	
att	göra	akademiens	arrangemang	än	mer	tillgängliga	webbsändes	7	av	aktiviteterna	och,	som	nämnts,	6	
av	sammankomsterna.	Totalt	räknades	1	164	inloggningar,	d	v	s	i	snitt	90	per	aktivitet,	vilket	är	en	minsk-
ning	med	ca	10	procent	jämfört	med	förra	året.	En	möjlig	förklaring	till	det	är	det	byte	av	plattform	för	att	
se aktiviteterna i efterhand på nätet, som skedde under året. Antalet efterhandsvisningar ökade igen mot 
slutet av året. Av allt att döma följer också många sändningarna i grupp. Några aktiviteter genomfördes 
på lokal och regional nivå ute i landet.

På	Enaforsholm,	akademiens	fjällgård	i	Jämtland,	ordnades	ripjakter	och	en	trädgårdsdag.	Den	tradi-
tionella Enaforsholmskursen ersattes med en kortare kurs med alla övernattningar förlagda till fjällgården.
De allra flesta av akademiens aktiviteter är öppna för alla att delta i.

(Inom parentes arrangerande avdelning. A = Allmänna avdelningen, J = Jordbruksavdelningen, S = 
Skogsavdelningen, ANH = Enheten för de areella näringarnas historia, K = Kollegiet.)

Paneldiskussionen tog bland annat upp hur det 
kan komma sig att det är svårt att få tydliga fakta 
och varför vår energiomställning är en okänd revo-
lution.
55 deltagare (S)

Introduction	for	newly	elected 
international	fellows
29 januari → Workshop för nya ledamöter med fokus 
på de utländska ledamöterna
Våra nya ledamöter fick en rundtur i huset och infor-
mation om akademien och dess verksamhet, biblio-
teket med arkiv och historiska utgivning, ”akademi-
årets” uppläggning och akademiens inriktningsplan, 
priser och belöningar och invalsprocessen. Till sist 
en frågestund om hur de utländska ledamöterna kan 
delta i och bidra till akademiens arbete.
22 deltagare (K)



Future Animal Health Regulation 
of the EU
31 januari → Workshop för särskilt inbjudna
Djurhälsan är en viktig fråga för alla EU-medborgare, 
eftersom den kan ha inverkan på folkhälsa, livsme-
delssäkerhet och livsmedelstrygghet. Vidare utbrott av 
djursjukdomar orsakar djuren lidande och kan utlösa 
höga kostnader för såväl jordbrukssektorn som samhäl-
let som helhet.

För att möta dessa problem har Europeiska kommis-
sionen föreslagit en ny förordning om djurhälsa, som 
behandlas i Europaparlamentet och i EU:s medlems-
stater. Ett viktigt mål med förslaget är att säkerställa 
en hög nivå på folkhälsa och livsmedelssäkerhet genom 
att minimera förekomsten av biologiska risker för män-
niskor. Ett annat mål är att främja djurhälsa genom att 
förebygga och minska förekomsten av djursjukdomar. 
Sex olika EU-länder var representerade bland delta-
garna.
28 deltagare (J)

Var och hur utvecklas kunskap 
för morgondagens lantbruk?
6 februari → Rundabordssamtal med Forskningspolitiska 
kommittén
25 deltagare (A)

Vad är matkvalitet för dig? 
6 februari → Seminarium i ABF-huset, Stockholm, i sam-
arbete med Konsumentföreningen Stockholm
Kvalitet är ett vitt begrepp och har olika innebörd för var 
och en av oss. Under 2013 släppte KSLA:s Kommitté 
för matkvalitet och folkhälsa sin uppdaterade skrift om 
matkvalitet, Matens kvaliteter (KSLAT 4-2013). Som 
en uppföljning på tidskriften fortsatte diskussionen 
om matens kvaliteter vid detta seminarium som ar-
rangerades tillsammans med Konsumentföreningen 
Stockholm.

Att prata om matens kvalitet är i Sverige ett ganska 
nytt fenomenen. Här har vi under århundraden ätit för 
att musklerna ska ha sitt, medan man i Sydeuropa har 
varit mer inriktade på att njuta av maten. Ledamöterna 
Carl Jan Granqvist och Marie-Louise Danielsson Tham, 
liksom journalisten Ann-Helen Meyer von Bremen och 
storkökschefen i Borlänge Linda Haglund, talade alla 
på temat ”Det här är matkvalitet för mig”.
140 deltagare (J)
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Konkurrenskraft och utvecklingsmöjlig-
heter för svensk jordbruks- och 
trädgårdsproduktion
7 februari → Workshop på Alnarps slott 
för akademiens ledamöter
Akademiens ledamöter inbjöds till en workshop med 
koppling till Konkurrenskraftsutredningen. Work-
shopen inleddes med sammanfattning av utredningens 
uppdrag och information om KSLA:s arbete kring ut-
redningen. Därefter arbetade ledamöterna fram förslag 
på frågeställningar som ansågs angelägna att belysa i 
Konkurrenskraftsutredningen.

Förslagen överlämnades till Kommittén för lönsam 
uthållig primärproduktion i samarbete med Annika 
Åhnberg, som var av KSLA utsedd expert i utredning-
en.
17 deltagare (J)

Baltic	Sea	Action	Plan	–	de	svåra 
frågorna	2.0
12 februari → Seminarium
I oktober 2013 undertecknade Östersjöländerna revide-
rade reduktionsbeting för kväve och fosfor, där kraven 
på minskad fosforbelastning ökats med drygt 80 pro-
cent för Sveriges del.

Med denna workshop ville Vattenkommittén klar-
göra kväve- och fosforflödena i Sverige, från källa till 
hav, och utreda begreppen kring bakgrundsbelastning 
och mänsklig påverkan, åtgärdbarhet i teori och prak-
tik, de olika sektorernas syn på möjligheter och ansva-
riga myndigheters strategier för att klara ett av de mest 
långtgående betingen i vattenvårdshistorien.
82 deltagare (J)

Afrikas	tekniksprång	–	är	vi	med 
i utvecklingen?
19 februari → Workshop i Förstakammarsalen, 
Riksdagshuset, i samarbete med RIFO
KSLA arrangerade tillsammans med RIFO (Säll-
skapet Riksdagsledamöter och Forskare) ett semina-
rium med riksdagsledamöter och media som huvud-
sakliga målgrupper.

Huvudtalare var Dr. Segenet Kelemu, general-
direktör för ICIPE (International Centre of Insect 
Physiology and Ecology), som gav en presentation 
om hur yngre forskare i Sub Saharan Africa ser på 
möjligheterna för forskning och utveckling i den re-
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gionen. Dessutom medverkade bland andra KSLA-
ledamoten Torbjörn Fagerström med ett föredrag 
om betydelsen av att utveckla den bioteknologiska 
forskningen och dess tillämpning.
Ca 100 deltagare

The future landscape characterisation 
and the future character of landscape
3–4 mars → Seminarium
Seminariet samlade en rad landskapsforskare från 
England, Skottland, Danmark och Sverige för att 
föreläsa på temat landskapskarakterisering. Med 
landskapskaraktär menas de tydliga och igenkänn-
bara mönster av landskapets beståndsdelar som 
uppträder i en viss typ av landskap. Beskrivningar 
av landskapskaraktären speglar kombinationer av 
geologi, landformation, mark, vegetation, mark-
användning och bebyggelse. Seminariet lockade ca 
65 deltagare från myndigheter, universitet och öv-
rig praktik och från så skilda länder som Grekland, 
Belgien, Spanien, Norge, Danmark och Sverige.

Seminariet var ett samarrangemang mellan 
KSLA, den engelska organisationen Landscape 
Research Group (LRG) och SLU.
65 deltagare (A)

Skenbar livsmedelstrygghet? Sveriges 
roll i framtidens globala livsmedels- 
försörjning
19 mars → Seminarium på Norra Latin 
Syftet med arrangemanget var att sätta fokus på 
Sveriges roll, ansvar och möjligheter i den globala 
livsmedelsförsörjningen och nödvändigheten av en 
tydlig politisk strategi. Målgrupper var politiker och 
media samt representanter för näringsliv och sam-
hälle. Bland inledningsanförandena kan nämnas 
ledamoten Johan Rockströms tal om världens livs-
medelsförsörjning och jordens miljö. Även SLU:s 
rektor Lisa Sennerby Forsse och LRF:s ordförande 
Helena Jonsson talade. Seminariet avslutades med 
en paneldebatt där olika partirepresentanter disku-
terade om det behövs en svensk strategi för livsme-
delsförsörjning. 

Seminariet var ett samarrangemang mellan 
SLU, LRF, KSLA och SEI.

Att bruka men inte äga. Arrenden och 
annan nyttjanderätt till mark i svenskt 
jordbruk från medeltid till idag
25 mars → Boksläpp
Boken beskriver de två typer av arrenden som finns 
idag, gårdsarrendet och sidoarrendet. Läsaren kan 
följa diskussionen om varför det nu sker en kraftig 
minskning av gårdsarrenden samtidigt som sido- 
arrenden ökar kraftigt. För den som vill förstå det 
moderna svenska jordbrukets utveckling är Att bruka 
men inte äga en viktig och nyttig läsning. Boksläppet 
var välbesökt och det uppstod en intressant diskus-
sion om arrendets historiska betydelse och vad vi 
kan lära av detta idag. Det avslutades på sedvanligt 
vis med mingel och med enklare förtäring och dryck 
i Oscars källare.
94 deltagare (ANH)

Historikermöte
9 april → Information vid historikermötet på Stockholms 
universitet
ANH informerade om KSLA:s bibliotek och histo-
riska verksamhet vid det sjätte Svenska historiker-
mötet, som samlade 550 historiker från hela landet. 
Värd för mötet var denna gång Historiska institu-
tionen vid Stockholms universitet tillsammans med 
Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria 
och Ekonomisk-historiska institutionen.
(ANH)

Klimatsmarta	och	effektiva	transporter	–	
från forskning till implementering
10 april → Seminarium i IVA:s Konferenscenter 
I slutet av 2013 presenterades den statliga utred-
ningen Fossilfrihet på väg sitt betänkande om 
vägen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030. 
Samtidigt har en rad initiativ tagits för att skogsnä-
ringens transporter ska bli både klimatsmarta och 
effektiva, och forskningen på området är intensiv. 
Detta var utgångspunkten på det seminarium som 
IVA och KSLA arrangerade tillsammans under 
Skogsnäringsveckan. Bland annat presenterades ar-
beten för att höja fordons lastkapacitet, minska luft-
motståndet och därmed också bränsleförbrukning-
en, förbättra logistiken och utveckla nya bränslen. 
Slutsatsen var att transporter inte primärt är något 
miljöproblem eller ett särintresse för näringslivet 
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vis att minska på sikt. Den är relativt utbyggd och 
energieffektiviseringar kommer att minska under-
laget för fjärrvärmebranschen. 
21 deltagare (S)

Hur vill du att den lantbruksbaserade 
bioenergibranschen ska utvecklas?
6 maj → Workshop 
Deltagarna representerade forskning, myndigheter 
och branschorganisationer. Målet var att ta fram en 
agenda för hur den lantbruksbaserade bioenergi-
branschen ska utvecklas med syftet att:
• visa på lantbrukets möjligheter inom området 

bioenergi och biomassaproduktion,
• inspirera till utvecklingsinsatser, och
• ge förslag på hur Sverige kan kraftsamla och ar-

beta strategiskt för att nå områdets uttalade mål 
och vision.
Nästa steg i processen är att skapa ett program 

som fokuserar på hur lantbruksbaserad bioenergi ska 
växa i Sverige.

I samarbete med SP Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut och Hushållningssällskapet.
24 deltagare (S)

Matfusk, missförstånd och bedrägerier
14 maj → Seminarium
Jämfört med gamla tiders matfusk är nutida ganska 
snällt – folk dör inte. Idag bluffas det på olika sätt för 
att sänka kostnaderna men hålla priset uppe. Det är 
naturligtvis otillfredsställande att så sker; att det står 
en viss sak på etiketten fast innehållet är ett annat, 
eller att bäst före-datumet har ” justerats”. Matfusk 
är idag den snabbast växande branschen för maffia 
och ekonomisk brottslighet. Det gäller ganska små 
värden per kilo men handlar om enorma volymer 
– det vill säga mycket pengar. Upptäcktsrisken är 
måttlig och straffsatserna låga jämfört med narko-
tika, trafficking, sprit, tobak...

I avslutningsrundan bland paneldeltagarna rådde 
enighet om vad som behövs: hårdare straff, kunskap 
och information och att lagstiftarna måste förstå 
problemet.
68 deltagare (J)

utan i högsta grad ett samhällsintresse. Det finns en 
mängd lösningar på de problem som är förknippade 
med transporter framförallt när det gäller godstra-
fiken.

I samarbete med IVA.
50 deltagare (S)

Skogsskötsel för ett hållbart samhälle
23–24 april → Workshop
Skogsskötselkommitténs ledamöter samlades till en 
workshop för att tydligare mejsla fram uppdrag och 
mandat för kommitténs arbete och aktiviteter un-
der åren 2014–2016 i beaktande av andra pågående 
”konkurrerande” aktiviteter.

Workshopen landade i att kommitténs uppgift 
ska vara ”Skogsskötsel för olika mål – Skogsägarens 
roll och drivkrafter”. Det fångar väl de viktigaste 
komponenterna i arbetet, nämligen att visa att 
skogsskötsel är ett verktyg för att nå olika typer av 
målskogar och att skogsägarens roll och drivkrafter 
är avgörande för hur framtidens skogar kommer att 
vara beskaffade inom ramen för gällande lagstift-
ning, certifiering, rådgivning och eventuella yttre 
påtryckningar.

Kommittén kommer inte att göra några egna 
scenarioanalyser utan utnyttja resultat som kommer 
fram inom ramen för Mistraprogrammet Future 
Forests och eventuellt också från det pågående ar-
betet med de nya skogliga konsekvensanalyserna 
(SKA 15).
10 deltagare (S)

Sveriges framtida elförsörjning
5 maj → Rundabordssamtal
Till detta rundabordssamtal samlades representan-
ter från energibolag, myndigheter och branschorga-
nisationer för att diskutera Sveriges framtida elför-
sörjning. Tyvärr saknades politisk representation.

Syftet var att belysa vägval för Sveriges komman-
de investeringar i ny elproduktion. Det konstatera-
des bland annat att styrmedel från EU kommer att 
vara centrala för framtiden. Svensk industri använ-
der allt mindre el samtidigt som både vattenkrafts- 
och kärnkraftsproduktionen kommer att minska be-
roende på bland annat underhållskostnader och lågt 
elpris. Vind- och solel försvårar systemen eftersom 
de är svåra att reglera. Fjärrvärme kommer troligt-



Landskapsnoden	–	en	oberoende	arena	vid	
KSLA för dialog om landskapet
15 maj → Workshop för akademiens ledamöter
19 deltagare (A)

A	changing	climate	–	how	does	it	affect	
Swedish	possibilities	of	developing 
agriculture and forestry and contribute 
to	green	economic	growth?
16 maj → Seminarium 
Med utgångspunkt i FN:s klimatpanel IPCC:s andra 
delrapport om effekter och sårbarhet diskuterades vilka 
hot och möjligheter klimatförändringarna innebär för 
svenskt jord- och skogsbruk. Det var första gången 
som IPCC tog upp frågan om livsmedelssäkerhet och 
pekade på jordbrukets viktiga roll. Nytt var också att 
fokusera på det regionala europeiska perspektivet.

Ledande forskare från FN:s arbetsgrupp presentera-
de och diskuterade dessa frågor med representanter från 
myndigheter, forskning, näringsliv och organisationer. 
John R. Porter, professor i klimat och livsmedelssä-
kerhet i Köpenhamn, framhöll att vi antingen måste 
minska konsumtionen eller öka produktiviteten för att 
säkra livsmedelsförsörjningen. Hållbar intensifiering av 
jordbruket kan vara en lösning. Andra frågor som togs 
upp var hur man med hjälp av modeller kan bedöma hur 
odlingssystem påverkas i framtidens klimat samtidigt 
som man minimerar deras klimatpåverkan. 
80 deltagare + 99 webbvisningar (A)

Skogsbruk i Ryssland, fokus S:t Petersburg 
och republiken Komi
31 maj–8 juni → Exkursion
Var står ryskt skogsbruk i dag? Vilka är möjligheterna? 
Vilka är problemen? Och vad har skogen för roll i det 
nya ”Putinland” som växer fram? Det var några över-
gripande frågor för Skogsavdelningens ryska resa i maj–
juni 2014. Resan inleddes i S:t Petersburg där delta-
garna fick basfakta om den ryska skogssektorn. För att 
få perspektivet ”Ryssland som en marknad för förädlade 
träprodukter” gjordes ett besök hos IKEA och ett par 
områden med nybyggda finska trähus. Resan fortsatte 
till Syktyvkar, huvudstad i republiken Komi vars skogs-
areal är ungefär lika stor som den svenska. Skogarna 
sträcker sig från bördiga marker i söder till tundra i norr 
och merparten var orörda fram till andra världskriget. 
Sedan dess rullar en timmerfront allt längre österut mot 
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Uralbergen. Bakom fronten växer en andra generation 
skog som i princip får sköta sig själv. Marken består 
mest av mo och mjäla och det finns knappt någon sten. 
Bärigheten är urusel och det är dyrt att bygga vägar. 
Förutom att få se och lära om ryskt skogsbruk fick del-
tagarna besöka ett sågverk, se urskogar och vägbyggna-
tion.
10 deltagare (S)

Jordbruksavdelningens	resa	till	Frankrike:	
CAP	2020
12–17 juni → Exkursion till Belgien och Frankrike
Temat för Jordbruksavdelningens resa var framtidens 
jordbrukspolitik – inte att dyka ned i den dagsaktuella 
politiken, utan att samla frågeställningar och möjliga 
ingångar inför ett kommande arbete om vilka frågor 
som är relevanta för den framtida jordbrukspolitiken 
i Europa, med siktet inställt på 2030. Men även om 
exkursionens huvudfokus var jordbrukets politiska di-
mensioner gjorde vi också avstickare för att besöka en 
mjölkgård, en lantbruksmässa, ett växtförädlingsföre-
tag och den franska lantbruksakademien. Även ANH 
var representerat och uppskattade särskilt mötet med 
historikern Gérard Béaur, forskningsledare vid EHESS 
(École des Hautes Études en Sciences Sociales) och 
huvudansvarig för forskningsgruppen ERHIMOR 
(Equipe de Recherches pour l’Histoire du Monde 
Rural).
16 deltagare (J)

EU:s betydelse för vattenfrågorna i Sverige 
under	20	år
17 juni → Konferens
EU har haft stor betydelse för vattenfrågorna i Sverige. 
Att Sverige tvingades in i olika EU-direktiv gav stuns 
i arbetet, eftersom direktiven är betydligt skarpare än 
våra nationella miljömål. Det har också betytt större 
möjligheter till finansiering av projekt. Vattendirektivet 
orsakar både fascination och frustration enligt da-
gens föredragshållare. Fascinationen består i att Vat-
tendirektivet gett ett nytt tänk och driv i arbetet; vi 
ska inte bara värna om de fina vattnen, utan också 
om de som behöver förbättras och de som inte får bli 
sämre. Frustrationen orsakas bland annat av trögheten 
i arbetet och att Sverige fått en del bakläxa vad gäller 
t ex övervakningsprogrammen. Detta har delvis att göra 
med vår rikliga förekomst av vattenresurser.
59 deltagare (J)



Fjällkurs på Enaforsholm
19–24 juli
Den traditionella Enaforsholmskursen kunde inte ge-
nomföras i år på grund av för få anmälningar. Istället 
genomfördes en kortvariant under fem julidagar med 
samtliga övernattningar på Enaforsholm, dagsutflykter 
och studiebesök. Anders Arnell och Birgitta Åhman 
ledde kursen.

Fjällgårdens granne Lisa Öberg var guide en dag och 
visade Snasahögarna för kursdeltagarna. Lisas Öbergs 
specialitet är floran och de mångtusenåriga granarna 
kring trädgränsen.

Kursen blev mycket uppskattad och kommer att 
kunna vara ett bra alternativ under vissa år. 
8 deltagare

Trädgårdsdag på Enaforsholm
2 augusti
Trädgårdsdagen på Enaforsholm hölls lördagen den 2 
augusti. Trädgårdsmästare Ulrika Eliasson guidade i 
trädgården och visade på odlingsvärda växter. Det var 
i vanlig ordning en mycket uppskattad programpunkt 
som intresserade många besökare.

Maria Sandström, hortonom och huvudansvarig för 
trädgården, föreläste på temat ”Skapa din drömrabatt” 
och Bo Berglund, VD för AB Enaforsholm, visade runt 
bland husen och berättade om platsens historia. 

Nästa år återkommer trädgårdsdagen men en månad 
tidigare, nämligen 4 juli.

Vandring för akademiens kvinnor på 
Enaforsholm
15–17 augusti
Helgen 15–17 augusti ordnades en vandring runt 
Enaforsholm för akademiens kvinnliga ledamöter. I 
första hand ville vi erbjuda ett tillfälle att lära känna 
Enaforsholm och den jämtländska fjällvärlden i när-
området, men avsikten var också att ge för kvinnorna 
i akademien en möjlighet att lära känna varandra lite 
bättre över avdelningsgränserna.

Vi lyckades med bådadera. Samtliga avdelningar var 
representerade i den 7 kvinnor starka gruppen. Vi hann 
med en vandring från Rundhögen upp till Blåhammaren, 
där vi njöt av den goda middagen och övernattade. 
Nästa morgon besteg vi Blåhammarskläppen, innan 
vi vandrade tillbaka ner mot Storulvån. På kvällen var 
det dags för middag på Enaforsholm. Innan vi reste 
hem på söndag eftermiddag hann vi både med att gå 
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varit med om denna jaktform. Att se en bra hund 
markera för en ripkull blev ett bestående minne av 
dagen på fjället. 

Efter en dag på fjället serverades en delikat mid-
dag på verandan; i blickfånget fjället i kvällssol, på 
tallriken bl a smakbitar av riporna.
9 + 10 deltagare

Ledamotsvecka för akademiens 
ledamöter på Enaforsholm
1–4 september
I anslutning till ripjakterna anordnade vi en leda-
motsvecka på Enaforsholm, där många ledamöter 
aldrig har varit. Detta blev en möjlighet att komma 
dit och se och uppleva den fantastiska plats som 
Enaforsholm är. Tanken var också att ledamöterna 
skulle kunna hjälpa till med en del praktiska arbets-
uppgifter runt gården.

Vi blev inte så många, men vi som var där 
hade intensiva och givande dagar. Vi tog del av 
Enaforsholms historia, tittade på trädgården, stu-
derade stormskadorna i skogen och inspekterade 
byggnaderna. Lite nytta gjorde vi också med diver-
se utomhusarbeten och inte minst funderade vi över 
olika möjligheter att utveckla Enaforsholm. 

Vi hann också med några vandringar runt 
Enaforsholm. Vi gick upp till Högåsen, vandrade 
över skogen och fjället bort till Handöl och åkte till 
Storlien, där vi bland annat gick Blomsterstigen.
7 deltagare

UEAA-kongress i Prag
18–19 september
UEAA:s (Union of European Academies for Sci-
ence Applied to Agriculture, Food and Nature) åt-
tonde kongress hölls i Tjeckien. Sverige, som varit 
ordförandeland 2012–2014, avträdde sitt uppdrag i 
och med detta sammanträde och Tjeckien axlade 
ordförandeskapet för 2014–2016. Frankrike valdes 
till vice ordförandeland.

Kongressens vetenskapliga seminarium handlade 
om ”Utilization of GMO in agriculture” och vilket 
läge som råder för förädlingstekniken i de respektive 
medlemsländerna.
60 delegater från 12 länder (K)

upp till Högåsen och åka bort till Handöl och se på 
Handölsforsen och äta våfflor på Hanriis café.
7 deltagare

Berteboskonferensen:	New	Ruralities	–	
changing agendas for research 
and practice
24–26 augusti → Konferens i Falkenberg
Vi upplever en enorm tillväxt i kunskap och tillgång 
till kunskap – en tillväxt utan motstycke. Detta ut-
manar rådande modeller för hur kunskap produce-
ras, sprids och används. Vad blir konsekvenserna av 
detta för oss som individer och för samhället? Om 
var och en av oss är expert, hur ska då vårt lärande 
gå till?

Berteboskonferensen 2014 utgick från 2013 års 
Bertebospristagare professor Philip Lowes arbe-
te. Han är grundare av ett forskningscentrum för 
Landsbygdens ekonomi vid Newcastle University i 
Storbritannien och årets konferenstema låg i linje 
med hans reflexiva och tvärvetenskapligt synsätt för 
landsbygdsstudier. Framstående svenska och brittis-
ka forskare från många discipliner och andra fram-
stående aktörer samlades för att diskutera de sociala, 
ekonomiska, miljömässiga och tekniska utmaningar 
som landsbygdens befolkning, företagare och forsk-
ningen står inför. Särskilt fokus låg på Sverige och 
Storbritannien. En del av föredragen finns att se på 
www.ksla.se.
72 deltagare + 87 webbvisningar (A, J, S)

Ripjakt på Enaforsholm
29–30 augusti, 5–6 september
Under 2014 organiserades två ripjakter. Jakten är en 
av många aktiviteter som ska förknippas med Fjäll-
gården Enaforsholm – jakt och fiske var två viktiga 
inslag när A. W. Bergsten, fastighetens donator, vis-
tades på Enaforsholm. Fjällgården återkopplar till 
detta när den levererar upplevelseturism i de mäk-
tiga Jämtlandsfjällen. Målet är att erbjuda en hel-
hetsupplevelse med jakt i en fantastisk fjällterräng 
kombinerat med ett trivsamt boende och god mat.

Jaktarrangemangen detta år genomfördes i 
ett härligt väder. Strålande sol gjorde vistelsen på 
Storsnasens sluttning till en magnifik upplevelse. 
Vid jakterna lades stor vikt vid att förmedla det uni-
ka i fjälljakt. Flera av ripjägarna hade aldrig tidigare 



Mat- och turism i Roslagen
23–24 september → Exkursion till Roslagen
Kommitténs uppdrag är att behandla aktuella frågor 
som rör matkvalitet och folkhälsa och att inom hela 
livsmedelskedjan öka kunskapen om de faktorer som 
påverkar maten och måltiden. Exkursionens tema var 
mat och turism och vi besökte primärproducenter inom 
fisk, kött och mejeri, detaljhandel, restauranger och ett 
slakteri och bränneri. 
9 deltagare (J)

Forskning och innovation för 
konkurrenskraftig jordbruks- 
och trädgårdsproduktion
24 september → Workshop I i serien Kartläggning av jord-
bruksforskning, för särskilt inbjudna
25 deltagare (A)

Skogsskötsel för ett hållbart samhälle
25–26 september → Exkursion 
I slutet av september samlades skogsskötselkommitténs 
medlemmar till en inspirationsexkursion i fält där de 
besökte några olika skogsägare och förvaltare med mer 
eller mindre tydliga mål för sitt skogbrukande.

Den första dagen besökte kommittén olika delar 
av Växjö kommuns skogar, där målformuleringarna är 
lite olika men med fokus på rekreation. På eftermid-
dagen besöktes Osaby herrgård med tillhörande sko-
gar – en donationsgård som sedan länge ägs av Svenska 
Naturskyddsföreningen och förvaltas av en lokal stif-
telse. Fokus i förvaltningen är inriktat mot naturvård.

Efterföljande dag besökte kommittén fastigheten 
Svensbygd som förvaltas av ledamoten Göran Örlander, 
representant för gruppen forskningsintresserade skogs-
ägare. På eftermiddagen besöktes fastigheten Bråt, 
ägd av Carl-Johan Krantz, tidigare chef för Smålands 
Museum med stort intresse för skogens kulturmiljövär-
den, vilket avspeglades i skötseln av fastigheten. Under 
exkursionen fördes anteckningar som underlag för det 
fortsatta arbetet och inte minst för ett framtida nummer 
av KSLAT.
9 deltagare (S)
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Insekter som produktionsdjur 
i	lantbruket	–	den	nya	flugan
21 oktober → Seminarium
Intresset för insekter i maten har exploderat. I 
många länder står insekter på menyn sedan lång tid, 
exempelvis gräshoppor i Uganda och skorpioner i 
Thailand. I Sverige har vi hittills mest funderat över 
insekter i djurfoder eller som omvandlare av matav-
fall och stallgödsel till högvärdigt djurprotein och 
organiskt gödselmedel. Men insekter kan bli viktiga 
proteinkällor för både människor och djur.

Dagens huvudtalare var Segenet Kelemu från det 
afrikanska insektsinstitutet ICIPE (International 
Centre of Insect Physiology and Ecology). Hon be-
rättade att redan äts över 2 000 arter i världen av 
två miljarder människor. I Sverige pågår forskning 
på fluglarvskompostering vid SLU. Fluglarver kan 
koncentrera och hygienisera gödsel och annat orga-
niskt avfall och göra det mer lätthanterligt, samti-
digt som högvärdigt foderprotein bildas.
56 deltagare + 78 webbvisningar (A)

Forskning och innovation för 
konkurrenskraftig jordbruks- 
och trädgårdsproduktion
4 november → Workshop II i serien Kartläggning av 
jordbruksforskning, för särskilt inbjudna
27 deltagare (A)

Future	needs	for	knowledge	and	skills	in	
the	forestry	sector:	How	could	we	main-
tain innovation capability and competi-
tiveness?
5 november → Seminarium
Seminariet Future needs of knowledge and skills in the 
forestry sector lockade med föreläsare från Kanada 
(Monica Bradley), Finland (Anders Portin), Norge 
(Solfrid Mathiussen) och SLU (Peter Högberg). Det 
visade sig att de andra tre länderna också har haft 
problem med att få tillräckligt många sökande till 
de skogliga utbildningarna. Genom olika kampan-
jer har de dock lyckats förbättra sökandetrycket. I 
Kanada har man tagit fram begreppet The Greenest 
Workforce, i Finland jobbar man med kampanjen 
Skogen Talar och i Norge används konceptet Velg 
Skog.

Viltkött	–	ett	naturligt	klimatsmart	kött
26 september → Seminarium 
Mängden viltkött ökar från år till år och utgör idag 
ca 4 procent av allt kött som konsumeras i Sverige. 
Viltkött är inte bara älgkött, utan mängden kött från 
andra klövviltsarter ökar starkt. Exempelvis skjuter 
vi i Sverige årligen nu lika många vildsvin som älgar. 
Vildsvinen ökar snabbt i antal i vårt land och därmed 
har vi en fantastisk resurs med ett ypperligt kött. 
Genom att skapa en efterfrågan hos konsumenten 
skulle vi samtidigt bidra till att lösa problem med 
de skador vildsvinen orsakar för många markägare. 
80 deltagare (J)

Mat	och	folkhälsa	ur	ett	20-årigt 
perspektiv
13 oktober → Kvällsseminarium 
I år är det 20 år sedan Sverige gick med i EU. Under 
samma period har mycket hänt med avseende på 
svensk mathållning och folkhälsa. För 20–30 år se-
dan var hjärt-kärlsjukdomar ett stort hot mot folk-
hälsan i hela västvärlden. Sedan dess har sjuklighet 
och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar halverats, 
vilket bidrar till att människor idag lever 5–7 år 
längre än då. Kostvanorna har förbättrats och rök-
ningen har minskat dramatiskt. Lägre kolesterolvär-
den som ett resultat av bättre matvanor, det vill säga 
mer frukt och grönt och mindre animaliska hårda 
mättade fetter, har varit den viktigaste enskilda 
faktorn bakom framgången. Andra matrelaterade 
folkhälsoproblem har dock ökat parallellt – fetma 
och diabetes utgör idag de stora utmaningarna för 
svensk folkhälsa. 
74 deltagare (J)

Blivande trädgårdsmästare
16 oktober → Studiebesök 
Arton studerande trädgårdsmästare från Gävle 
Högskola besökte biblioteket tillsammans med 
sin kursledare för att få en visning av samlingar-
na och veta mer om den historiska verksamheten. 
Ytterligare ett skäl till besöket var att leta fram lit-
teratur och andra källor till en kommande uppsats-
kurs. Kursledaren Elisabeth Svalin Gunnarsson är 
en frekvent nyttjare och ambassadör för akademiens 
bibliotek.
19 deltagare (ANH)



Kommittén arbetar vidare med att vaska fram en 
bästa praxis för ökad rekrytering genom att lära från 
andra länder och ta vara på och sammanställa svenska 
erfarenheter.
32 deltagare + 77 webbvisningar (S)

En	svensk	livsmedelsstrategi	–	vad,	vem,	
hur?
10 november → Workshop för särskilt inbjudna
I anslutning till den pågående Konkurrenskrafts-
utredningen arrangerade Kommittén för lönsam och 
uthållig primärproduktion (LUPP) en workshop för 
att diskutera arbetet med en svensk nationell livsme-
delsstrategi med utgångspunkten att en tydlig och för-
ankrad målbild för svensk livsmedelsproduktion skapar 
förutsättningar för tillväxt. Inbjudna till workshopen 
var företrädare för myndigheter, näringsliv och organi-
sationer med ett intresse för området.
23 deltagare (J)

Framtiden	växer	på	träd!	Råvaruförsörjning	
och	teknikutveckling	–	skogsråvara	för	
energi
17 november → Seminarium 
Vad ska vi använda skogen till i framtiden? Den frå-
gan togs upp på ett seminarium som Energikommittén 
arrangerade med deltagare från råvaru-, bränsle- och 
forskningssidan samt branschorganisationen.

Ett budskap var att skogen kan ge mycket mer – vi 
kan öka uttaget av skogsbränsle i form av toppar, grenar 
och sly flera gånger om i Sverige.

Ett annat budskap var att vi i princip kan göra allt 
av vedråvara – kemikalier, drivmedel, kompositer och 
tyg. Men det kommersiella genomslaget dröjer, tro-
ligtvis 10–20 år, vilket delvis beror på att biobaserade 
produkter nästan alltid är dyrare än fossila produkter. 
Genteknik är en möjlighet för att skräddarsy kemikalie- 
och energiproduktion.

Ett tredje budskap var att sopor hotar skogsbränslet. 
Allt fler värmeverk eldar i dag med sopor och rivnings-
virke, det dyrare skogsbränslet sätts in först som spets 
vid köldknäppar. Dagens låga elpriser är också ett hot, 
eftersom många fastighetsägare överväger att lämna 
fjärrvärmen och i stället satsa på egna värmepumpar.
79 deltagare + 117 webbvisningar (S)
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Nätverk för hästen i humaniora- 
och samhällsforskningen
20 november → Studiebesök i samband med årsmöte
Bibliotekets praktikant Anna Backman är medlem i ett 
nätverk för forskning om hästar. Nätverket kombinera-
de sitt årsmöte med studiebesök i akademiens bibliotek. 
12 deltagare (ANH)

Skogens klimatnytta
24 november → Seminarium
Sveriges skogar har en viktig roll för klimatet, men det 
behövs tydliga incitament för skogsägarna att ta vara på 
de möjligheter som finns.

Det är inte som kolsänka som skogen har sin stora 
klimatroll.

Det var några av budskapen från det seminarium 
om skogens klimatnytta som arrangerades av rege-
ringens utredning Klimatfärdplan 2050 och KSLA. 
Utgångspunkten för seminariet var regeringens klimat-
vision att det år 2050 inte längre ska ske några netto-
utsläpp av koldioxid i Sverige. 

Oavsett hur man använder skogsråvaran så är skogs-
tillväxten den avgörande faktorn för skogens klimat-
nytta. Genom att utnyttja väl kända metoder på ett mer 
systematiskt sätt går det att fram till 2050 öka tillväxten 
i skogarna med cirka 60 miljoner kubikmeter jämfört 
med idag. Att sköta skogen för högsta möjliga tillväxt 
innebär dock ett ökat risktagande för skogsägaren. Det 
krävs därför tydliga styrmedel från samhället om till-
växtpotentialerna ska kunna utnyttjas.

I samarbete med Utredningen Klimatfärdplan 2050.
67 deltagare + 101 webbvisningar (S)

Marknadsföring av skogsakademikeryrket
24 november → Workshop hos Britny, Stockholm
Den digitala byrån Britny anordnade en workshop för 
medlemmarna i Kommittén för kompetensförsörjning i 
syfte att ta fram en strategiplan för hur vi ska kunna få 
fler att söka till de skogliga akademiska utbildningarna 
i framtiden. Det handlar om en informativ kampanj 
som får blivande studenter att förstå att det handlar om 
breda utbildningar som resulterar i meningsfulla yrken, 
att ”vara med och rädda världen”.

Under 2015 kommer kommittén att arbeta vidare 
med den strategiska planen och presentera den för 
skogssektorns representanter. Förhoppningen är att 
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sjösätta en välgrundad och långsiktig rekryterings-
kampanj som hela skogssektorn kan stå bakom för 
att trygga kompetensförsörjningen in i framtiden.
19 deltagare (S)

CAP, en möjlighet att utveckla 
en bioekonomi
26 november → Workshop för särskilt inbjudna
EU har påbörjat ett arbete med att skapa en politik 
för utvecklingen av en bioekonomi. Kan jordbruks-
politiken bli en pådrivande faktor för en önskad ut-
veckling eller är den snarare ett hinder eller kanske 
utan betydelse? Stockholm Environment Institute 
hade på uppdrag av Kommittén för grön ekonomi 
tagit fram ett diskussionsunderlag med ett antal 
frågeställningar. Särskilt inbjudna deltagare från 
myndigheter, forskning, näring och ledamöter från 
KSLA diskuterade bland annat hur nuvarande CAP 
(Common Agricultural Policy) kan användas samt 
hur CAP skulle behöva ändras för att bättre stödja 
en övergång till en biobaserad ekonomi. Även frå-
gan om hur de nya grenarna inom jordbruket kan 
utvecklas, t ex en hållbar kemiindustri baserad på 
förnybara råvaror, togs upp.
15 deltagare (A)

Forskning och innovation för 
konkurrenskraftig jordbruks- 
och trädgårdsproduktion
4 december → Workshop III i serien Kartläggning av 
jordbruksforskning, för särskilt inbjudna
22 deltagare (A)

Jord-	och	skogsbruk	i	Brasilien	och	BRIC-
länderna	–	utmaningar	och	möjligheter
11 december → Seminarium
De så kallade BRIC-ländernas – Brasilien, Ryssland, 
Indien och Kina – satsningar inom jord- och skogs-
bruk tilldrar sig allt större intresse. Målmedvetna 
satsningar på forskning och innovation inom de 
gröna sektorerna kombineras med stora tillhörande 
industriella investeringar och uppbyggandet av in-
ternationella relationer.

EU och USA är de två största exportörerna av 
livsmedel i världen, medan Brasilien hamnar på 
tredje plats. Både Kina och Indien är större som 
producenter, men produktionen går i första hand till 
hemmamarknaden och jordbruket har framför allt 
varit inriktat på fattigdomsbekämpning och själv-
försörjning och inte export.
57 deltagare + 51 webbvisningar (J)
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT) innehåller föredrag och diskussioner från 
akademiens seminarier, konferenser och sammankomster samt även rapporter från akademiens kommittéer 
och arbetsgrupper.

Tidskriften, med ny formgivning från och med 2014 års första nummer, utges i tryckt form eller enbart 
digitalt på akademiens hemsida. Även de tryckta numren finns nedladdningsbara på hemsidan. Varje num-
mer tillställs akademiens svenska och nordiska ledamöter – engelskspråkiga nummer även till de utländska 
ledamöterna – och information går ut via e-postmeddelande till de som prenumererar på information från 
KSLA, i pressmeddelande och via sociala medier. Under 2014 – tidskriftens årgång 153 – kom tre nummer 
ut, alla tryckta.

Publiceringsverksamheten

Nr 1 Skogsnäringens värdekedjor – definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden 
(Kommittén för skoglig teknik och logistik, 60 sidor)

Nr 2 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2013 
(68 sidor)

Nr 3 Fisk, gift och hälsa – fiskkonsumtionens nytta och risker 
(Kommittén för fiskefrågor, 56 sidor)
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KSLA Nytt & Noterat
Den digitala nyhetstidningen KSLA Nytt & Noterat upplyser främst om akademiens aktiviteter och pub-
liceringsverksamhet. Information om 2014 års fyra nummer gick via e-post ut till nära de 2 000 prenume-
ranterna samt akademiens svenska och nordiska ledamöter. Även KSLA Nytt & Noterat kommuniceras 
externt via pressmeddelanden och sociala medier.

Bland artiklarna i 2014 års nummer kan nämnas 

• ”Makten över marken – vem ska bestämma?” om dilemmat att bevara värdefull åkermark och ändå få 
plats för ny bebyggelse, och ”Landskapskarakteriseringens framtid & landskapets framtida karaktär” om 
landskapskonventionen och åtgärder för att främja planering, förvaltning och skydd av landskap.

 Nr 1-2014.

• Artiklarna ”Vad betyder klimatförändringarna för grön ekonomisk tillväxt?” om hur svenska mark-
resurser ska användas för ökad livsmedelsförsörjning och i omställningen till grön ekonomi och ”Sveriges 
framtida elförsörjning – en eftermiddag med spänning”, ett refererat av ett rundabordssamtal som belyste 
vägval för Sveriges kommande investeringar i ny elproduktion.

 Nr 2-2014.

• ”EU 20 år – vattenfrågor i fokus” om EU:s vattendirektiv och deras påverkan på vattenfrågorna i Sverige och 
”Landsbygdsexpertisens framtid”, Bertebospristagaren Philip Lowes anförande vid Berteboskonferensen 
i Falkenberg.

 Nr 3-2014. 

• Och till sist ”Insekter som produktionsdjur – den nya flugan” med den ökande globala livsmedelsefter-
frågan som bakgrund och ”Framtiden växer på träd” som refererade seminariet i november med samma 
titel där man konstaterade att skogen kan ge mycket mer – vi kan i princip göra allt med vedråvara!

 Nr 4-2014.
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ENHETEN FöR DE AREELLA NäRINGARNAS HISTORIA (ANH)

De böcker som ANH har givit ut under året har det i sedvanlig ordning informerats om i särskilda fack-
tidskrifter och de har även blivit uppmärksammade genom recensioner och anmälningar i tidskrifter och 
dagstidningar.

Skogs- och Lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED)
Nr 61 Att bruka men inte äga. Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag 

(red. Anders Wästfelt, 320 sidor).
Nr 62 Den svenska lantbrukslitteraturen från äldsta tid t o m år 1850. Bibliografisk förteckning uppgjord av Per 

Magnus Hebbe (faksimilutgåva med korrigeringar, kompletteringar och tillägg av bibliotekarie Olof 
Kåhrström, 848 sidor).

Nr 67 Ledamotsmatrikel 1812–2012 (red. Jimmy Lyhagen, 285 sidor, endast digital publicering).
Nr 68 Händelser och ledamöter i Akademien under 200 år (red. Jimmy Lyhagen, 141 sidor, endast digital 

publicering).

Miscellanea
Nr 13 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över leda-

möter avlidna 2011–2012 (red. Jimmy Lyhagen, 86 sidor).
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Nyhetsbrevet Freja
ANH:s nyhetsbrev Freja utkom under 2014 med sin femte årgång. I Freja, som distribueras elektroniskt till 
omkring 2 500 prenumeranter, informerar ANH om den litteratur som köps in till biblioteket samt hur den 
hänger samman med samlingarna. Där berättar vi också om akademiens historiska bokutgivning och om 
seminarier och andra händelser i den agrarhistoriska världen samt tipsar om nyttiga agrarhistoriska resurser. 
Under året handlade ett nummer om hästlitteratur i bibliotekets samlingar och nyhetsbrevet har också tagit 
upp ämnen och områden som landsbygdshistoria, miljöhistoria, gränsöverskridande humanistisk forskning 
och etnobotanik.
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Avgivna remissvar

Under	 2014	 har	 Kungl.	 Skogs-	 och	 Lantbruksakademien	 lämnat	 tio	 remissvar	 till	 departement	 och	
myndigheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och VD efter beredning av någon 
av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet. 
Remissunderlaget brukar läggas ut på akademiens interna hemsida Ledamotsrummet för att ge ledamö-
terna möjlighet att på ett enkelt sätt lämna synpunkter till beredningsgruppen. Remissvaren refereras 
kort	i	KSLA	Nytt	&	Noterat	och	de	publiceras	i	sin	helhet	på	akademiens	offentliga	hemsida,	www.ksla.se.

De yttranden som KSLA har lämnat år 2014 gäller:

1. Synliggöra värdet av ekosystemtjänster. Utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster, SOU 2013:68 
(till Miljödepartementet 2014-01-09). 

2. Förstudie om nationellt skogsprogram. Skogsstyrelsens förslag om Förstudie om ett nationellt skogspro-
gram för Sverige – Förslag och ställningstagande, Meddelande 5 2013 (till Landsbygdsdepartementet 
2014-01-13).

3. Regeringens biståndspolitiska plattform. Förslag till Regeringens biståndspolitiska plattform, Skr 2013/14 
(till Utrikesdepartementet 2014-02-11).

4. Hållbar återföring av fosfor. Utredningen om Hållbar återföring av fosfor – Naturvårdsverkets redo-
visning av regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor, Rapport Naturvårdsverket 6580 (till 
Miljödepartementet 2014-03-31).

5. Svenskt genomförande av gårdsstödet 2015–2020. Gårdsstödet 2015–2020 – förslag till svenskt genomför-
ande, Ds 2014:6 (till Landsbygdsdepartementet 2014-04-15).

6. Fossilfri fordonstrafik. Utredningen om fossilfri fordonstrafik, SOU 2013:84 (till Näringsdepartementet 
2014-05-13).

7. Tunga fordon på allmän väg. Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre 
fordon på det allmänna vägnätet, N2014-3453-TE och N2014-3454-TE (till Näringsdepartementet 
2014-10-10).

8. I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler. Slutbetänkandet i Vattenverksamhetsutredningen 
I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler, SOU 2014:35 (till Miljö- och energidepar-
tementet 2014-10-30).

9. Jordbruks- och bostadsarrende. Tomträtts- och Arrendeutredningens slutbetänkande Jordbruks- 
och bostadsarrende – några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd, SOU 2014:32 (till 
Justitiedepartementet 2014-11-27).

10. Med miljömålen i fokus – mark och vatten. Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus 
– hållbar användning av mark och vatten, SOU 2014:50 (till Landsbygdsdepartementet 2014-11-28).
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Medel har också fördelats till projekt och kom-
mittéer inom akademiens ram. Allmänna avdel-
ningen och Jordbruksavdelningen har tilldelats 
2  465  000 kronor vardera, Skogsavdelningen har 
tilldelats 2  480  000 kronor och ANH, Enheten 
för de areella näringarnas historia, 2  335  000 
kronor – detta ur följande stiftelser: Stiftelsen A. 
W. Bergstens donationsfond (2  400  000 kronor), 
Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond 
(10 000 kronor), Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns 
fond (4 960 000 kronor), Stiftelsen Per Palmgrens 
fond (250 000 kronor), Stiftelsen Hugo och Emma 
Björkmans minnesfond (700 000 kronor), Stiftelsen 
Gunnar och Birgitta Nordins fond (450 000 kronor), 
Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond (130  000 
kronor) samt Stiftelsen Akademiens kulturtekniska 
fond (360 000 kronor).

Av stiftelsernas disponibla avkastning under 
redovisningsåret 1 januari 2014–31 december 2014 
har 22  647  900 kronor beviljats i anslag, bidrag, 
stipendier, priser och belöningar (se även sidan 57). 
Av dessa medel utgör 22 337 900 kronor anslag till 
forskning, projekt samt bidrag till studieresor, re-
gionala belöningar och elevstipendier. Resterande 
medel, 310 000 kronor, utgörs av priser, medaljer 
och belöningar, utdelade 2015.

Disponibel avkastning har fördelats av akademi-
kollegiet efter ansökningar och efter bedömning 
av akademiens anslagsnämnd samt av särskilda 
styrelser för två av stiftelserna: Stiftelsen Svenska 
Lantbruksveckans fond och Stiftelsen SLO-fonden. 
Styrelserna för Stiftelsen Anders Elofsons fond, 
Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder och 
Svensk Växtnäringsforskning fattar egna beslut om 
anslagsfrågor och utdelning.

Medlen har fördelats företrädesvis till yngre 
forskare för forskningsprojekt som i regel inte över-
skrider 200 000 kronor (med undantag för SLO-
fonden som har maxbeloppet 250 000 kronor) och 
som resestipendier till studerande inom jord-, skogs- 
och trädgårdsbruk, men även till praktiska utövare 
inom de areella näringarna. Beloppet per individ 
överstiger i regel inte 25 000 kronor. Vid bedöm-
ningen av ansökningarna har sökandes kompetens i 
förhållande till målet för ansökan beaktats, liksom 
sektorsrelevans. 

Håstadiuspriset utlystes och beslutades om för 
första gången år 2014. Ulla och Birger Håstadius 
Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och 
utveckling inom växtområdet har som ändamål att 
stödja vetenskaplig forskning och utveckling inom 
växtområdet, förädling, odling och produktutveck-
ling. Priset delades ut vid akademiens högtidssam-
mankomst 2015 och ett Håstadiusseminarium, där 
pristagaren blir huvudföreläsare, anordnas samma år. 
 

Anslag, stipendier, priser 
och belöningar

Akademien	förvaltar	42	stiftelser.	Stiftelserna	har	som	ändamål	att	främja	vetenskaplig	forskning	och	
utveckling	inom	den	gröna	sektorn.	Akademien	utlyser	externa	anslag	och	stipendier	liksom	vissa	priser	
och belöningar genom riktade utskick, viss annonsering och via den egna hemsidan och sociala medier.
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• Stiftelsen Adolf Dahls fond för främjande av jord-
bruk, företrädesvis baljväxtodling: 600 000 kro-
nor.

• Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond för i 
första hand hydrotekniska försök och undersök-
ningar på jordbruksområdet samt till publiceran-
de av skrifter i dithörande ämnen: 90 000 kronor.

• Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond för 
forskning beträffande husdjurens utfodring och 
vård: 300 000 kronor.

• Stiftelsen Axel Melanders fond till yngre lantbru-
kare som genomgått högre lantbruksskola och 
som önskar studera till lantbruket hörande frå-
gor: 98 000 kronor.

• Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond för studier 
inom eller utom landet av lantbrukets byggnader: 
50 000 kronor.

• Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond, för 
främjande svensk växtodling: 2 000 kronor. 

• Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond 
för befordran av svenska jordbrukets utveckling 
och förkovran: 175 000 kronor. 

• Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds donationsfond som 
främjar befordrandet av ändamålsenliga och för 
smakfull enkelhet utmärkta lantbruksbyggna-
der: 50 000 kronor.

• Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond för främ-
jande av vetenskaplig undervisning och forsk-
ning: 1 240 000 kronor. 

• Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond 
för trädgårdsskötselns teoretiska eller praktiska 
studier i utlandet: 50 000 kronor. 

• Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond, resesti-
pendier för lantbrukets teoretiska och praktiska 
studier i utlandet till yngre personer som nyligen 
utexaminerats från Ultuna eller Alnarp: 100 000 
kronor.

• Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond för 
skogsvetenskapliga studier som i första hand be-
rör Västernorrlands och Jämtlands län: 450 000 
kronor.

• Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond för forsk-
ning och utbildning till gagnade av svensk lant-
bruksnäring: 20 000 kronor. 

• Stiftelsen Hem i Sverige-fonden för forskning fö-
reträdesvis med anknytning till de mindre jord-
bruksföretagarnas problem: 494 000 kronor. 

• Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond, resesti-
pendium till doktorand vid SLU: 35 000 kronor.

• Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipen-
diefond för främjande av internationella forskar-
kontakter och erfarenhetsutbyte inom skogs- och 
jordbruksforskningsområdet och aktuella kon-
taktområden: 230 000 kronor.

• Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering, för 
främjande av utveckling av en effektiv ekono-
miskt riktig mekanisering inom jord- och skogs-
bruk, fiske och biodling: 25 000 kronor.

• Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond med än-
damål att lämna bidrag till upplysningsverksam-
het rörande djurskydd: 125 000 kronor. 

• Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, bidrag till 
studerande för utbildning till agronom eller hor-
tonom: 30 000 kronor.

• Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond för 
utveckling av lantbruk, trädgårdsskötsel eller bi-
odling: 100 000 kronor. 

• Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond, resebidrag till svensk 
forskare som bedriver forskning rörande husdju-
rens fruktsamhetsproblem: 75 000 kronor.

• Stiftelsen Fonden för markvård till minne av 
Sanders Alburg för främjande av forskning inom 
markvård och trädgårdsskötsel vid småbruk/fri-
tidsodling: 70 000 kronor. 
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• Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendie-
fond, stipendier för att främja och stimulera in-
tresset för skogsskötsel, speciellt lövskogsskötsel 
i Sydsverige: 58 000 kronor. 

• Stiftelsen Anders Elofsons fond, forskningsanslag 
för understöd av forskning inom betesområdet, 
vallkulturen och fröodlingen: 270 000 kronor. 

• Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder, till forsk-
ningsprojekt och resestipendier inom vallodling-
ens, vallfoderberedningens och vallfoderutnytt-
jandets områden: 249 500 kronor. 

• Stiftelsen Akademiens biblioteksfond, till ANH, 
Enheten för de Areella Näringarnas Historia: 
500 000 kronor.

• För framstående insatser inom skogs- och jord-
bruk har, på förslag av vissa skogsstyrelser och 
hushållningssällskap, utdelats  30 000 kronor ur 
Stiftelsen A. W. Bergstens donation, 20 000 kronor 
ur Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond för före-
dömliga insatser inom trädgårdsbruk och 15 000 
kronor ur Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond 
inom skogsvården. Totalt har 13 enskilda skogs- 
och jord-/trädgårdsbrukare belönats.

• Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnes-
fond har utdelats två belöningar för framstående 
doktorsarbete, en belöning för föredömliga insat-
ser inom forskningskommunikation och en belö-
ning för föredömliga insatser i skogs- och jord-
bruksforskningens tjänst: sammanlagt 60  000 
kronor. 

• Stiftelsen A. W. Bergstens donation har bidragit 
med 60 000 kronor utgörande A. W. Bergstens 
pris för framstående vetenskapligt arbete, fram-
gångsrik undervisande verksamhet eller jämför-
bar insats på det praktiska området, liksom med 
medel till Akademiens guldmedalj för utom-
ordentlig gärning inom akademiens verksam-
hetsfält, och till Akademiens belöning till gagn 
för de areella näringarna, Silvermedaljen, som 
utdelas till person, som på ett förtjänstfullt sätt 
väckt intresse för de areella näringarna.

• Stiftelsen SLO-fonden (Svenska Lantbrukarnas 
Olycksfallsförsäkringsbolags fond), bidrag för 
utbildnings- och försöksverksamhet, vetenskap-
lig forskningsverksamhet: 5 385 400 kronor.

• Gunnar Torstenssons Enaforsholmsstipendium till 
studerande vid Sveriges Lantbruksuniversitet, 
för berömvärt deltagande i studentkårernas 
idrottsliga verksamhet och/eller föreningslivet 
inom respektive idrottsförening, har bidragit 
med resebidrag på 2 000 kronor ur Stiftelsen A. 
W. Bergstens donation.

• Ur Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, stipen-
dier till studerande vid SLU:s lantmästarutbild-
ning i Alnarp: 20 000 kronor.

• Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond, stipendier 
till avgående elever vid Himmelstalundsskolan, 
tidigare Statens Trädgårdsskola: 10 000 kronor.

• Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, elevstipendier till 
studerande vid ettåriga påbyggnadsutbildningar 
i jordbruk och trädgårdsodling: 8 000 kronor.

• Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning, medel till 
projekt med särskild inriktning på användningen 
av mineralgödsel och kalkningsmedel: 500 000 
kronor. 

• Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling 
har bidragit med 100 000 kronor till Sveriges 
Utsädesförenings verksamhet under 2014.

• Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond, som har 
som ändamål att främja de gröna näringarnas 
ställning i samhället, har beviljat medel till olika 
projekt uppgående till 803 000 kronor.

De priser och belöningar som delades ut vid 2014 års 
högtidssammankomst (sidan 8) beslutades år 2013 och 
redovisades därmed i 2013 års verksamhetsberättelse.
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Barksätters egendom
Verksamheten vid Barksätters egendom i Södermanland, 
som 1983 donerades till akademien av fru Mary 
Francke-Gustafson, har fortgått planenligt under 2014. 
Syftet med donationen är att bevara ett sammanhål-
let aktivt sörmländskt jord- och skogsbruk för att där 
möjliggöra forskning inom jord- och skogsbruk samt 
husdjursskötsel. Liggande försök underhålls och aka-
demien är positiv till ytterligare forsknings- och för-
söksverksamhet. Fastigheten är certifierad enligt FSC 
och PEFC.

Stiftelsen har under 2014 bedrivit djurhållning i 
egen regi för att säkerställa att de områden som är un-
der restaurering på Risön betas. En fotodokumentation 
har gjorts av de restaurerade betena för att dokumentera 
utseendet idag, förändringar i floran och hur området 
utvecklas i framtiden. 

Ett examensarbete har påbörjats för att utreda eko-
nomiska och ekologiska konsekvenser av att implemen-
tera en alternativ långsiktig skötselstrategi av fastighe-
tens skogsinnehav, s k ”triadskogsbruk”, som innebär 
att skogslandskapet delas in i tre skötseltyper: skog 
för intensiv fiberproduktion, skog med naturanpassat 
skogsbruk och skog som lämnas obrukad. 

De estetiska värdena är centrala i vården av ett her-
resäte som Barksätter och under 2014 har några av för-
slagen i Landskapsplan Barksätter – inventering och ge-
staltningsförslag (2013) genomförts. En omfattande och 
nödvändig omläggning av herrgårdens tak har genom-
förts med höjd antikvarisk och teknisk nivå – bl a har 
eternittaket ersatts med oglaserat enkelkupigt lertegel. 

Årets avverkning uppgår till 3 153 skogskubikmeter 
och har sålts, dels som en rotpost om 2 733 skogskubik-
meter, dels som ett gallringsuppdrag omfattande 420 
skogskubikmeter. Skogsskötselåtgärder har genomförts 
enligt plan. Fastighetens jordbruk är utarrenderat och 
verksamheten har bestått av fårskötsel och spannmåls-
odling.

Kontaktperson för Barksätter på KSLA:s kansli är 
akademijägmästare Birgitta Naumburg.

Barksätter och 
Enaforsholm



Enaforsholm Fjällgård
Enaforsholm Fjällgård i Jämtland donerades 1937 till 
akademien av grosshandlaren A. W. Bergsten. Driften 
sker i ett särskilt bolag, AB Enaforsholm, ägt av A. W. 
Bergstens stiftelse. Värdparet Bo Berglund och Ingalill 
Samuelsson hälsar alla med naturintresse välkomna till 
detta fjällparadis.

År 2014 inleddes med god beläggning och trots lite 
snö januari–april  ökade antalet övernattningar jämfört 
med föregående år. Däremot minskade beläggningen 
de fem sista månaderna och totalt under 2014 minskade 
gästnätterna med 8 procent jämfört med 2013. SJ har 
slutat köra nattågen till Enafors station. 

Under 2014 hade AB Enaforsholm tre personer an-
ställda, varav 2,5 personer var fast anställda och övriga 
timanställda. Resultatet för verksamhetsåret 2014 var 
negativt.

Årets tre första månader gav så pass lite snö att det 
inte var möjligt att göra skidspår med snöskotern.

Sommaren var den varmaste på på 100 år. I juni hölls 
en målarkurs på fjällgården medan Enaforsholmskursen 
i juli fick ställas in. Den ersattes av den kortare Fjäll-
kursen på Enaforsholm.

2013 års Trädgårdsdag fick sin upprepning i början 
av augusti vilket var uppskattat. Trädgårdsdagen kom-
mer att återkomma även 2015.

Fjällgården stod värd för tre bröllop under året.
Ripjaktshelgerna fylldes med deltagare och efterfrå-

gan var så stor att en tredje jakthelg kunde arrangeras.
I december tilldelades Enaforsholm Fjällgård Åre 

kommuns tillgänglighetspris. Detta tillsammans med 
företagets sociala engagemang, med t ex försäljning av 
romska hantverksprodukter, ledde till idén att öppna 
Enaforsholm på julafton för ensamma personer, vilket 
fick  stort stöd från andra företag och privatpersoner i 
kommunen. Julaftonsfirandet på Enaforsholm, dit 39 
personer kom, uppmärksammades av radio och tid-
ningar och även i sociala medier.

Kontaktperson för Enaforsholm Fjällgård på 
KSLA:s kansli är akademiagronom Eva Ronquist.
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ORGANISATIONEN
övergripande organisation

Avdelningarna och deras kommittéer

Projekt

Enheten för de Areella Näringarnas Historia, ANH

Nya ledamöter

In Memoriam

Personal
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Från Allmänna avdelningen
Åke Clason, avdelningsordförande
Christina Engfeldt
Anne-Li Fiskesjö
Peter Sylwan

Från Jordbruksavdelningen
Ann-Britt Karlsson, avdelningsordförande
Johan Biärsjö
Marianne Elvander
Elisabeth Gauffin

Från Skogsavdelningen
Tomas Lundmark, avdelningsordförande
Ann-Britt Edfast
Lars Gabrielsson
Göran Ståhl

Presidium
Presidiet, som består av preses, vice preses och aka-
demiens sekreterare, samordnar under akademikol-
legiet planeringen av akademiens verksamhet, svarar 
för de uppgifter som överlämnas av akademien eller 
kollegiet och handhar löpande beslut. 

Praktisk verksamhet
Verksamhetens innehåll bestäms av akademien 
genom dess olika organ och dess aktiva ledamö-
ter. Utöver avdelningarna, deras kommittéer samt 
ANH, som bedriver det dagliga arbetet, finns fasta 
nämnder av rådgivande karaktär och berednings- 
och arbetsgrupper som tillsätts för specifika kortare 
uppdrag.

Ledamöter
Akademiens ledamöter väljs in i någon av de tre 
avdelningarna: Allmänna avdelningen, Jordbruks-
avdelningen och Skogsavdelningen. Inom varje av-
delning finns 70 ”rum” för svenska ledamöter under 
65 år och 25 ”rum” för utländska ledamöter under 
65 år. Därtill finns utrymme för högst 20 heders-
ledamöter.

När en ledamot fyller 65 år lämnar denne sitt 
”rum” men kvarstår som fullvärdig ledamot och en 
ny ledamot väljs in i akademien. Nya ledamöter no-
mineras av ledamöterna och utses av akademien en 
gång per år.

Den 31 december 2014 hade akademien 488 
svenska och 157 utländska ledamöter, inklusive de 
som valdes in vid akademisammankomsten den 8 
december 2014. Under 2014 var 401 stycken leda-
möter 65 år eller äldre av de totalt 645 ledamöterna. 
Uppgifter om ledamöterna finns i Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademiens matrikel 2014.

Kollegium
Akademiens styrelse, under Akademien in pleno, 
utgörs av akademikollegiet. Ledamöter i kollegiet är 
preses (styrelsens ordförande) och vice preses, aka-
demiens sekreterare, de tre avdelningsordförandena 
samt ytterligare nio ledamöter, av vilka varje avdel-
ning väljer tre. Mandattiden för samtliga är fyra år. 
År 2014 bestod akademikollegiet av följande leda-
möter:

Kerstin Niblaeus, preses
Bo Andersson, vice preses
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare
och VD

övergripande organisation

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien står under H. M. Konungens beskydd.
Akademiens högsta beslutande organ är Akademien in pleno, det vill säga ledamöterna. 
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Allmänna avdelningen
Allmänna avdelningen behandlar övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, land-
skap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering.

Här behandlas även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jord-
bruk respektive skogsbruk, såsom fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk. 

Under året har avdelningen haft verksamheter inom flera områden där frågor kring markanvänd-
ning, miljö- och landskapsfrågor och åtgärder för öka attraktionskraften för de gröna näringarna är 
några exempel. Avdelningen har också varit mycket aktiv med att bistå Konkurrenskraftsutredningen 
med underlag.

Allmänna avdelningens ordförande år 2014 var Åke Clason. Avdelningssekreterare är Eva Ronquist. 
Under 2014 har dessa kommittéer arbetat inom avdelningen: Kommittén för fiskefrågor, Kommittén 

för forskningspolitik (gemensam kommitté för alla tre avdelningarna) och Kommittén för grön eko-
nomi. Kommittén för landsbygdsutveckling avvecklades per 2014-06-30.

Det praktiska arbetet inom Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bedrivs främst inom avdelningarna 
och deras kommittéer samt inom Enheten för de Areella Näringarnas Historia (ANH). Den dagliga verk-
samheten	utgörs	framförallt	av	sammankomster,	konferenser,	seminarier,	workshops,	rundabordssamtal	
och boksläpp.

Dokumentation från aktiviteterna (presentationer, rapporter o d) läggs regelmässigt ut i anslutning till 
respektive aktivitets plats, eller ”påannonsering”, på akademiens hemsida. Mer omfattande dokumenta-
tion	kan	publiceras	som	en	utgåva	av	akademiens	tidskrift,	KSLAT,	se	sidan	28.	Avdelningarna	och	kom-
mittéerna har möjlighet att dokumentera sina interna aktiviteter och föra diskussioner på akademiens 
interna	hemsida	”Ledamotsrummet”	dit	ledamöterna	kommer	genom	att	logga	in	sig	från	www.ksla.se.

Avdelningarna och 
deras kommittéer

Kommittén för fiskefrågor
Kommittén har haft som överordnad uppgift att 
följa internationell och nationell utveckling inom 
områdena fisk, fiske, vattenbruk och därtill hörande 
miljö- och livsmedelsfrågor samt bereda och fram-
föra förslag till akademien om angelägna åtgärder. 

Kommittén har hållit fem ordinarie möten un-
der året plus arbetsmöten. Under 2012 initierade 
kommittén projektet Lax till Moälven som slutre-
dovisades 2014. Målet med projektet var att skapa 
ett hållbart laxfiske i Moälvens mynningsområde 

och kommittén samordnade Länsstyrelsens, kom-
munens och fiskets intressen i älven och mynnings-
området.

Kommitténs sammanställning av resultatet av 
sitt fisk- och miljögiftsseminarium i november 2013 
publicerades i form av KSLAT nr 3-2014. 

Våren 2014 hölls flera workshops med represen-
tanter från Handelshögskolan, KTH, Stockholm 
Resilience Center och Länsstyrelsen i Stockholms 
län för att formulera ett projekt avseende handel 
med närproducerade livsmedel, framförallt fisk, i 



Stockholm – initiativet är vilande för tillfället men det 
finns fortfarande en ambition att återuppta projektet. 

Kommittén för forskningspolitik
Under året genomfördes totalt nio kommittémöten  
varav ett planeringsmöte förlagt till Skåne. Syftet med 
studiebesöket var att lära sig mer om samverkan och 
innovation regionalt. Besöket avslutades med interna 
överläggningar samt deltagande i Partnerskap Alnarps 
10-årsjubileum. Här gavs kommittén möjlighet att syn-
liggöra KSLA.

Under 2014 har fokus legat på arbete med 
Konkurrenskraftsutredningen (KKU). Fyra runda-
bordssamtal har genomförts, följt av upprepade dis-
kussioner i kommittén, övriga inom KSLA samt med 
representanter från KKU. Inom arbetet beställdes pro-
jektet Framtidsområden för lantbruksforskning – en inter-
vjustudie av My Laurell AB. Dessutom har kommittén 
arbetat i tät dialog med Jonas Brändström, Vinnova, 
som hade ett enskilt uppdrag från KKU. Brändströms 
arbete resulterade i rapporten Forskning och innovation 
för konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion. 
Resultaten av rundabordssamtalen tillsammans med 
nämnda rapporter resulterade i ett sammanfattande do-
kument Slutrapportering från arbetsgrupp Forskning och 
Innovation som lämnats till KKU. Samtliga dokument 
finns på KSLA:s hemsida.

Kommittén för grön ekonomi
Kommitténs huvuduppgift är att synliggöra de gröna 
näringarnas strategiska och positiva roll för framväx-
ten av en grön ekonomi och för Sveriges utveckling. 
Kommittén strävar efter att sätta större fokus på näring-
arnas möjligheter att bidra till ökad hållbarhet och till 
att klara den stora utmaningen att gå från ett samhälle 
byggt på fossil energi till ett samhälle byggt på förny-
bara biobaserade råvaror.

Kommittén tog under sitt seminarium upp frågor 
om klimatförändringarnas betydelse för svenskt jord- 
och skogsbruk. Under hösten startade kommittén ett 
nytt projekt om den europeiska jordbrukspolitiken 
CAP:s möjlighet att bidra till utvecklingen av en bio-
baserad ekonomi. Kommittén har också bidragit till 
Konkurrenskraftutredningens arbete.

Kommittén har under året haft tre protokollförda 
kommittémöten, flera telefonmöten, ett seminarium 
samt en workshop. Kommittén har också tagit fram en 
kort informationsfolder om sitt arbete. 
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Kommittén för internationella lantbruksfrågor
Kommitténs uppdrag är att sätta in det svenska lant-
bruket i ett internationellt perspektiv. Dess arbete 
omfattar tre huvudområden:
1. jordbruks-, livsmedels- och handelspolitik och 

marknadsfrågor;
2. lantbrukets roll som motor i utvecklingsfrågor i 

de fattiga länderna;
3. livsmedelssäkerhet, med fokus på smittskydd, 

djurhälsa och djurskydd.
Arbetet sker dels genom att ta fram faktaunderlag 
och analyser, dels genom att arrangera seminarier, 
konferenser och andra möten. Under året har kom-
mittén genomfört ett seminarium och tre runda-
bordsamtal.

Jordbruksavdelningen
Jordbruksavdelningen behandlar frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och prak-
tik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedi-
cin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.

Jordbruksavdelningens ordförande år 2014 var Ann-Britt Karlsson. Avdelningssekreterare är 
Magnus J. Stark.

Under 2014 har dessa kommittéer arbetat inom avdelningen: Kommittén för internationella lant-
bruksfrågor, Kommittén för lönsam uthållig primärproduktion och Kommittén för matkvalitet och 
folkhälsa. Kommittén för vattenfrågor, som var gemensam för alla tre avdelningarna, avvecklades per 
2014-06-30. 

Kommittén för landsbygdsutveckling
Kommittén, som avslutade sin övriga verksamhet 
under 2013, genomförde under året en studieresa till 
Norge för att få bättre insikter i norsk landsbygdsut-
veckling. Fokus låg, enligt den inriktning som också 
gällt för Landsbygdskommittén, främst på frågor rö-
rande utveckling av landsbygden i den mer utpräg-
lade glesbygden. Resan gick den 28 september från 
Östersund via Funäsdalen till Røros, därifrån till 
Trondheim och avslutades i Östersund, dit färden 

gick via Enaforsholm. Inte minst besöket i Røros 
gjorde djupt intryck. Det gemensamma varumärket 
Rørosmat gav stora fördelar i marknadsföringen av 
livsmedelsprodukter. Försäljning, distribution och 
kvalitetskontroll samordnades så att dessa kostnader 
i möjligaste mån kunde fördelas på större volym. De 
besökta företagen framhöll också att samverkan dem 
emellan var präglad av ett ”helhetsvärdskap” – d v s 
att företagen ställde upp för varandra visavi kunder 
och besökare.

Kommittén för lönsam uthållig primärproduktion
Kommittén ska vara ett forum inom KSLA för be-
handling av frågor som berör utvecklingen inom 
svenskt animalie- och vegetabilielantbruk och dess 
uppdrag är att främja ett svenskt konkurrenskraf-
tigt, marknadsfokuserat och uthålligt lantbruk i till-
växt. Kommittén verkar för ökad kunskap och insikt 
om de faktorer som påverkar förutsättningarna för 
en uthållig produktion vad gäller lönsamhet, pro-
duktkvalitet, miljöpåverkan och ändliga resurser. 
Kommittén initierar aktiviteter som leder till ökat 
entreprenörskap och en för näringen positiv utveck-
ling av det enskilda företaget. Under de närmaste 
åren kommer kommittén att arbeta inom de tre om-
rådena Ledarskap, Affärsmässighet och Attityder. 
Under året har kommittén hållit två workshops och 
en exkursion.
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Kommittén för energifrågor
Kommitténs uppgift är att öka kunskapen och in-
sikten om de areella näringarnas möjlighet att bidra 
till ett minskat beroende av fossila bränslen. Ett 
rundabordssamtal om Sveriges framtida elförsörj-
ning anordnades den 5 maj. Kommittén har gett 
kommentarer och synpunkter till KSLA:s yttrande 
om utredningen om fossilfri fordonsflotta (SOU 
2013:84). Den 17 november anordnades ett välbe-

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

Utöver det arbete som har bedrivits inom avdelningens kommittéer har avdelningen fokuserat på 
myndigheterna kring skogen, klimatsmarta och effektiva transporter, skogens klimatnytta och hur ett 
så litet land som Sverige kan vara så stort på den skogsindustriella scenen. Var ryskt skogsbruk står 
idag diskuterades på plats i Sankt Petersburg och i republiken Komi dit avdelningens studieresa gick. 
Avdelningen har också beslutat att ämnesområdet för en ny kommitté 2016 ska vara skogens ekosys-
temtjänster, en interimistisk kommitté ska vidareutveckla förslaget under 2015. Diskussioner om ett 
eventuellt samarbete under 2015 har påbörjats med Artipelags ledning. Skogsavdelningen har också 
varit representerad i akademiens planeringsgrupp för hur KSLA ska arbeta med internationella frågor. 

Skogsavdelningens ordförande år 2014 var Tomas Lundmark. Avdelningssekreterare är Birgitta 
Naumburg. Avdelningens arbetsutskott har haft fem protokollförda möten. Under 2014 har tre kom-
mittéer arbetat inom avdelningen: Kommittén för energifrågor (gemensam för alla tre avdelningar), 
Kommittén för kompetensförsörjning och Kommittén för skogsskötsel.

Kommittén för matkvalitet och folkhälsa
Kommitténs uppdrag är att behandla aktuella frågor 
som rör matkvalitet och folkhälsa och att inom hela 
livsmedelskedjan öka kunskapen om de faktorer som 
påverkar maten och måltiden. Under året har kom-
mittén genomfört två seminarier och en exkursion 
som gick till Roslagen med fokus på primärprodu-
center. Kommittén har också planerat menyn vid 
årets högtidssammankomst.

Kommittén för vattenfrågor
Kommitténs uppdrag var att bevaka frågor som be-
rör vattnets kvalitet och kvantitet i de areella näring-
arna. Särskild vikt ska ges åt genomförandet av EU:s 
vattendirektiv, uppfyllandet av de svenska miljömå-
len samt åt att säkerställa vattnet som produktions-
resurs i jord- och skogsbruk. Arbetet skedde dels 
genom att ta fram faktaunderlag och analyser, dels 
genom att arrangera seminarier, konferenser och  
andra möten samt som remissorgan. Kommittén var 
avdelningsövergripande och genomförde två semi-
narier under året. 

sökt seminarium, Framtiden växer på träd, som vi-
sade att i princip allt som produceras från fossil källa 
skulle kunna produceras från träd. Tillsammans 
med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och 
Hushållningssällskapet anordnades en workshop 
den 6 maj inom ämnet Hur vill du att den lantbruks-
baserade bioenergibranschen ska utvecklas? Utöver 
detta har kommittén haft fyra protokollförda möten.
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Kommittén för kompetensförsörjning
Kommittén har till uppdrag att stärka konkurrens-
kraften och innovationsförmågan i svensk skogsnä-
ring med fokus på området skogsbruk. Under 2014 
har kommittén haft tre protokollförda möten, ett 
seminarium och en workshop samt ett antal mö-
ten inom olika arbetsgrupper. Ett kommittémöte 
hölls på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg där 
bland annat konceptet Praktikvecka togs fram: ett 
bil-lag studenter får följa en skogstjänsteman under 
en veckas tid och träffa dennes entreprenörer för 
att lära sig mer om yrket. Totalt 47 mycket nöjda 
studenter deltog och allt tyder på att praktikveckan 
kommer att gå i repris. Kommittén har också besökt 
SLU i Ultuna och Institutionen för skogens produk-
ter där den fick information om verksamheten och 
önskemål om vad kommittén skulle kunna hjälpa 
till med. Här nämndes bl a behovet av föreläsare 
och exkursionsvärdar. Övriga frågor som har dis-
kuterats under året är att nyblivna skogsakademiker 
måste vara förberedda på att mycket av det opera-
tiva skogsbruket handlar om affärer och vikten av 
att kunna uttrycka sig i tal och skrift.

Kommittén för skogsskötsel
Den delvis nybildade kommittén har jobbat vidare 
med de målbilder som formulerats av olika skogs-
intressenter under rubriken Skogsskötsel för olika mål 
– med fokus på markägarens roll och drivkrafter. I ar-
betet har kommittén följt resultaten från ett delpro-
jekt på samma tema inom MISTRA-programmet 
Framtiden Skog varvat med interna workshops, ex-
kursioner och möten. Utgångspunkterna i arbetet är 
att skogen av många betraktas som en gemensam 
resurs – men att målbilden för framtidens skogar ser 
olika ut beroende på vem man är. Samtidigt avgör 
skogsägarens mål till stor del hur skogen sköts och 
därmed hur framtidens skogar utformas. Kommittén 
vill visa på skogsskötselns betydelse för att skapa 
olika framtidsskogar och identifiera skogsägare som 
har förutsättningar att i praktiken skapa dessa fram-
tidsskogar inom ramen för olika spelregler samti-
digt som det kan uppstå målkonflikter mellan olika 
intressenter. I slutet av mandatperioden (2016) pla-
neras tre exkursioner och ett nummer av KSLAT. 
Kommittén har under året haft fyra fysiska möten 
och ett telefonmöte. Till detta kommer en workshop 
den 23–24 april och en exkursion i trakterna kring 
Växjö den 25–26 september.
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Projekt

Landskapsnoden
Syftet med projektet Landskapsnoden (tidigare 
Landskapsforum) vid KSLA, är att skapa en obe-
roende arena för dialog och samtal mellan myndig-
heter, organisationer, företag och allmänhet. Noden 
ska ge ökade kunskaper om landskapets betydelse 
för det goda samhällets utveckling.

Under 2014 finansierades projektet av medel från 
Jordbruksverket. Året var tänkt som en etablerings-
fas, och målet var att ta fram en omvärldsanalys och 
ett förslag till verksamhetsinriktning för en långsik-
tig Landskapsnod. Research i litteratur och på inter-
net gjordes, liksom intervjuer och möten/workshops 
– dels inom KSLA, dels med andra intressenter. 
Resultatet blev två rapporter (Förutsättningar och 
Förslag verksamhetsinriktning), ansökan om finansie-
ring hos myndigheter med ansvar för landskapsfrå-
gor, samt etablering av en Landskapskommitté inom 
KSLA från 2016. Tyvärr säkrades inte långsiktig 
finansiering under projekttiden, utan etableringsfa-
sen fortsätter. Projektet har väckt stort intresse, både 
inom KSLA och bland myndigheter, organisationer 
och företag. 

Bioteknikprojektet
Dialoggruppen kring Biotekniken i växtodlingen 
samlar ett dussintal akademiledamöter till runda-
bordsdiskussioner med inbjudna gäster kring frågor 
om modern bioteknik och växtförädling. Syftet är 
att skapa respekt för och insikt i de olika deltagarnas 
förhållningssätt och krav på biotekniken.

Gruppen hade under 2014 tre möten, vilka har 
dokumenterats med utförliga minnesanteckningar. 
Efter en trevande inledning har gruppens diskus-

sioner blivit allt mer intressanta och öppna för utby-
ten av åsikter. Gruppen har enats om att genomföra 
ytterligare tre interna möten under våren 2015 med 
tema kring bland annat växtförädling, politik och 
juridik. Detta ska sedan följas av ett öppet, större 
seminarium under eftersommar/höst där intressan-
ta exempel på tillämpningar presenteras. Därefter 
samlas minnesanteckningarna från sex interna mö-
ten och annan dokumentation till en samlad rapport, 
som ska finnas tillgänglig vid årsskiftet 2015/2016.

Unga i KSLA
Framtidsprojektet, som slutredovisades på konferen-
sen För stundande skördar i juni 2013 i samband med 
KSLA:s 200-årsjubileum, har resulterat i en fortsätt-
ning genom projektet Unga i KSLA. Det har kunnat 
starta med hjälp av medel från Insamlingsstiftelsen 
KSLA för Stundande Skördar.

Syftet är att genom ömsesidigt och organiserat 
utbyte mellan unga akademiker och praktiker samt 
KSLA:s ledamöter, förstärka förutsättningarna för 
de unga att skapa en plattform för sin yrkeskarriär 
och för KSLA att fördjupa och bredda perspektiven 
i all egen verksamhet.

Syftet ska nås genom tre delprojekt: Resurspoolen, 
som möjliggör för KSLA:s kommittéer, projekt, etc, 
att ta emot en eller flera unga som deltagare i sin 
verksamhet; Mentorskap, som skapar förutsätt-
ningar för ledamöter att vara mentorer för unga i ett 
särskilt utformat program, samt Casetävlingen, där 
deltagarna i tävlingsform löser en aktuell frågeställ-
ning. Under 2014 har tiden ägnats åt att planera och 
organisera projektet medan genomförandefasen sker 
under 2015.
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Allmänt
Utvecklingen av bibliotekets service och tjänster 
kunde fortsätta under 2014 tack vare den biblioteka-
rietjänst som Landsbygdsdepartementet finansierar 
via FORMAS. Tjänsten ger biblioteket möjlighet 
att hålla en god servicenivå till både akademileda-
möter, forskare, studenter och allmänhet.

Från januari och en tid framåt utökades arbets-
styrkan också med en praktikant. Hon hade som 
huvuduppgift att inventera bibliotekets bestånd av 
litteratur om hästar med publiceringsår från 1950 
och framåt, i första hand på skandinaviska språk, 
engelska, tyska och franska. Arbetet resulterade 
bland annat i två bibliografier, en över hästlitteratur 
och en veterinärmedicinhistorisk litteratur samt ett 
flertal förslag på inköp av ny häst- och veterinärhis-
torisk litteratur. Förteckningarna finns tillgängliga 
på www.ksla.se/anh.

I augusti lanserades ett nytt bibliotekssystem 
som innebär förbättrad service till låntagare på web-
ben och förenklad administration för personalen. 

Förutom de arrangemang som nämns i avsnit-
tet Årets aktiviteter (se sidan 14) har ANH genom-
fört ad hoc-artade biblioteksvisningar för svenska 
och utländska besökare under verksamhetsåret. 
Litteraturlistor har tagits fram till arrangemang an-
ordnade av akademien och andra, till exempel om 
mat och livsmedelshistoria och om landskap. Alla 
förteckningar finns tillgängliga på www.ksla.se/
anh/bibl/litteraturforteckningar/.

Enheten för de areella näringarnas 
historia (ANH)

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

Historiska projekt 
ANH:s arbete under året präglades av strukturering 
av verksamhetens olika grenar. De historiska projek-
ten rangordnades beroende på finansieringsgrad och 
hur långt projektet hunnit och arbetet med projek-
ten skedde med utgångspunkt i denna rangordning. 
Det ledde till att flertalet projekt utvecklades såväl 
innehållsmässigt som finansiellt.

Under året har sex historiska projekt kunnat av-
slutas, i några fall med en bok eller skrift som resul-
tat. Bland annat har två mångåriga projekt nått sin 
slutpunkt.

Det ena har resulterat i boken Den svenska lant-
brukslitteraturen från äldsta tid t.o.m. år 1850. Det är 
en nyutgåva av en lantbrukshistorisk klassiker med 
en inledande artikel av akademiledamoten Janken 
Myrdal.

Det andra är en digital publicering i två delar: 
Händelser och ledamöter i Akademien under 200 år och 
Ledamotsmatrikel 1812–2012, där den första volymen 
innehåller nedslag i akademiens historia fördelade 
på sju artiklar inkluderande längre biografier över 
ett urval ledamöter. Ledamotsmatrikeln innehåller 
utöver biografiska data även information om karriär, 
jordägande och viktigare förtroendeuppdrag, liksom 
referenser för vidare läsning om ledamoten.

Boken Att bruka men inte äga. Arrende och annan 
nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid 
till idag kom även den ut under året med kultur-
geografen Anders Wästfelt som redaktör. Boken 



behandlar arrendet ur en historisk synvinkel och re-
censerades av ledamoten Janken Myrdal i tidskriften 
Respons.

Ett flertal fonder och stiftelser har bidragit med 
betydande tillskott till finansieringen av projekten 
och bokutgivningen. Några av dem som kan näm-
nas 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 stiftelse, 
FORMAS och Sven Svenssons stiftelse för numis-
matik. Dessutom har akademiens anknutna stiftel-
ser gett ekonomiskt stöd till projektverksamheten. 
Viktiga bidrag, både för spridningen och ekonomin, 
utgör även de stödköp av delupplagor som gjorts av 
institutioner och företag.

Den historiska utgivningen finns tillgänglig på 
www.ksla.se/anh som pdf och är fri att ladda ned.

Bokgåva från Sveriges Lantbruks-
universitets bibliotek
Sveriges Lantbruksuniversitets bibliotek, SLUB, 
i Ultuna har diskuterat en nedläggning av de-
lar av sin boksamling, inklusive den tidigare 
Lantbrukshögskolans och senare SLUB:s samling 
av jordbruks-/lantbrukslitteratur för perioden ca 
1900–ca 1960/1970 vari ingår svenska och utländs-
ka monografier och småtryck. Akademiens bibliotek 
fick förmånen att välja ut det som skulle kunna kom-

plettera akademiens samlingar, vilket resulterade i 
omkring 10 hyllmeter. Kompletteringarna består till 
ungefär hälften av källitteratur och samtida över-
sikter och till hälften av historiker, inte minst icke-
svenska. Många av titlarna är de enda exemplaren 
i svenska forskningsbibliotek. Lejonparten var inte 
registrerad i forskningsbibliotekens databas Libris 
och har därmed varit i stort sett okänd för forskar-
världen. Planer finns på att starta ett projekt för att 
registrera den mottagna litteraturen i Libris.

Utredning om ANH:s och bibliotekets 
framtida verksamhet
En ”Framtidsgrupp”, bestående av både ledamöter 
och externa personer, har gjort en utredning för att ge 
förslag om hur akademiens historiska engagemang 
och därtill knutna publicerings- och biblioteksverk-
samheter ska se ut i framtiden. Framtidsgruppen 
lämnade sin rapport vid akademiens första kollegie-
sammanträde 2015.

ANH-nämnden
Nämnden höll i sedvanlig ordning två möten under 
året. Vid vårmötet i mars höll bibliotekspraktikanten 
Anna Backman ett föredrag om akademiens häst-
historiska litteratur. Höstmötet i oktober inriktades 
på att diskutera Framtidsgruppen preliminära för-
slag om framtida verksamhet. 
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Verkställande direktör Ulrik Lovang, Gammalkil
Jur. kand. & ordförande Gunnar Palme, Gnesta

Utländska ledamöter
Agronomie- och forstmagister Christina Gestrin, 
Esbo, Finland
PhD & Associate Director Carolyn Glynn, 
Uppsala
Husdjursagronom Albert Rolland, Saint Amand 
les Eaux, Frankrike

Skogsavdelningen

Svenska ledamöter
Skog. dr. Lennart Ackzell, Jönköping
Skog. dr. Peter Holmgren, Skebobruk
Professor Håkan Olsson, Umeå
Docent Camilla Sandström, Dikanäs

Utländska ledamöter
Professor Daniela Kleinschmit, Hann Meunden, 
Tyskland
Professor Cecil Konijnendijk van den Bosch, Lund
Ekon. dr. & styrelseordförande Björn Wahlroos, 
Salo, Finland

Nya ledamöter

Följande	personer	valdes	in	som	hedersledamöter	och	ledamöter	i	akademien	vid	2014	års	sista	sam-
mankomst	den	8	december.	De	fick	motta	sina	ledamotsbrev	av	preses	Kerstin	Niblaeus	vid	den	203:e	
högtidssammankomsten	i	Stockholms	Stadshus	den	28	januari	2015.

Hedersledamöter

Professor emeritus Per-Ove Bäckström, Umeå (Skogsavdelningen)
Direktör, Fil. dr. h. c. Christina Möller, Stockholm (Jordbruksavdelningen)

Allmänna avdelningen

Svenska ledamöter
Lantbrukare & ordförande Mats Denninger, 
Tystberga
Agr. dr. Ekonomi Thomas Hahn, Segeltorp
Chef Utveckling & Policy Jakob Lundberg, 
Stockholm
Generaldirektör Ingrid Petersson, Stockholm
PhD Lisbet Rausing, London, England
Professor Henrik G. Smith, Lund
Forskningsledare Håkan Tunón, Uppsala

Utländska ledamöter
Professor Guðrún Gísladóttir, Reykjavik, Island
Professor John R. Porter, Roskilde, Danmark

Jordbruksavdelningen

Svenska ledamöter
Verkställande direktör Pär Bygdeson, Danderyd
Handelspolitisk utredare Andreas Davelid, 
Huskvarna
Agronom Eva Kaspersson, Stockholm
Lantbrukare Per Lindahl, Kristianstad
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Nya svenska ledamöter, invalda 2014. Fr v: Mats Denninger, Håkan Tunón, Eva Kaspersson, Henrik G. Smith, Peter Holmgren, Camilla Sand-
ström, Thomas Hahn, Ingrid Petersson, Per Lindahl, Gunnar Palme, Håkan Olsson, Andreas Davelid, Pär Bygdeson, Jakob Lundberg, Ulrik 
Lovang, Lennart Ackzell. Lisbet Rausing kunde inte delta.

Nya utländska ledamöter, invalda 2014. Fr v: Albert Rolland, Björn 
Wahlroos, Cecil Konijnendijk van den Bosch och Carolyn Glynn. 
Christina Gestrin, Guðrún Gísladóttir, Daniela Kleinschmit och 
John R. Porter kunde inte delta.

Nya hedersledamöter invalda 2014: 
Christina Möller och Per-Ove Bäckström.
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In Memoriam

Vid akademiens ordinarie sammankomster läses korta minnesord över de nyligen avlidna svenska leda-
möterna, varefter de hedras med en stunds tystnad. Vartannat år publiceras en skrift som innehåller mer 
utförliga nekrologer samt fotografier så långt det är möjligt. 

Inom varje avdelning finns en ledamot utsedd att ansvara för att nekrologer inom den egna avdel-
ningen	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 2014 (dag för dödsfall inom parentes).

Allmänna avdelningen
Helge Arvidsson, f. 1925, invald 1983 (16 mars).
Per Friberg, f. 1920, invald 1981 (7 mars).
Henry Gustafsson, f. 1918, invald 1967 (6 juni).
Olov Hakelius, f. 1938, invald 1977 (24 juni).
Bo Wergens, f. 1929, invald 1989 (4 juni).

Utländsk ledamot
Ottar Jamt, Norge, f. 1926, invald 1975 (23 juli).

Jordbruksavdelningen
Olof Theander, f. 1924, invald 1986 (14 april).

Utländsk ledamot
Agner Neimann-Sørensen, Danmark, f. 1924, invald 1991 (29 oktober).

Skogsavdelningen
Fritz Bergman, f. 1920, invald 1972 (3 augusti).
Gunnar Enander, f. 1923, invald 1982 (26 december).
Martin Östberg, f. 1924, invald 1982 (16 april).

Utländska ledamöter
Sigurður Blöndal, Island, f. 1924, invald 1980 (26 augusti).
David A Harcharik, USA, f. 1943, invald 2000 (3 december).
Eljas Pohtila, Finland, f. 1943, invald 1990 (10 mars).
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Anette Amnegren, akademikamrer
Gun Askerö, assistent
Keiko Blesserholt, handläggare stiftelsefrågor
Per Eriksson, bibliotekarie
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Lars Ljunggren, chefsbibliotekarie
Jimmy Lyhagen, bibliotekarie, IT-systemansvarig
Birgitta Naumburg, akademijägmästare, Skogsavdelningens sekreterare
Ylva Nordin, akademikommunikatör
Eva Ronquist, akademiagronom, Allmänna avdelningens sekreterare
Magnus J. Stark, akademiagronom, Jordbruksavdelningens sekreterare
Roland Svensson, service- och fastighetsansvarig
Per Thunström, redaktör/assistent

Personal

Akademiens	kansli,	som	finns	på	Drottninggatan	95	B	i	Stockholm,	har	under	hela	eller	delar	av	år	2014	
haft 13 anställda:
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EKONOMIN
Flerårsöversikt	2010–2014

Fördelning	av	utdelade	medel	2014
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Akademien
Tkr 2014 2013 2012 2011 2010

öVERSIKT RESULTAT
Rörelseintäkter 18 717 22 408 23	153 25	289 27	727
Rörelsekostnader -21	669 -25	686 -26	320 -29	660 -32	832
Rörelseresultat -2	952 -3	278 -3 167 -4	371 -5	105

Finansiella poster 5	954 5	328 3	496 5	854 7	258
Resultat efter finansiella poster 3	002 2	050 329 1	483 2	153

Nedskrivning/återförd nedskrivning 
finansiella anläggningstillgångar 0 1	097 6	440 -7	538 2	384

Årets resultat 3 002 3 147 6 769 -6 055 4 537

öVERSIKT FöRMöGENHET
Marknadsvärde finansiella anläggningstillgångar 127	923 120	212 107	603 101	881 113	075
Totalt eget kapital 119	487 116	485 113 338 105	814 111 869
Eget kapital till marknadsvärde 134	685 125	725 113 338 105	814 120 603

Kapitalavkastning i % av marknadsvärde på 
finansiella anläggningstillgångar vid årets ingång 5,0	% 5,0	% 3,4	% 5,2	% 7,1 %

Gemensamt förvaltade stiftelser
Tkr 2014 2013 2012 2011 2010

öVERSIKT RESULTAT
Direktavkastning 28	040 29	160 31 899 34	418 27	502
Realisationsresultat 36	356 20	452 -22	169 -2	504 12	213
Total avkastning av kapital 64 396 49 612 9 730 31 914 39 715

Utdelade	medel	(fördelning,	se	sid	57) 22	648 19	701 25	586 28	073 27	464

öVERSIKT FöRMöGENHET
Marknadsvärde finansiella anläggningstillgångar 781	852 741	148 645	733 618	226 686	418
Eget kapital 667	237 621	656 595	061 614	254 613	622
Eget kapital till marknadsvärde 781	601 737	236 640	955 606	332 674	629

Kapitalavkastning i % av marknadsvärde på 
finansiella anläggningstillgångar vid årets ingång 8,7 % 7,7 % 1,6 % 4,7	% 6,3 %

Flerårsöversikt	2010–2014
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Priser, belöningar, anslag och stipendier
ToTalT SEK 22 647 900

PRISER	OCH	BELÖNINGAR	UR	FÖLJANDE	STIFTELSER: 225	000

A. W. Bergstens donationsfond: Bergstens pris 60 000

A. W. Bergstens donationsfond: regionala belöningar 30	000

A. G. Wiréns donationsfond: regionala belöningar 20	000

N. P. Halléns donationsfond: regionala belöningar 15	000

Hugo och Emma Björkmans minnesfond: belöning inom forskningskommunikation 15	000

Hugo och Emma Björkmans minnesfond: föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst 15	000

Hugo och Emma Björkmans minnesfond: framstående doktorsarbete 30	000

Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond: belöning inom pedagogik och undervisning 15	000

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden: stipendium till landsbygdsutvecklare 15	000

Anders Elofsons medalj 10	000

MEDALJER	UR	FÖLJANDE	STIFTELSER: 84	800

A. W. Bergstens donation: Akademiens Bergstenmedalj, guldmedalj och silvermedalj 31 000

Akademiens Nilsson-Ehlemedalj 53	800

BIDRAG	TILL	FORSKNINGSPROJEKT,	ÖVRIGA	PROJEKT	SAMT	STIPENDIER: 22	338	100

Stiftelsen A. W. Bergstens donation 2 569 600

Stiftelsen A. W. Bergstens donation: Gunnar Torstenssons Enaforsholmsstipendium 2	000

Stiftelsen Adolf Dahls fond 600	000

Stiftelsen Akademiens biblioteksfond 500	000

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond 450	000

Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond 300	000

Stiftelsen Alrik örborns stipendiefond 50	000

Stiftelsen Anders Elofsons fond 270	000

Stiftelsen	Axel	Melanders	fond 98	000

Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds donationsfond 50	000

Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond 6	200	000

Stiftelsen	C.	G.	Johanssons	och	hans	arvingars	fond 50	000

Stiftelsen Edvard Nonnens fond 100	000

Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond 58	000

Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg 70	000

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond 900	000

Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond: elevstipendier 10	000

Fördelning	av	utdelade	medel	2014

→
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Forts. BIDRAG	TILL	FORSKNINGSPROJEKT,	ÖVRIGA	PROJEKT	SAMT	STIPENDIER

Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond 20	000

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden 494	000

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden: elevstipendier 8	000

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond 935	000

Stiftelsen	J.	M.	Svenssons	donationsfond 35	000

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond 230	000

Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons fond 150	000

Stiftelsen	Marie	Josephine	Guillaumes	fond 125	000

Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond 100	000

Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond 75	000

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond 30	000

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond: elevstipendier 20	000

Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond 130	000

Stiftelsen Per Palmgrens fond 249	000

Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond 37	000

Stiftelsen SLO-fonden 5	557	000

Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering 25	000

Stiftelsen	Svensk	Växtnäringsforskning 618	000

Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond 803	000

Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder 249	500

Stiftelsen Ulla och Birger Håstadius 100	000

Sveriges	Utsädesförenings	stiftelse	för	växtförädling 70	000
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Foto

Sid
6. Akademiens sekreterare och VD Carl-Anders Helander. Ylva Nordin.
8. Hedersledamoten Inge Gerremo och preses Kerstin Niblaeus. Mats Gerentz.
9. Pristagarna vid 2014 års högtidssammankomst. Mats Gerentz.

10. H M Drottning Silvia hedrade högtidssammankomsten med sin närvaro. Mats Gerentz.
12. Frukt på den svenska marknaden. Ylva Nordin.
15. Djurhälsan är en viktigt fråga. Ylva Nordin.
16. Svenskt jordbruks konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter diskuteras. Ylva Nordin.
19. Landskap. Landskapsnoden – en oberoende arena för dialog. Ylva Nordin.
20. Woodlands, en del av Enaforsholm Fjällgård. Maria Sandström.
21. Enaforsholm har erbjudit fjällkurs, trädgårdsdag, vandring m m under året. Sigge Nordin.
23. Matkommittén besökte ett bränneri vid sin Roslagsexkursion. Magnus J Stark.
25. Insekter – som mat? Ylva Nordin.
26. Skogen för framtiden. Ylva Nordin.
36. Barksätter. Lena Gustafsson.
37. Enaforsholm. Bosse Berglund.
38. Akademiens hus, Drottninggatan 95 B, Stockholm. Ylva Nordin.
43. Allmänna avdelningens fiskekommitté var mycket aktiv under året. Ylva Nordin.
46. Skogsavdelningen har tre starkt engagerade kommittéer. Ylva Nordin.
51. Nya ledamöter, invalda år 2014. Mats Gerentz.
54. Utsikt mot havet. Ylva Nordin.
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Utgivna nummer av Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens TIDSKRIFT (KSlaT)
(Titlar	markerade	med	*	publiceras	endast	elektroniskt	på	KSLAs	hemsida	www.ksla.se.	Där	finns	även	tidigare	utgåvor.) 

2010
Nr	 1	 Växtskyddsmedlens	miljöpåverkan	–	idag	och	i	morgon
Nr	 2	 Kungl.	Skogs-	och	Lantbruksakademiens	verksamhetsberättelse	2009
Nr	 3	 Vindkraft,	javisst!	Men	inte	alltid	och	inte	överallt
Nr	 4	 Skogsbrukets	bidrag	till	ett	bättre	klimat
Nr	 5	 Internationell	skogspolicy	–	en	översikt
Nr	 6	 International	forest	policy	–	an	overview

2011
Nr	 1	 Food	security	and	the	futures	of	farms:	2020	and	toward	2050
Nr	 2	 Swedish-African	forest	relations
Nr	 3	 Kungl.	Skogs-	och	Lantbruksakademiens	verksamhetsberättelse	2010
Nr	 4	 Landskapsperspektiv	–	hur	gör	det	skillnad?

2012
Nr 1 Forskning och innovation för produktiv och skonsam skogsteknik
Nr	 2	 Inte	av	bröd	och	brädor	allena	–	en	skrift	om	skönheten	i	naturen
Nr	 3	 Kungl.	Skogs-	och	Lantbruksakademiens	verksamhetsberättelse	2011
Nr	 4	 The	global	need	for	food,	fibre	and	fuel
Nr	 5	 Hästen	i	centrum	–	hästens	roll	och	möjligheter	som	samhällsresurs
Nr	 6	 Jorden	vi	ärvde	–	den	svenska	åkermarken	i	ett	hållbarhetsperspektiv	
Nr	 7	 Export	av	skogligt	kunnande	från	Finland	och	Sverige	
Nr 8 Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog

2013
Nr	 1	 Säl,	skarv	och	fiske	–	om	sälars	och	skarvars	inverkan	på	fiskbestånden	i	Östersjön*
Nr	 2	 Kungl.	Skogs-	och	Lantbruksakademiens	verksamhetsberättelse	2012
Nr	 3	 Framtidsprojektet.	Ett	tankeexperiment	om	naturresursbruket	2063
Nr	 4	 Matens	kvaliteter
Nr	 5	 Global	Outlook	–	Future	competition	for	land	and	water
Nr 6 Slam och fosforkretslopp*
Nr	 7	 Lessons	learned	from	forest	tenure	development	in	Sweden
Nr	 8	 Förnybar	energi	–	Sveriges	okända	gröna	revolution
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