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Här hittar du referat från ett antal av våra spännande och 
viktiga arrangemang. Många hållna helt i egen regi men 
också aktiviteter som vi genomfört tillsammans med olika 
samarbetspartners. Verksamheten är omfattande och med 
varierande ämnen och innehåll: allt från den internationella 
Berteboskonferensen om livsmedelstillsatser till ett semina-
rium om skogen, bioenergin och klimatet. 

Samarbete med de andra Kungliga akademierna 
Akademien har för första gången deltagit i den årliga Bok- 
och biblioteksmässan i Göteborg i slutet av september. Vi 
delade monter med Konstakademien och montern låg i di-
rekt anslutning till Svenska Akademiens monter.

Deltagandet i Bokmässan är ett exempel på ett allt ak-
tivare samarbete med våra systerakademier. Tillsammans 
med Konstakademien driver vi sedan drygt ett år ett sam-
arbetsprojekt som går under arbetsnamnet Konsten, män-
niskan och landskapet i förändring.

Ett annat mycket ambitiöst samarbete är vårt Träd-
gårdshistoriska projekt som vi driver tillsammans med 
Vitterhetsakademien. Det är ett fyraårigt projekt som har 
uppdraget att producera två omfattande böcker om träd-
gårdens historia. 

Ytterligare ett exempel är att vi tillsammans med fem av 
de andra akademierna planerar en gemensam föreläsnings-
serie som ska genomföras under våren 2017. Det gemen-
samma temat är Den gustavianska parken och tanken är att 
varje akademi ska stå för var sitt föreläsningstillfälle, troli-
gen under lördagseftermiddagar.

Skogen i fokus
Flera av artiklarna i denna tidning refererar aktiviteter med 
skogligt fokus. Vid sammankomsten i september, med ti-
teln Allmänheten, skogen och skogsbruket, fick vi som deltog 
en mycket nedslående bild av allmänhetens kunskaper om 
skog och skogsbruk. Undersökningar, som presenterades 
vid sammankomsten, visade att den stora allmänheten har 
synnerligen liten kännedom om vad skog är, vad den an-
vänds till och vilka möjligheter skogen erbjuder. Här finns 
ett gigantiskt informationsbehov! Ett glädjande resultat 
var ändå att allmänheten har en positiv grundinställning 
till skogen och ser den som något viktigt för Sverige – inte 
bara ett miljöproblem, som man ibland kan få intryck av vid 
mediedebatter.

Välkomna till höstens första nummer 
av KSLA Nytt & Noterat!

Dags att producera mer mat i Sverige
Generellt är allmänhetens begränsade kunskaper om våra 
gröna näringar och dess villkor ett växande problem även 
för lantbruket och livsmedelsproduktionen. Det som en 
gång i tiden var en självklarhet för de flesta i vårt land – hur 
lantbruk bedrivs och hur livsmedel produceras – är idag nå-
got som endast ett fåtal har kännedom om. Jag tror att detta 
utgör en stor risk för utvecklingen av svenskt jordbruk, dess 
konkurrenskraft och produktionsförmåga. Om människors 
kunskaper om och därmed intresse för livsmedelsproduk-
tion fortsätter att minska så ligger det inte långt borta att 
dessa frågor att bli allt mindre viktiga för våra folkvalda 
politiker – lantbruket riskerar att bli en allt mer marginali-
serad näringsgren. 

Men det finns också många positiva tendenser och initi-
ativ som kan vända på denna trend. En sådan är den snabbt 
växande efterfrågan på svenskproducerat. Många konsu-
menter har blivit medvetna om att vi producerar på ett mer 
hållbart, djur- och miljövänligt sätt i Sverige, jämfört med 
de länder varifrån det mesta som importeras kommer. Det 
är viktigt att hela livsmedelssektorn hjälps åt att ta tillvara 
denna möjlighet att återta en del av den marknad vi förlorat 
under de senaste decennierna. Kan vi dessutom öka vår ex-
port av livsmedel så kan lantbruks- och trädgårdsnäringen 
bli något att räkna med – precis som skogen.

En sak är säker: vår akademis uppdrag, att främja ut-
vecklingen av jord- och skogsbruk samt därtill knuten verk-
samhet till samhällets nytta, är minst lika aktuellt nu som 
någonsin tidigare! 

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD

Sekreteraren har ordet

Foto: Lars Klingström.



Livsmedelstillsatser kan förbättra matens smak 
och konsistens men också göra den mer hållbar 
och säker. De är alltså en viktig del i arbetet med 
en god livsmedelshygien. Livsmedelstillsatser 
har fått en vidare och mer komplex innebörd i 
takt med att livsmedelskedjan – avståndet mel-
lan jord och bord – blivit längre och mer vitt-
förgrenad. Den sträcker sig från producenter 
via förädlingsled till distributörer av olika slag, 
för att till slut landa på tallriken i hem som till 
största delen är belägna i någon stad.

Mat och människor
År 2015 delades det internationella Bertebospriset av professor Jan Delcour, 
Belgien, och professor Youling L. Xiong, USA, för deras genomgripande forsk-
ning inom området livsmedelstillsatser. Den 28–30 augusti var det dags för 
den påföljande Bertebos Conference, med titeln Additives and enzymes in 
food: past, present and future from a global and consumer perspective. Konfe-
rensen arrangerades som alltid av KSLA, tillsammans med det senaste årets 
pristagare, och hölls lika traditionsenligt i Falkenberg. 

Under senare tid har livsmedelstillsatser bli-
vit en kontroversiell och allt mer omdebatterad 
fråga, inte minst genom journalisten Mats-Eric 
Nilssons böcker Den hemlige kocken. Det okända 
fusket med maten på din tallrik från 2007 och Äkta 
vara från 2008, där han kritiserar livsmedelsfö-
retagens användning av tillsatser i maten. 

Livsmedelstillsatser är, tillsammans med 
möjligheten att förlänga matens bäst-föredatum 
genom till exempel kylning/frysning, säkrare 
transporter och bättre institutioner för att kon-

– Text: PER ERIKSSON –

Akademiens preses Lisa Sennerby Forsse minglar med Bertebospristagarna Jan Delcour och Youling Xiong samt akademiens heders-
ledamot Per Stenström, Bertegruppens VD och styrelseordförande. Foto: Lennart Wikström.

Bertebos Conference 2016
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trollera matens kvalitet, avgörande för ett modernt livsme-
delssystem och en fungerande livsmedelsmarknad. 

Pristagarna och deras områden
Professor Jan Delcour från Katholieke 
Universiteit Leuven i Belgien och profes-
sor Youling L. Xiong från University of 
Kentucky i USA, delade 2015 års pris.
Jan Delcours forskning kring livsmedelstill-
satser har funnit en rad tillämpningar inom 

den spannmålsbaserade livsmedelsindustrin. Han har bland 
annat kartlagt olika enzymers funktionella egenskaper vid 
brödtillverkning.

Youling L. Xiong tilldelades priset för sin 
forskning kring kemiska, fysikaliska och 
biokemiska mekanismer som reglerar hur 
proteiner och peptider fungerar i livsmedel, 
speciellt i processade produkter med kött el-
ler fisk.
Berteboskonferensen ger pristagarna möj-

lighet att sätta in de egna forskningsresultaten i ett större 
sammanhang. Vid årets konferens handlade det å ena sidan 
om pristagarnas i huvudsak naturvetenskapliga perspektiv, å 
andra sidan om psykologi, globala trender, myndighetsutöv-
ning på nationell och europeisk nivå och om livsmedelsfö-
retags perspektiv på tillsatser. 

Svårfångade konsumenter
Av de frågor som diskuterades vid konferensen utkristal-
liserades konsumenternas roll som den på många sätt av-
görande. Hur framtidens konsumenter kommer att agera är 
svårare att veta något om än om de kemiska processer som 
styr bakning...

Konsumenters inställning var temat när 
professor Lynn Frewer från University of 
Newcastle talade. Det handlade om vår syn 
på risker respektive fördelar med livsmedels-
tillsatser. Huvudbudskapet var att i så hög 
utsträckning som möjligt involvera konsu-
menterna. I detta finns också ekonomiska 

vinster att göra. I strömmen av innovationer är det bara 
omkring 5 procent som blir ekonomiskt framgångsrika. 
I det ljuset är det särskilt viktigt att se till att produkten 
verkligen är behövd av de som är tänkta användare och att 
de ser framställningsprocessens olika beståndsdelar som 
nödvändiga för den produkt de köper.

Professor Peter van Bladeren från Nestlé 
betonade även han att det var viktigt att 
tillmötesgå konsumentintresset. I dagsläget 
handlar det ofta om att försöka ta bort så 
många tillsatser som möjligt, det vill säga se 
till att produktens innehållsförteckning är så 
”ren” som möjligt – det som kallas ”clean la-

bel”. Han berättade om Nestlés egna försök med att ersätta 
tillsatser med – andra tillsatser. Den avgörande skillnaden 
är att ersättningstillsatserna kan benämnas ”naturliga”, till 
exempel färgämnen som kommer från morot och inte är 
artificiellt framställda. 

Peter van Blederen underströk också nyttan med de reg-
ler som finns på livsmedelsområdet och som upprätthålls 
av till exempel EFSA inom EU och av Livsmedelsverket i 
Sverige. Dessa organ har en förmåga att skapa tillit på ett 
sätt som ett globalt livsmedelsföretag inte kan. Historiskt 
sett har tillsatserna främst gynnat industrin, som Lynn 
Frewer sade, lika väl medveten som van Blederen om livs-
medelsindustrins många gånger dåliga rykte.                 →

Youling Xiong Peter van 
Bladeren

Jan Delcour

Lynn Frewer

Några av konferensdeltagarna på piren vid Falkenberg Strandbad före avfärd hemåt. Foto: Lennart Wikström.
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Dr. Hubert Deluyker från EFSA och Dr. 
Leif Busk från Livsmedelsverket berättade 
om arbetet på europeisk respektive nationell 
nivå med frågor om livsmedelstillsatser och 
livsmedelshygien i allmänhet.
I ett samhälle präglat av självhushåll var det 
förhållandevis lätt att skapa sig en överblick 
över vad vår mat och alla dess ingredienser 
innehöll. I takt med moderniseringen av 
samhället har det blivit allt svårare för den 
enskilde att kontrollera maten. Också den 
handfasta kunskapen kring vår mat har bli-
vit sämre. Kunskapen har förskjutits från det 

personliga till en samhällelig och institutionell nivå i och 
med att vi har lagt ansvaret på politiker, byråkrati och ve-
tenskap. En bibehållen tillit till dessa institutioner är helt 
avgörande för ett fungerande livsmedelssystem. En raserad 
tillit kan många gånger vara lika illa som ett smittoutbrott.

Men inställningen hos konsumenterna är 
som sagt flyktig och svår att förutsäga. Med 
utgångspunkt i en så kallad ”hype cycle” dis-
kuterade professor Joachim Scholderer från 
universitetet i Zurich, Schweiz, hur olika 
trender på livsmedelsområdet introduce-

rats, etablerats och blivit en bestående del av den etablerade 
marknaden, alternativt fallit i glömska. Han förutspådde 
att dagens ”clean labels” inom en inte alltför lång framtid 
kommer att ersättas av produkter som kan uppfylla krav på 
hållbarhet, ”sustainability”. ”Trender kommer och trender 
går – vem minns idag de probiotiska livsmedlen?”, sade han 
tillspetsat.

Trendkänsligheten har också ett pris. Den omfat-
tar inte alla konsumenter. Lynn Frewer påpekade, med 
Storbritannien som exempel, att tillsatser kan sänka priset 
på många livsmedel för konsumentgrupper som annars inte 
skulle ha råd att köpa bra mat. Nästa trend blir nog inte 
massproducerade, billiga livsmedel till resurssvaga grupper, 
men just sådana livsmedel kan vara avgörande för många 
familjer som lever på marginalen ekonomiskt. För dem är 
inte hantverksmässigt framställda livsmedel ett alternativ. 
De är alldeles för dyra. 

Tillsatser i livsmedel är framförallt en fråga 
för livsmedelsindustrin. Vi bekymrar oss inte 
för om brödet vi bakar hemma ser olika ut 
från gång till gång – smaken kan mycket väl 
vara densamma oavsett form. Ett industri-
ellt bageri kan inte tänka på det viset, häv-
dade Dr. Charlotte Horsman från DuPont 

Bertebos Conference 2016

Joachim 
Scholderer

Leif Busk

Hubert Deluyker

Charlotte 
Horsman

Bertebosstipendiaterna, tillsammans med akademiens vice preses Björn Sun-
dell (t v), preses Lisa Sennerby Forsse (mitten) och akademiagronom Magnus 
Stark (t h). Foto: Lennart Wikström.

Ett av konferensexkursionens besöksmål, Wapnö Gård, satte fokus på meje-
rinäring. Ann Christin Bengtsson berättade om versamheten. Foto: Lennart 
Wikström.

På Wapnö. Prof Youling L Xiong med fru besökte mejeriet. Foto: Per Eriksson. Fönstertitt på mejeriarbete. Foto: Per Eriksson.
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i Danmark. Det är viktigt att den produkt som 
skickas ut till tusentals konsumenter ser likadan 
ut och smakar likadant samt har en hållbarhet 
som klarar av transporter. Charlotte Horsman 
berättade hur enzymer kan bidra till just detta, 
hur exempelvis en deg kan bli ”stresstålig” och 
klara av ett driftstopp i bageriet men också bi-
dra till att sänka sockerhalten och därmed göra 
brödet bättre ur hälsosynpunkt.

The Bertebos Prize
Bertebospriset är ett internationellt vetenskap-
ligt pris bestående av ett diplom och en pris-
summa på 300  000 kronor. Det instiftades 
1996 av makarna Brita och Olof Stenström och 
delas ut vartannat år vid Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens högtidssammankomst 
den 28 januari. Påföljande år arrangeras en två-
dagarskonferens som planeras av pristagaren i 
samarbete med KSLA.

Priset ges för väl meriterad, banbrytande ut-
vecklingsmetod, som berör livsmedel, jordbruk, 
djurhälsa eller ekologi. Bertebospriset är med  
andra ord ett internationellt pris för jordbruk i 

vid mening, och sträcker sig ämnesmässigt från 
jord till bord och från ax till limpa. Såväl mer 
specialiserade studier har belönats, som 2007 
när priset gick till professor Ingo Potrykus 
från Schweiz för forskning kring DNA-
transformation i exempelvis ris, till forskning 
som tar ett större grepp om kunskapsöverföring 
och kunskapsutbyte för lantbrukare. Ett bra ex-
empel på det är att professor Philip Lowe från 
Storbritannien fick priset 2013 för sin forskning 
om landsbygdsekonomi och markanvändning. 

Prisets spännvidd vittnar om hur komplext 
och omfångsrikt det moderna lantbruket är, att 
det handlar om såväl praktik som teori, om så-
väl samhälle som natur. Och de resurser som vi 
brukar måste förbli intakta till kommande ge-
nerationer. Lantbruk är att hålla många bollar i 
luften, samtidigt.

Inriktningen för 2017 år pris är ”sustainable 
intensification of agriculture”. ”Sustainable” var 
enligt Joachim Scholderer en lågoddsare till att 
bli den nya trenden. Låt oss för den skull inte 
tappa bort de otrendiga bollarna.

7

Herr och fru Delcour pustar ut i väntan på tåget efter en intensiv konferens. Foto: Per Eriksson.

Spannmålsexkursion: Berte Qvarn, norra Europas modernaste kvarn.  Foto: L Wikström & P Eriksson.  

Se Bertebos-konferensen på YouTube! Sök på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, eller: 
https://www.youtube.com/channel/UCxp-MOXvrGt8b4jOZLr9jBA
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– Text: CARL HENRIK PALMÉR | Foton: YLVA NORDIN | Illustration JOHN BAUER: Prinsessa och trollen (1913) –

Svenskarnas bild av skogen är kluven, inledde Cecilia 
Boman och Åsa Bihl från Svensk Skogskommunikation 
AB, ett nybildat företag inom Skogsindustrierna. 

Åsa Bihl inledde med att redogöra för en semiotisk stu-
die där man sett hur skogen beskrivs i populärkulturen – i 
TV, på film och i tidningar. Bilden är väldigt kluven, sade 
hon. Skogen är både liv och död. Både gott och ont. Den är 
nyckfull och oförutsägbar. Går man vilse kan man dö. Här 
finns mytiska väsen, troll, John Bauers älvor och rumpnis-
sar.

Men skogen ger också. Här kan man sporta, njuta av 
naturen, plocka bär och svamp. Ja, skogen beskrivs till och 
med som ett tempel.

Skog är ofta bakgrund i annonser i dag, fortsatte hon 
och exemplifierade med reklam från oljebolaget Preem och 
klädmärket Gudrun Sjödén. Skogen ska förmedla en känsla 
av naturligt och ursprungligt. Men bilderna som reklam-
makarna använder visar nästan alltid vanliga, brukade sko-
gar. Det är kulturskogar som ska ge ett sken av att vara 
urskogar – så egentligen är det lurskogar, sade hon. 

Det finns en positiv skogsindustriell bild av skogen i po-
pulärkulturen, menade Åsa Bihl. Den står för nostalgi och 
miljövänlig livsstil. Skogen som går i arv från generation 
till generation. Men det finns en motsvarande negativ bild. 
De som avverkar skog är busar och maffia. Hänsynslösa. 
Profiten går före allt. 

Skogen är en del av vår svenska folksjäl. Vi tycker om skog att gå i. Men i övrigt är skog, 
och skogsindustri, en icke-fråga för de flesta svenskar. Kunskaperna är låga, intresset 
likaså. Unga, urbana människor tänker aldrig på skog. Och våra nya svenskar är om möj-
ligt ännu mindre intresserade. 

Det var några tunga punkter att ta med sig hem från skogsavdelningens samman-
komst den 8 september 2016. Överläggningsämnet var Allmänheten, skogen och skogs-
bruket. 

Vi tycker om skog...

... men kan inget om den

Rekreation framför allt
Projektet har också arbetat med djupintervjuer, fokusgrup-
per och enkäter, fortsatte Cecilia Boman. Hon sammanfat-
tade resultaten med att skogens enda betydelse för folk i 
allmänhet är kopplad till rekreation. Det handlar om upp-
levelser i sin egen skog. Att plocka bär och svamp. Rasta 
hunden. Och det handlar mycket om den skog som är när-
mast husknuten. 

Skogen är också djupt rotad i folksjälen. Skogen är en 
del av vår identitet och vårt ursprung. Vi är stolta över vår 
skog, visade studierna.

Men kunskaperna om skog och skogsindustri är dåliga 
eller obefintliga, sade Cecilia Boman och radade upp ett 
antal exempel:

• Skogen är en icke-fråga för de som bor i städerna. Unga, 
urbana människor kan inte ens definiera vad en skog är 
och de tänker aldrig på skog. 

• Kopplingen skog, miljö och klimat görs överhuvudtaget 
inte. Uppenbarligen har ingen berättat om det på ett sätt 
som folk tar till sig. 

• Det verkar inte finnas någon koppling mellan skog och 
träprodukter hos allmänheten. 

• Skogsindustri vet man inte vad det är; dessutom har or-
det industri i sig en negativ klang. 

• Ord som kolsänka, bioekonomi, biobränslen och fossila 
bränslen har man ingen susning om vad de betyder. 
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Intressant nog verkar ordet dock kalhygge inte vara så negativt 
som vi kanske tror. Hyggen beskrivs i bloggosfären ofta i natur-
romantiska former, som en plats där det blommar och där man åka 
skidor. 

Kunskapsspridning en utmaning
Hur ska man då få ut information och kunskaper om skog?, fort-
satte Cecilia Boman och Åsa Bihl tillsammans. De började med att 
beskriva det moderna medielandskapet. Det finns i dag så många 
olika informationsalternativ att vi blir allt duktigare på att värja oss. 
Vi blir som igelkottar och sticker ut taggarna när någon försöker 
informera oss. 

Dessutom lever vi alla i något de kallade en ”filterbubbla”. Vi har 
bara kontakt med personer som tycker som vi, och sociala medier 
räknar ut vilken information du vill ha och skickar dig bara den. 
Du får aldrig några motbilder.

Cecilia Boman och Åsa Bihl avslutade med några konkreta råd 
och tips för ett fortsatt arbete med kommunikation om skog och 
skogsindustri:

• Skogen måste gestaltas modernt urbant. Skogen måste in i sta-
den.

• Förflytta egenintresset till ett allmänintresse.
• I den digitala miljön måste man beröra och engagera för att 

intressera. Kalla siffor är ointressanta.
• Lär känna din målgrupp. Kommunikation sker alltid på mot-

tagarens villkor.
• Tänk på språket. Använd inte konstiga ord. Allmänheten är inte 

experter.
• Utgå från att allmänheten är oupplyst och okunnig – men posi-

tiv till skog. •
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•

Ghassan Sulaiman deltog nyligen i ett 
Skogsstyrelseprojekt för nya svenskar. 
Det började med en tre veckors intro-
duktion till den svenska skogen. Det 
var studiebesök i skog, på skogsin-
dustrier och på avverkningar. Sedan 
fortsatte det med en fem månaders 
utbildning. Halva tiden ägnades åt 
skogsutbildning. Bland annat ingick 
plantering, röjning och arbete med 
motorsåg. Den andra halvtiden var det 
utbildning i svenska. Projektet avslu-
tades med en sexmånaders praktikan-
ställning på Skogsstyrelsen. 

– Jag har lärt mig mycket om 
Sverige under den här tiden, sade 
Ghassan Sulaimain. Om djur och na-
tur. Och om historia, framförallt ge-
nom arbetet med fornlämningar. 

– Vi var 18 personer som deltog i 
det här projektet i Uppsala län. Vi kom 
från olika länder, hade olika religioner 
och olika hudfärg. Det var fantastiskt 
att vi kunde samarbeta så bra och hjäl-
pa varandra så bra här, när vi inte kan 
det i våra hemländer! 

Hur ser ni nyinflyttade på skogen?, 
frågade någon. Ghassan Sulaimains 
svar var att de flesta nog inte alls tän-

Ghassan Sulaiman:

– Jag skulle gärna arbeta med skog, sade 
Ghassan Sulaiman, som kom flykting från 
Syrien för två och ett halvt år sedan.

Han var inbjuden till skogsavdelning-
ens höstsammankomst som en represen-
tant för de nya svenskar som nu ska ut på 
arbetsmarknaden. 

– Jag vill gärna arbeta med skog

ker skog. Många kommer från länder 
där det överhuvudtaget inte finns nå-
gon skog. Däremot har många tidigare 
arbetat med jordbruk, så viss koppling 
till markbruk finns det i alla fall. 

Samtidigt sade han att många nya 
svenskar inser att skogen är viktig för 

Ghassan Sulaiman talade vid akademisammankomsten om allmänhetens 
syn på skog den 8 september. Foto: Lilian Almroth, ATL. 

– Text: CARL HENRIK PALMÉR –

Deltagare i projekt ”Skogen som integrationsarena”, initierat av bl 
a SLU och Länsstyrelsen i Västerbotten. Foto: Peter Ahlqvist, SFI Do-
rotea. Ur KSLAT 2-2015 Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning.

Sverige. Man ser det lite 
som ”Sveriges olja” el-
ler ”Sveriges diamanter”. 
Många hoppas därför på 
jobb i skogen. 

Bilden mörknade nå-
got när någon frågade 
hur många av de 18 del-
tagarna i Skogsstyrelsens 
projekt som arbetade med 
skog i dag.

Ingen, blev det korta 
svaret. Skogsvårdsföreta-
gen, som kanske är de 
mest näraliggande arbets-
givarna för nya svenskar, 
anställer hellre arbets-
kraft direkt från utlandet 
via sina egna etablerade 
kanaler, kompletterade 
någon från publiken. 

Ghassan Sulaiman avslutade med 
en betraktelse, som kunde ha gjorts av 
en svensk vilken som helst: ”Skogen 
och naturen är våra bästa vänner. Jag 
garanterar, träden kommer aldrig att 
missförstå dig. Ta en promenad i när-
maste skog. Känn lugn och ro”.
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I september 2015 godkände FN och 
världens nationer 17 hållbarhets-
mål (Sustainable Development Goals, 
SDGs) och en agenda, Agenda 2030, 
för att uppnå dessa mål. Dessa utgör, 
tillsammans med klimatavtalet som 
togs i Paris i december, de nya globala 
utvecklingsramverken – ramverk som 
innebär att regeringar, myndigheter 
och organisationer, som är ansvariga 
för politikområden, forsknings- och 
utvecklingsfrågor, utbildning m m 
som berörs (i stort sett allt och alla), 
idag arbetar aktivt för att inkorporera 
målen i sina strategier och program.

Synen på skogen
Vår värld förändras snabbt med befolk-
ningsökning, urbanisering, ekonomisk 
utveckling, migration, förändrade kon- 
sumtionsmönster, klimatförändringar 
med mera.

CIFOR:s Director General Peter 
Holmgren inledde med att betona att 
denna snabbt föränderliga värld gör att 
vi måste omdefiniera och anpassa vad vi 
menar med skogsbruk och vad skogars 
och träds roller är nu och i framtiden. 
Han poängterade också allmänhetens 
snabbt förändrade inställning till skog 
och nämnde som exempel en nyligen 
gjord enkätundersökning i ett antal 
EU-länder där människor fick ange 
vad de tyckte var de tre viktigaste (av 
tio möjliga) bidragen från skog.

Inom hela EU ansåg inte mindre är 
2/3 (66 procent) att koldioxidlagring och 
biodiversitets-/ekosystemskydd (con- 
servation) var de två viktigaste rollerna 
för skogen, medan de två ekonomiska 
rollerna (vedråvara och energi) bara be-
dömdes som viktiga av 22–24 procent.

Ännu mer förvånande och an-
märkningsvärt var att av de tillfrågade 
i Sverige, ett land där skogens eko-
nomiska bidrag är helt uppenbara, så 
många som 78 procent ansåg att kol-
dioxid och conservation var viktigast, 
medan mindre än 1/3 (28 procent) 
tyckte att vedråvaran är en av de tre 
viktigaste produkterna från skogen. 

Peter Holmgren utryckte en viss 
oro för att allmänhet och politiker i 
västvärlden, inte minst inom ramen 
för alla pågående internationella dis-
kussioner om olika miljö- och utveck-
lingskonventioner, håller på att ”måla 
in skogen i ett miljö-/klimathörn”. I 
stället måste framhävas att en större 
satsning på skogens ekonomiska och 
sociala potentialer också leder till en 
positiv klimatpåverkan, en sidonytta 
(co-benefit), genom minskad avskog-
ning och, framförallt, en ökad volym 
av skog och träd. 

Definitionen och missionen
I arbetet med att ta fram CIFOR:s 
nya strategi har skogens multipla roller 
och potentialer för att bidra till ekono-
misk, social och miljö-/klimatmässig 
utveckling betonats. Man har också 
breddat definitionen av ” forestry” att 
betyda ”all contributions to sustainable 
development made possible through forests 
and trees”. CIFOR:s mission:

”CIFOR advances human well-
being, equity and environmental integ-
rity by conducting innovative research, 
developing partners’ capacity and ac-
tively engaging in dialogue with all  
stakeholders to inform policies and practi-
ces that affect forests and people”.

För att förtydliga denna mission 
har CIFOR definierat sitt arbete inom 
tre ”pelare”: 1) Research for impact, 

Forestry in the new 
development frameworks

KSLA-/CIFOR-seminariet den 15 juni, ett samarrangemang mellan Centre for Inter-
national Forestry Research (CIFOR) och KSLA, tog upp hur de nya globala agendor-
na kan påverka skogsforskningen framöver. – Text: BJÖRN LUNDGREN –

Peter Holmgren.

CIFOR’s Strategy 2016–2025

Skogen
             och de nya utvecklingsramverken
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2) Capacity development, och 3) Outreach 
and engagement. Pelarna är operatio-
naliserade genom sex arbetsprogram, 
som vart och ett adresserar frågor och 
potentialer att bidra till ett eller flera av 
FN:s 17 utvecklingsmål (figur ovan).

I strategin har man sammanfatt-
ningsvis försökt att också precisera vad 
man inom en tioårsperiod hoppas att 
uppnå via de sex programmen i förhål-
lande till de 17 olika utvecklingsmålen.

Hur gör Sverige?
FORMAS är statens forskningsråd för 
att främja och stödja grundforskning 
och behovsmotiverad forskning inom 
områdena miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande. Generaldirektör 
Ingrid Petersson berättade under 
rubriken ”Sveriges genomförande av 
Agenda 2030” hur landet arbetar med 
att operationalisera denna agenda, eller 
ramverk för en hållbar utveckling, som 
består av tre komponenter – överens-
kommelsen om utvecklingsfinansie-
ring, de 17 globala målen för hållbar 
utveckling (SDGs) och klimatavtalet 
(COP21). Hon framhöll Sveriges roll 

Forests & 
human 
well-being

Sustainable 
landscapes 
& food

Equal 
opportunities, 
gender, justice 
& tenuer

Value chains, 
finance & 
investments

Climate 
change, 
energy 
& LCD

Forest 
management 
& restoration

Global 
landscapes 
forum

CIFOR och de globala hållbarhetsmålen

som global aktör i detta sammanhang, 
bl a genom medlemskapet i den ”globa-
la högnivågruppen”, genom vår politik 
för global utveckling (via Sida och dess 
bistånd), men också genom de många 
svenska multinationella företagen.

För att på ett brett och effektivt 
sätt genomföra Agenda 2030 har alla 
berörda myndigheter i Sverige (ett 
hundratal, inklusive FORMAS) fått i 
uppdrag av regeringen att redovisa hur 
de kan bidra och hur utvecklingsmålen 
förhåller sig till andra mål inom ramen 
för deras mandat. 

En delegation för genomförande 
av Agenda 2030 för hållbar utveckling 
har tillsatts med uppgifterna att: 1) ta 
fram en övergripande handlingsplan 
(färdig 2017), 2) skapa en bred dialog 
kring utvecklingsmålen i samhället, 3) 
stimulera informations- och kunskaps-
utbyte, samt, 4) lägga grunden för en 
effektiv uppföljning av genomförandet 
av agendan.

Slutligen sammanfattade Ingrid 
Petersson hur FORMAS egen verk-
samhet påverkas av agendan, nämligen 
att man:

• Tydliggör forskningens och ut-
vecklingens roll för att nå målen, 
och vilka specifika mål som kan 
påverkas av FORMAS forsknings-
stöd.

• Använder målen vid identifiering 
av kunskapsluckor.

• Genomför riktade utlysningar av 
medel med fokus på målen.

• Ökar sina kommunikationsinsatser 
för att tydliggöra hur målen relate-
rar till den forskning man stöder.

Kommentarerna
Olof Johansson från Sveaskog beto-
nade vikten av att omdefiniera skogs-
bruket, tydliggöra möjligheterna och 
att arbeta med ett landskapsperspek-
tiv. Som exempel på möjligheter på-
pekade han att tillväxten i skogen och 
substitution med vedråvara redan idag 
balanserar hela Sveriges utsläpp av kol-
dioxid. Vidare poängterade han att en 
hållbar utveckling genom en grön, cir-
kulär ekonomi kräver att man utnyttjar 
skogsråvaran, vilket inte alls behöver 
motverka behovet av biodiversitets-
skydd och bevarad mångfald.

KSLA-/CIFOR-seminariet kan ses på nätet: http://www.ksla.se/aktivitet/forestry-in-the-new-development-frameworks/
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Johan Kuylenstierna, Stockholm 
Environment Institute (SEI), betonade 
nödvändigheten att alla länder måste 
förhålla sig till utvecklingsmålen. Han 
var mycket positiv i sina kommenta-
rer till CIFOR:s nya strategi som han 
beskrev som ”modern” och optimistisk 
inför skogens alla möjligheter. Vad 
gäller skogens relation till klimatmå-
len uppskattade han Peter Holmgrens 
analys av klimateffekterna (ökad kol-
dioxidlagring) som en sidonytta av ak-
tivt brukande, bevarande och ökning 
av skogs- och trädresurserna för att 
uppnå sociala och ekonomiska mål.

I arbetet med att översätta en stra-
tegi som bygger på alla globala ut-
vecklingsmål, klimatagendan och ett 
allt inkluderande landskapsperspek-
tiv, påpekade Johan Kuylenstierna 
vikten av att ”undvika att drunkna i 
komplexitet”. Som en kommentar till 
FORMAS presentation av arbetet 
med Agenda 2030 i Sverige och vårt 
högnivåinitiativ varnade han för en 
alltför utopisk syn baserad på vår tro 
att ”vi alltid är bra” på miljöfrågor, nå-
got vi enligt Johan Kuylenstierna långt 
ifrån alltid är.

Seminariet avslutades med en livlig 
och aktiv frågestund varefter modera-
tor, akademiens preses Lisa Sennerby-
Forsse gjorde en sammanfattning av de 
viktigaste frågorna som lyfts.

Vad är CIFOR?
CIFOR bildades 1993 som ett skogs-
forskningsinstitut inom Consultative 
Group for International Agricultural 
Research (CGIAR), som idag be-
står av 15 olika institut med specifika 
mandat (grödor, husdjur, policy, agro-
forestry, agroekologiska zoner, fisk, 
vatten, etc.). CIFOR:s högkvarter lig-
ger i Bogor, Indonesien, men mandatet 
sträcker sig över hela utvecklingsvärl-
den. Man har idag verksamheter i 33 
olika länder och ett mycket stort antal 
samarbetsavtal med olika organisatio-
ner, universitet och länder. Budgeten 
för 2015 låg på ca 330 miljoner kronor, 
huvudsakligen från olika bilaterala och 
multilateral biståndsorgan.

En väsentlig del av arbetet be-
drivs inom ett antal stora CGIAR-
program som bygger på samarbete 
mellan olika institutioner inom grup-
pen. Exempelvis leder CIFOR arbetet 

inom programmet Forests, Trees and 
Agroforestry, som också har ICRAF 
som partner. Förutom sin egen forsk-
ning och annat programrelaterat arbe-
te, deltar CIFOR aktivt i många av de 
internationella processer och ramavtal 
som berör naturresurser, t ex CBD, 
UNCCD, UNFCCC, UNFF, FAO, 
IPCC, CITES, WTO…

Under senare år har CIFOR, ba-
serat på insikten att skogar och deras 
ekonomiska, sociala och miljörelate-
rade potentialer och problem inte kan 
ses isolerat från andra former av mark-
användning, varit en drivande kraft 
för att etablera ett landskapsperspektiv 
som en bas, inte enbart för forskning 
utan också för socialt och policyrela-
terat arbete. I anslutning till detta har 
CIFOR varit huvudsaklig initiativta-
gare till bildandet av Global Landscape 
Forum (GLF), som har haft tre snabbt 
växande och uppmärksammade möten 
i anslutning till UNFCCC:s COP-
möten. I Paris i december förra året 
deltog 3 200 personer i GLF:s möte, 
däribland 22 ministrar och statsöver-
huvuden.

CBD Convention on Biological Diversity
CIFOR Centre for International Forestry Research
CITES Convention on International Trade in Endangered 
 Species of Wild Fauna and Flora
COP Conference of the Parties (klimat)
FAO Food and Agriculture Organization of the United 
 Nations
GLF Global Landscape Forum
ICRAF The World Agroforestry Centre
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

Vad betyder förkortningarna?

KSLA Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
SDG Sustainable Development Goal
Sida Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
SEI  Stockholm Environment Institute
UNCCD United Nations Convention to Combat Desertifica- 
 tion
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate 
 Change
UNFF United Nations Forum on Forests
WTO World Trade Organization

Panelen, fr v Olof Johansson, Johan Kuylenstierna, Ingrid Petersson och Peter Holmberg. Foto: Birgitta Naumburg.

•



14 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 3  2016

Under en följd av år har kommittén besökt olika landsändar, 
högskolor och universitet för att träffa forskare, praktiker 
och rådgivare och diskutera forskning med relevans för de 
gröna näringarna. Nu kom turen till Jönköping University 
med handelshögskolan JIBS, Jönköping International Busi-
ness School.

Business på Jönköpings universitet
Jönköping University består av fyra fackhögskolor. En av 
dessa är JIBS, som ställde upp med en stor grupp forskare 
vid kommitténs besök. Det stod snabbt klart att här finns 
mycket kunskap att hämta för de gröna näringarnas företag.

JIBS har tre fokusområden: Ägande, Ekonomisk för-
nyelse och Entreprenörskap. Skolan arbetar med fem olika 
discipliner: företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, 
informatik och affärsjuridik; allt på engelska. Man har en 
del utländska Sida-finansierade doktorander, främst från 
Afrika. Idén är att skolan ska ha nära koppling till företa-
gen, bl a genom att varje student som knyts hit ska ha ett 
eget fadderföretag.

Verksamheten är uppbyggd av olika centrumbildningar 
varav en är CEnSE, Center for entrepreneurship and spatial 
economics. Här arbetar drygt 20 forskare med bl a regio-
nal utveckling, tillväxt och företagsamhet, samband mellan 
land och stad och infrastrukturfrågor. CEnSE samverkar 
sedan många år med Jordbruksverket, bl a via en perso-
nalunion och genom uppdragsforskning. Det finns också 
ett nära samarbete med företag, liksom med LRF och 
Hushållningssällskapet.

MMTC, Media management and transformation cen-
ter, arbetar med hur företag påverkas av och kan använda 
digitaliseringen. I det ingår många projekt inom mark-
nadsföring och reklam med intressenter som ICA, COOP, 
Procordia. Även Regional identitet står på forskningsagen-
dan, t ex hur man kan öka självkänslan regionalt genom 
affärsframgångar.

CeFEO, Centre for family enterprise and ownership, är 
enda forskningsmiljö i Sverige med fokus på familjeföretag. 
och rankat som nummer ett i Europa. Här står ägandet i fo-

Kommitténs sista resa

I slutet av augusti gjorde KSLA:s Kommitté för forskningspolitik sin sista stu-
diresa under sin verksamhetsperiod. Resmål var Jönköping International 
Business School och Hushållningssällskapet i Halland – och däremellan två 
sinsemellan mycket olika gårdsmejerier.

kus och man arbetar nära små och medelstora företag för att 
lösa reella problem, som generationsväxlingar, finansiering 
och ledarskap. Centret driver idag projekt i samarbete med 
SLU Alnarp inom företagsledning, sedan gruppens ledare 
blivit gästprofessor vid Kompetenscentrum Företagsledning 
i Alnarp.

Mejeri I: Källsjö
Vidare till Halland och Källsjö Mejeri. Idén till detta gårds-
mejeri – ett av Sveriges minsta – väcktes för ett tiotal år 
sedan, då Arlas ledning vid en presentation förklarade att 
små mjölkgårdar med färre än 500 djur snart skulle vara 
borta. Lennart Svenäng ilsknade då till. Istället för att sälja 
korna och skaffa annan försörjning tog han strid för det 
småskaliga lantbruket och ett öppet landskap. Han valde 
att tillsammans med Bengt Erlandsson hoppa av Arla och 
starta ett eget mejeri i en tidigare lanthandel i Källsjö, en 
halvmil från Ullared.

Lennart Svenäng beskrev resan från leverantör till me-
jerist som en mycket slitsam process, där de gått på många 
minor. De har investerat totalt 10 miljoner i verksamheten 
och konstaterar att det förmodligen hade varit klokare att 
köpa all utrustning från en eller ett fåtal leverantörer. Nu 
har de köpt det billigaste från många olika, och fått höga 
synkroniseringskostnader.

Idag säljer Källsjö ca 1,4 miljoner liter mjölk per år, 
samt grädde, A-fil, ostkaka och en hårdost. Största delen 
av mjölkråvaran kommer från egna gårdar, men en del köps 
från en extern leverantör. Priset till bonden ligger 1 kr över 
Arlas pris. LRF:s och ICA:s satsning ”ICA Premium” har 
hjälpt mejeriet att få in en fot hos marknadsledande ICA 
Maxi-butiker i närområdet.

Mejeri II: Wapnö Gård
För trettio år sedan var Wapnö Gård ett traditionellt lant-
bruk med 80 mjölkkor. Lennart Bengtsson anställdes 1989, 
med uppdrag att antingen sälja eller utveckla verksamheten. 
Det blev det senare. Nu är Wapnö ett konsumentnära före-
tag med ett tydligt fokus på hållbar miljö. Wapnö har som 

Business & lantbruk 
– och däremellan mejeri

– Text: EVA RONQUIST –
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ledord Närhet, Färskhet och Öppenhet och har en unik 
kedja i kretsloppet på gården. Wapnö välkomnar besökare 
och arrangerar kosläpp, julmarknad och en rad andra större 
evenemang förutom Öppen gård-verksamhet.

Företaget ägs av tre medlemmar i familjen Staël von 
Holstein men leds av Lennart Bengtsson, som både är VD 
och ordförande i styrelsen. Organisationen är extremt platt 
och ledningsgrupp saknas. Antalet anställda är f n 75 per-
soner och omsättningen låg 2015 på drygt 130 miljoner kr. 
Investeringarna ligger årligen på 15–20 miljoner och sedan 
1989 har företaget visat vinst alla år utom ett.

Wapnös lantbruk har ca 2 200 ha åker och bete, 450 
ha skog och 1 400 kor. Djurmiljön är utmärkt vilket visas 
av låg rekryteringsprocent och mycket få antibiotikabe-
handlingar för mastit (juverinflammation) – ca 25 stycken 
under 2015. Enbart könssorterad sperma från SLB, SRB, 
Fleckvieh och köttraser används för att föda upp kvigor till 
slakt eller som rekrytering till mjölkproduktionen. På går-
den har man biogasanläggning, gårdsmejeri med ett 40-tal 
produkter, gårdsbutik, gårdsbryggeri, charkuteri och växt-
hus – och dessutom hotell och restaurang. 

Biogasanläggningen kyler mejeriet och gårdsbutiken, 
och värmer växthuset. Wapnö AB har varumärkesskyddat 
ordet Härproducerat®, som innebär att varan är producerad 
och förädlad på samma ställe. Nästa steg i utvecklingen är 
ett gårdsslakteri för utslagskor och de kvigor som slaktas. 
En del av konceptet kommer att vara att enbart saluföra kött 
från djur som garanterat inte har behandlats med antibio-
tika. Slakteriet utgör en stor utmaning, inte bara genom att 
det innebär att mer än 300 ton nötkött ska säljas, utan också 
för att man vill hålla kvar principen om öppenhet.

Lantbruksföretagande hos HS
Studiebesöket på Hushållningssällskapet i Halland bestod 
av tre olika delar, samtliga med fokus på företagande inom 
lantbruket: effektivitet (Lean Lantbruk), innovation (EU-
projekt Arena Grön Tillväxt) och byråkratin i lantbruket 
(FoU-projekt från SLF).

Lean Lantbruk är ett LRF-ägt utbildningsprojekt som 
projektleds av Hushållningssällskapet i Halland. Metoden 
är väl beprövad och kan sammanfattas i fyra punkter: kund-
fokus, motverka slöseri, robusta system och engagemang. 
Arbetet har varit framgångsrikt och påvisat förbättringar 
inom de företag som deltagit, även om det varit svårt att 
sortera ut de exakta orsakerna till detta. För att uppnå re-
sultat krävs tid, engagemang samt analys av ursprungsläge 
och visioner. 

Arena Grön Tillväxt är ett treårigt EU-projekt på 12–
14 miljoner kronor som omfattar fyra parter: Föreningen 
Energi och Miljöcentrum (EMC), Hushållningssällskapet 
Halland, Högskolan i Halmstad och Region Halland. 
Projektet omfattar tre pilotområden: bioenergi, trä och 
mat. Man söker okonventionella lösningar (metoder, pro-
dukter, arbetssätt) för att uppnå innovationer för ett lön-
samt företagande. Bland annat har projektet djupintervjuat 
15 livsmedelsföretag om spill, vilket också knyter an till 
Lean Lantbruk där ett av fokusområdena är slöseri inom 
primärproduktionen. 

I det sista projektet, ”Byråkrati inom lantbruket”, har 
75 lantbrukare noterat hur mycket tid de lägger ner på att 
fylla i blanketter. Man kunde konstatera att exempelvis 
Miljöhusesynen blivit ännu mer komplicerad trots reger-
ingens löften om förenklingar. Resultaten ska presenteras 
för myndigheter, politiker och lantbrukare. 

Om kommittén
Inom KSLA arbetar ett antal kommittéer med olika upp-
drag som fastställts av akademikollegiet.

Kommittén för forskningspolitik, som kommer att 
upphöra vid årsskiftet efter många års arbete, har haft som 
syfte att genom analys och diskussion verka för att forsk-
ning inom den gröna sektorn är väl finansierad, rationellt 
organiserad samt fokuserad på viktiga frågor.

Under sina sista månader ska kommittén sammanfatta 
och utvärdera sin verksamhet och lämna över stafettpinnen 
till andra inom akademien. Men först ska ett sista semina-
rium hållas för att diskutera utfallet för de gröna näringarna 
i höstens forskningspolitiska proposition. 

Forsningspolitiska kommittén på Wapnö: Fr v Anders Jonsson, Sten Frohm, 
Anders Nilsson, Ann Christin Bengtsson från Wapnö, Sara Österman, Christian 
Nyrén, Eva Pettersson och Jesper Broberg från HS. Foto: Eva Ronquist.

Kossor i Wapnös mjölkningskarusell. Foto: Christian Nyrén.

•
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Akademiens Anders Elofsons medalj, i solitt silver 
(Ø 38 mm), delas ut till framträdande företrädare för 
forskning och försök, upplysning och information samt 
praktisk verksamhet inom de områden som stod Anders 
Elofson närmast: betes- och vallfrågor, fröodling samt 
frökontroll rörande vallväxter.

Belöningen (medalj, 10 000 kronor och diplom) delas 
ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 
2017.

Nomineringsblankett och mer information: www.ksla.se.

Sänd blanketten senast den 7 november 2016 till

keiko.blesserholt@ksla.se eller

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
Att: Keiko Blesserholt 
Box 6806 
113 86  STOCKHOLM

Nominera till

Anders Elofsons
medalj
för utomordentlig
gärning inom området 
vallfröodling och bete

År 2015 erhöll lantmästare Tore Dahlqvist Anders Elofsons medalj 
ur HE Riksmarskalken, professor Svante Lindqvists hand för att 
han genom åren utvecklat en omfattande och genuin kunskap inom 
vallfröodling som han aktivt delat med sig av till lantbruket. 

Anders Wall med 2016 års landsbygdsstipendiat, Viktor Boman.
Viktor Boman från Klöverträsk i Norrbotten har med stor målmed-
vetenhet byggt upp ett stort, modernt värphönsföretag på landsbygden 
utanför Luleå. Företaget förpackar och levererar ägg direkt till butik 
och bidrar med sitt starka varumärke till jobb och framtidstro på orten.

100.000 kr 
och brett nätverk 
till ung entreprenör 
på landsbygden
Nominering till Anders Walls 
landsbygdsstipendium 2017

Framåtanda, initiativförmåga och kreativitet får lands-
bygden att leva och utvecklas. Anders Walls Stiftelses 
årliga stipendium på 100.000 kr har till syfte att stimu-
lera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för 
landsbygdens utveckling. Stipendiaten förväntas också 
delta i ett brett och aktivt nätverk – Wallumni.

Vi söker kvinnor och män i 20–30-årsåldern som visar 
entreprenörskap och nyskapande med produkter eller 
tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på lands-
bygden. Verksamheten ska kännetecknas av uthållighet, 
ekonomisk stabilitet och skapande av arbetstillfällen, 
gärna med bas i jord eller skog, exempelvis inom livs-
medel, miljö, energi, teknik.

Nomineringsblankett och mer information: www.ksla.se.

Information: Kenneth Alness, tel 070-514 47 14.

Sänd blanketten senast den 15 oktober 2016 till

aw.landsbygdsstipendium@ksla.se eller

Anders Walls Stipendiekommitté, 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
Box 6806, 113 86  STOCKHOLM
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Ett av motiven för att samla forskarna var den debatt 
som uppstod efter en artikel i tidskriften Science i bör-
jan på året. I artikeln hävdade forskarna Kim Naudts, 
Sebastiaan Luyssaert med flera att skogsbruket i Europa 
inte har motverkat klimatförändringen, utan snarare 
tvärtom försämrat klimatet.

Vid seminariet beskrev Kim Naudts hur skogen i 
Europa har förändrats sedan 1750 och framåt. I takt med 
att de ursprungliga skogarna avverkats och övergått till 
jordbruksmark, och på senare tid till planterade barrsko-
gar, har skogens klimatdämpande effekt försämrats. Den 
nya skogen växer visserligen bättre och binder mer kol, 
men eftersom de nya skogarna består av mörkare barr-
skog som reflekterar mindre av solljuset kommer de också 
att öka uppvärmningen, menade forskarna. Den värme-
skillnad som uppstår mellan barrskogen och den ljusare 
lövskogen kan uppgå till 0,08 grader, utöver den upp-
värmning på 0,02 grader som forskarna menar orsakats 
av att träd avverkats. Sett över en 250-årig tidsperiod har 
skogsbruk och avverkning bidragit till en uppvärmning 
på 0,12 grader, enligt modellstudien.

Resultaten blev inte oemotsagda. Bland annat anförde 
professor Gert Jan Nabuurs att skogarna på 1700-talet 
var betydligt glesare och mer utarmade än vad Science-
författarna hade antagit. Studien kritiserades också för 
att inte ta tillräcklig hänsyn till substitutionseffekter, det 
vill säga att skogsråvara ersätter mer klimatpåverkande 
råvaror som fossila bränslen och betong. 

Samtidigt bidrog seminariet till att lyfta in de biofy-
siska klimatperspektiven i debatten. I stället för att bara 
diskutera kolbalansen bör frågor som albedo (reflektions-
förmåga) och vattenbalanser vägas in eftersom de påver-
kar mikroklimatet närmast jordytan. Här har geofysiker, 
biologer och statistiker mycket att lära av varandra.

– Text: TOMAS LUNDMARK & MATS HANNERZ –

Sommaren till trots var plenisalen fullsatt när KSLA arrangerade semi-
nariet ”Forests, Bioenergy and the Global Climate” den 22 juni. Future 
Forests hade bjudit in världsledande forskare för att diskutera kontrover-
siella resultat om skogen och klimatet.

Skogen, bioenergin och klimatet 
– i fokus på internationellt seminarium –

En annan kontroversiell fråga togs upp i ett föredrag av 
Bjart Holtsmark från Statistics Norway. Han hävdar att 
utnyttjande av biobränsle från skogen bidrar till en upp-
värmning som till med är högre än för fossila bränslen. 
Hans modeller visar i kontrast till många andra forskares 
att det är bättre att låta bränslet ligga kvar i bunden form 
i skogen.

Inte heller detta föredrag blev oemotsagt. Professor 
Göran Berndes från Chalmers var en av dem som pe-
kade på att fossilanvändningen måste minska om vi ska 
nå 2-gradersmålet. Biobränslen kan ha en viktig roll i 
omställningen, men det kan vara klimatmässigt smartare 
att producera el från skogsråvaran i stället för att bara 
bränna den.

Frågan om att bruka eller bevara skogen sammanfat-
tades i ett föredrag av Tomas Lundmark från Future 
Forests. Han påpekade att mycket av åsiktsskillnaderna 
under dagen berodde på att forskarna gör olika grundan-
taganden i sina studier och att man betraktar olika tids-
perspektiv. Oavsett om skogen ska brukas eller bevaras 
måste den växa för att göra ytterligare klimatnytta.

Det påståendet förblev oemotsagt. En aktivt brukad 
skog kan upprätthålla en hög nettotillväxt så länge
den brukas. På kort sikt kan visserligen en brukad
skog som lämnas orörd också upprätthålla
hög tillväxt men efter ett tiotal år börjar
tillväxten avta och därmed klimatnyttan.
För att göra mesta möjliga klimat-
nytta ska således en skog brukas
för högsta möjliga tillväxt
och skogens produkter
ersätta motsvarande
fossila produkter.

Foto: Ylva Nordin.

•
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Glädjande nog speglas insikten om de areella näringarnas be-
tydelse, tydligare än på länge, i regeringens förslag till poli-
cyramverk för utvecklingssamarbetet (dnr UD2016/09273/
IU), som nyligen varit ute på remiss. KSLA:s remissvar går 
att läsa på akademiens hemsida. 

Karl Brunos avhandling, Exporting Agrarian Expertise, kommer 
därför synnerligen lägligt. Få av dagens beslutsfattare, lik-

som de flesta andra som arbetar med utvecklingssamarbete, 
känner till hur det svenska arbetet med fokus på de areella 
näringarna inleddes och utvecklades under de första de-
cennierna från 1950-talet och framåt. De tre högskolorna 
inom jordbruk, skog och veterinärmedicin, som 1977 slogs 
samman till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) kom att 
spela en avgörande roll i detta. Det kom efter hand att ut-
vecklas till ett framgångsrikt samarbete mellan Sida och 

Exporting 
Agrarian 
Expertise
Development Aid at the Swedish University of 
Agricultural Sciences and its Predecessors, 
1950–2009

Karl Bruno, avhandling nr 2016/59 vid SLU

Doktorsavhandling

– Text: INGE GERREMO –

Idag står världssamfundet inför stora utmaningar. Det återspeglas inte minst i de internationella 
överenskommelserna 2015 om Agenda 2030 och Parisavtalet om klimatet. I båda fallen kommer 
de areella näringarna att få en avgörande betydelse för de mål om en hållbar utveckling som 
måste nås. Lägg därtill det generella behovet att producera tillräckligt med mat till en växande 
världsbefolkning.

Avhandlingens framsida: 1954/55 års Internationella FAO-/Sverige-kurs i 
djurreproduktion år besöker Trolmen herrgård i Skaraborgs län. Professor Nils 
Lagerlöf (5:a fr hö), hans elever och deras värd, ägaren till Trolmen, Fredrik 
Wehtje (4:a fr hö). Foto: Lars Drejare. Ur Veterinärmuseets samlingar.

ISSN 1652-6880. ISBN tryck 978-91-576-8620-6, digital 978-91-576-8621-3.
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Doktorsavhandling SLU, något som Karl Bruno särskilt granskar utifrån teorin 
om så kallade utvecklingspar, i det här fallet Sida med sitt 
administrativa ansvar och SLU med det nödvändiga tek-
niska kunnandet.

Karl Brunos avhandling är en imponerande genomgång av 
närmare 60 års svenskt utvecklingssamarbete. Han åskåd-
liggör detta med exempel från de dåvarande högskolornas 
kompetensområden: veterinärsamarbete med Indien under 
ledning av den legendariske professorn Nils Lagerlöf; lands-
bygdsutveckling i Etiopien i form av det regionala program-
met Chilalo Agricultural Unit, CADU, inledningsvis un-
der ledning av laborator Bengt Nekby, en av de nära yngre 
medarbetarna till dåvarande rektorn för SLU, professor 
Lennart Hjelm; praktisk skogsutbildning i Etiopien lett av 
skogsmästare Sven-Gunnar Larsson; samt det internatio-
nella centrum, IRDC, som byggdes upp vid SLU under 
professor Nils-Ivar Isakssons ledning, också han nära med-
arbetare till Lennart Hjelm. Under stor del av tiden skymtar 
rektor Hjelm, tillsammans med dåvarande universitetsdi-
rektören Görel Oscarsson, som garanter för att de nödvän-
diga personella resurserna ställs till utvecklingssamarbetets 
förfogande och som Sidas ledning kunde förlita sig till. 

Jag nämner dessa personer, som för övrigt alla varit eller 
är ledamöter av KSLA, då erfarenheten tydligt visar hur 
avgörande de har varit. Det gäller för övrigt personfrågor 
generellt i samarbete av det här slaget. Motsvarande situa-
tion fanns inom Sida i form av dåvarande generaldirektören 
Anders Forsse samt avdelningschefen Gösta Ericsson, men 
också många andra, såsom framgår av Brunos avhandling. 
Personer av liknande kaliber fanns naturligtvis också i be-
rörda samarbetsländer, till exempel dåvarande vice-minis-
tern för jordbruk i Etiopien, Tesfa Bushen. 

Hur såg det då ut i samarbetsländerna? Här återfinner vi möj-
ligen avhandlingens största svaghet, men kanske också Karl 
Brunos styrka, att avstå från att lockas till att närmare för-
söka gå in på hur våra samarbetspartners diskuterade. Det 
är uppgifter som dessvärre varit i det närmaste omöjliga att 
komma åt för en svensk forskare. Men kanske motsvarande 
analyser en dag kommer att göras i våra samarbetsländer, 
när forskare där försöker kartlägga de första decenniernas 
biståndsberoende och skriva sin egen historia.

Karl Bruno har lyckats gräva fram och dokumentera en 
mängd intressanta interna överväganden och resonemang 
fram till viktiga beslut, som sällan når andra än oss som var 
delaktiga i arbetet.

Intressant är också att förstå, i dagens konkurrensut-
satta samhälle, att samarbetet mellan de två myndigheter-
na Sida och SLU på den tiden byggde på devisen ”statens 
myndigheter skola räcka varandra handen”. Det skapade 
inledningsvis mycket goda förutsättningar för ett effektivt 
samarbete, särskilt som flera av de ansvariga inom Sida re-
dan tidigare haft någon form av relation till SLU. Detta 
lade, något oväntat, samtidigt grunden till att samarbetet 
i dess mest omfattande form senare kom att upphöra, då 
gränsdragningen mellan de båda myndigheternas mandat 
blev allt otydligare. Det gällde inte minst när nya ansvariga 
och medarbetare skulle ta över.

En intressant fråga, som Bruno uppehåller sig vid en hel del, 
är att de tre högskolorna och senare SLU kunde förse det 
svenska samarbetet med den praktiska kompetens som be-
hövdes, särskilt under de inledande åren. Det är viktigt att 
komma ihåg att dessa institutioner till stor del försåg de 
svenska areella näringarna med sådan praktiskt inriktad 
kompetens. Många av de som då studerade vid SLU hade 
också en bakgrund i det svenska jordbrukssamhället, vilket 
passade väl in på de ambitioner som fanns i det svenska 
sättet att bistå de nyblivna länderna. Men nya tider stundar 
där länderna själva idag står för det mesta av det praktiska 
kunnande som behövs. Istället finns betydande gemen-
samma forskningsutmaningar i kölvattnet av Agenda 2030 
och Parisavtalet, som ju gäller för alla länder. Gigantiska 
krav ställs också på att bygga upp den inhemska högre lant-
bruksutbildning inklusive forskning som krävs i allt större 
omfattning och där SLU återigen kan bidra.

Det känns omöjligt att göra Karl Brunos avhandling 
rättvisa i detta försök att spegla dess omfattande och de-
taljspäckade innehåll. Det är därför min förhoppning att 
KSLA nu tar tillfället i akt att hålla något eller några se-
minarier kring de frågor, viktiga för framtiden, som av-
handlingen belyser. Flera av dessa är angelägna att kunna 
förmedla till regeringskansliet i anslutning till arbetet med 
det nya policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete. 
Samma sak gäller inför det förestående arbetet med Agenda 
2030 och klimatarbetet, manifesterat genom överenskom-
melsen i fjol i Paris.

Det är inte minst viktigt att förstå den omfattande kom-
petens, såväl administrativt som kunskapsmässigt, som be-
hövs när våra politiker säger sig vilja gå från ord till hand-
ling. Detta visar Karl Brunos läsvärda doktorsavhandling 
med all tydlighet. •

Inge Gerremos förhoppning infrias till en del ganska omedelbart. Den 8 december kommer Karl Bruno, på 
preses Lisa Sennerby Forsses inbjudan, till KSLA för att berätta om avhandlingen och för att fortsätta det 
samtal kring den agrara expertisens roll förr och idag som påbörjades vid disputationen men som av na-
turliga skäl inte kunde fördjupas där. Två timmar kommer att ägnas åt detta samma dag som akademiens 
decembersammankomst. Missa inte!
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Enaforsholms-
kursen 2016

Bekväma äventyr vid fjällets fot och älvens strand

Årets Enaforsholmskurs gick som vanligt av sta-
peln i slutet av juli. Tjugofyra deltagare var på 
plats för att lära sig mer om den jämtländska 
fjällvärlden.

Traditionsenligt fjällväder med en blandning 
av sol och regn hälsade alla deltagare på årets 
kurs som hölls 23–30 juli. Som vanligt var bland-

– Text & foto: MAGNUS STARK –

ningen bland deltagarna lika stor, både i ålder och yrkesbakgrund. 
Men alla var nöjda, kursutvärderingen gav ett snitt på 4,7 av fem möj-
liga.
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En ny informationstavla är uppsatt på stationen. Tavlan har gjort att många 
nya gäster har hittat ner till fjällgården.

Den första dagens vandring upp till Grand Hotell på Högåsen var som vanligt 
lika uppskattad. Ner gick det snabbare eftersom ett åskväder drog in.

Myrguldet hade börjat mogna. Sura? Javisst, men man måste ändå smaka! Vi hittade ingen på fjället, men i vår Fjällträdgård blommade Fjällbruden.
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 ”Skogspolly” enligt en jägmästare på kursen. Kursledaren och biologen Tomas Staafjord inventerade ängsväxterna framför fjällgården.

Akademiledamoten Björn Skoogh höll i ett pass om skogsbruket på Enafors-
holm. De som bor på andra sidan E14 har återfått utsikten mot Storsnasen 
efter att den har varit dold bakom en trädridå i många år.

Nytt för i år var en paddling uppför Ingolvsån och Brattåsbäcken, där Silver-
fallet rinner ut. Kursledaren Anders Arnell och deltagarna Marlene Boman 
och Anne Björk.

Vadning i Enan och Lillån. Det gäller att alltid tänka på att ha två stödpunkter i botten: en fot och så staven att stötta sig med.
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Trädgårdsmästaren Lisa Jonsén hade tillsammans med 
några frivilliga krafter lagt ner stort arbete på att göra träd-
gården till en riktig visningsträdgård den här dagen. Det är 
både förvånande och imponerande att se att man kan få så 
många växter att utvecklas så väl i växtzon 8, som de gör på 
Enaforsholm. Trädgården fyller väl sin uppgift att vara en 
inspirationskälla för odling i kallt klimat.

Ett uppskattat inslag var Lisa Jonséns föredrag om att 
använda växter från naturens skafferi som mat och medicin. 
Stort engagemang blev det också i den lilla beskärnings-
kursen, som vi fick under Peter Mellquists ledning under 
eftermiddagen. Vi fick alla hjälpa till med såväl synpunkter 
som praktiska inslag med sekatör och såg. Ett bra exempel 
på att lära genom att göra är en bra inlärningsmetod!

På kvällen visade den 
välkände naturfotografen 
Wille Carlsson fantastiska 
bilder på växter och djur.

Enaforsholm visade sig 
från sin absolut bästa sida 
med solsken, en välputsad 
trädgård, trevligt program 
under dagen, många träd-
gårdskunniga på plats för 
att svara på frågor, serve-
ring av lokalproducerad 
god mat – och en allmänt 
trevlig och gemytlig stäm-
ning.

Trädgårdsdag på Enaforsholm
– Text & foto: ANN-BRITT KARLSSON –

Lördagen den 6 augusti var det dags för den 
årliga Trädgårdsdagen på Enaforsholm. Den 
bjöd på ett intressant och välfyllt program, där 
visning av Enaforsholm Fjällgård och trädgår-
den naturligtvis hörde till höjdpunkterna. 

Maria Sandström (t v), huvudansvarig för trädgården, svarar på frågor.

Beskärning. Petter Mellquist instruerar.
Lisa Jonsén pratade om medicinalväx-
ter från naturen.
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KSLAT 3-2016 Landskapsforum 2016
Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar
Konferensen Landskapsforum 2016 hölls hos KSLA 7–8 april 2016, på temat Samarbetsnätverk 
i landskapet – möjligheter och utmaningar.

Syftet var att göra lokala och regionala samarbetsnätverk i landskapet mer kända, att disku-
tera de möjligheter och utmaningar samarbetsnätverken har och att bygga broar mellan olika 
samarbetsnätverk och mellan aktörer på olika nivåer, samt att klargöra hur myndigheterna på 
nationell nivå hanterar governancefrågor om landskap.

Detta är rapporten.

Textredigering: Anders Esselin. 68 sid.
ISBN tryckt: 978-91-86573-82-9, digital: 978-91-86573-3-6

Våra senaste publikationer

Akademiens böcker och andra publikationer går att beställa
på vår hemsida, www.ksla.se – och oftast även att ladda ner!

KSLAT 4-2016 Seeds for the Future
A dialogue project concerning biotechnology in plant production
The EU legislation governing GMOs is out-of-date. The emotional debate of whether one is 
“for or against” GMOs is equally out-of-date. The time has come for regulations governing 
plant breeding that do not depend on the technology used. The government must also take 
greater responsibility in financing research and development for new environmentally friend-
ly and healthy varieties for cultivation in the Swedish climate. The technology is available. We 
can use it for good. 

All the participants in the KSLA Dialogue Project about biotechnology in agriculture agree 
about this. Using dialogue, mutual understanding has been reached between people with 
experience from the political sphere, the green movement, the agricultural industry, govern-
ment agencies, and the academic world. The objective is sustainable agriculture, and modern 
plant breeding is one important tool to achieve this objective.

Editor: Jenny Jewert, translation: George Farrants. 80 pages. 
ISBN print: 978-91-86573-85-0, digital: 978-91-86573-86-7

Denna skrift är en översätt-
ning av KSLAT 2-2016 Frön 
för framtiden.

SV Stiftelsen
Svensk Växtnäringsforskning

Två av våra stiftelser utlyser forskningsanslag/bidrag för ansökan senast den 
1 november. Det är Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning och Stiftelsen SLO-
fonden.  
Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning befordrar och understödjer teknisk-
vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av 
mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige.
Stiftelsen SLO-fonden verkar för jordbrukets fromma genom att främja ända-
målsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets 
områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön.
Läs mer om hur du gör för att ansöka under Anslag & Stipendier på www.ksla.se.

SLOStiftelsen SLO-fonden
Stiftelsen Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringsfond

Ansök om anslag senast 1 november!
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Sammanfattningvis 
framhåller KSLA att det är positivt och viktigt att det nu finns ett 
förslag på klimatpolitiskt ramverk som har stor politisk enighet 
bakom sig. KSLA anser vidare att:
• Sverige bör ta tillvara sina goda förutsättningar och satsa på en 
tidigare omställning, vilket också ligger i linje med ambitionen 
att vara ett föregångsland.
• Sänkta utsläpp från jordbruk är förvisso en angelägen utma-
ning, men kräver välgjord analys för att inte ge en missvisande 
bild av vad som kan uppnås utan att motverka Kyotoprotokollets 
intentioner om bibehållen livsmedelsproduktion.
• För att fånga t ex livsmedelsproduktionens och -konsumtio-
nens faktiska åtgärdspotential krävs, utöver en bra redovisning 

Här återges endast akademiens övergripande synpunkter på remissen och i förkortad form.
Alla remissvar går att läsa/ladda ned i sin helhet på akademiens hemsida, www. ksla.se, under rubriken Remisser.

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/klimatpolitiskt-ramverk-m-m/

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål 
(Dnr M2016/00703/KI – till Miljö- och energidepartementet 10 juni)

för den rapporterade sektorn, också redovisning av konsumtion 
och flytt av miljöpåverkan till andra länder.
• Det är olämpligt att påverkan från skogs- och jordbruk jämförs 
med utsläpp av fossilt kol från trafik, basindustri, m m.
• Det är viktigt att en svensk klimatlag utformas så att Sveriges 
mål regelbundet kan förändras beroende på ökad kunskap och/
eller händelser i omvärlden.
• Jord- och skogsbruk bör lyftas fram bland de strategiskt viktiga 
områden där satsningar på forskning och innovation är särskilt 
betydelsefulla. Betydande forskningsinsatser krävs för att ge 
förutsättning för ett mer produktivt, skonsamt, lönsamt och kli-
matvänligt bruk av våra naturresurser.

Akademiens remissvar sedan sist

Sammanfattningvis anser KSLA att
• Biträdande lektorat bör ses som en möjlighet bland flera alter-
nativa karriärvägar.
• Olika former av mobilitet mellan akademi och omgivande sam-
hälle bör stimuleras.
• Den upplevda tryggheten hos forskare skulle öka med ökade 
basanslag till lärosätena och om forskningsråden gav ökade 
möjligheter att söka längre anslag.
• Möjligheter till utbildningsbidrag för doktorander bör tas bort.

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/trygghet-och-attraktivitet/

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29 – till Utbildningsdepartementet 
17 juni)

• Förslag om begränsning av möjligheter för utländska forskar-
studerande att finansiera sin forskarutbildning i Sverige med 
stipendier inte bör genomföras.
• Förslag som underlättar för industridoktorander eller tar upp 
andra aspekter på mobilitet mellan lärosäten och omgivande 
samhälle saknas.

Anna Tibaijuka – Khalifa Award for Sustain-
able Development
Ledamoten i Allmänna avdelningen, professor 
Anna Tibaijuka (tidigare bl a minister i Tanzania) 
har erhållit His Royal Highness Prince Khalifa 
bin Salman Al Khalifa Award for Sustainable 
Development. Priset är ett erkännande av hen-
nes insatser för att skapa utvecklingprojekt och kreativa lös-
ningar för att bidra till en hållbar utveckling. 

Nytt om ledamöter
Martin Wierup – OIE:s hedersmedalj
Ledamoten i Jordbruksavdelningen Martin 
Wierup, professor emeritus på SLU, har som 
förste svensk fått OIE:s hedersmedalj. OIE, 
Världsorganisationen för djurhälsa, är den in-
ternationellt ledande organisationen för djur-
skydd och dess Meritorious Award är en av de 
förnämsta hedersbetygelserna för veterinärer. Medaljen delas 
ut som erkännande för utmärkande bidrag till den veterinära 
vetenskapen och/eller kontrollen av djursjukdomar.
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Sammanfattning
• KSLA ser med tillfredsställelse på att de areella näringarna i för-
slaget till policyramverk getts stor plats med tydliga argument 
för deras vikt för ett fattigdomsinriktat utvecklingssamarbete 
med hållbarhet i fokus. Följande är KSLA:s viktigaste budskap 
när arbetet med policyramverket nu ska färdigställas:
• Den framtida livsmedelsförsörjningen kommer att kräva en 
modernisering av det afrikanska lantbruket, inte minst för att 
kunna försörja en kraftigt ökande stadsbefolkning, men också 
för att anpassa till framtida klimatutmaningar.
• Den nödvändiga moderniseringen av det afrikanska lantbru-
ket, som måste bygga på dagens småbruk, kräver en kraftfull 
satsning på grundläggande samhällsfunktioner som stödjande 

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/policyramverk-for-det-svenska-utvecklingssamarbetet/

Yttrande över regeringskansliets förslag till policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet (Dnr UD2016/09273/IU – till 
Utrikesdepartementet 27 juni)

expertmyndigheter, rätt och uppmuntran till fria producentför-
eningar och på högre lantbruksutbildning och därtill hörande 
forskningsverksamhet.
• Svenska bonde- och konsumentorganisationer liksom ett an-
tal av statens myndigheter och lärosäten med koppling till de 
gröna näringarna har goda förutsättningar att medverka i ut-
vecklingssamarbetet.
• Den svenska biståndsadministrationen måste stärkas perso-
nellt och kompetensmässigt för att kunna anta utmaningen om 
en förstärkt satsning på de areella näringarna i det svenska ut-
vecklingssamarbetet.

Sammanfattningsvis anser KSLA att
• Utredningens förslag inte bör implementeras. Det saknas till-
räckliga motiv för att införa en möjlighet att förbjuda en odling 
som redan blivit godkänd i en prövning enligt EU:s omfattande 
regelverk för genetiskt modifierade växter.
• Varken miljöpolitiska mål eller socioekonomiska skäl kan ut-
nyttjas för att förbjuda odling i Sverige av genetiskt modifierade 
växter som är godkända av EU, eftersom dessa aspekter redan 
beaktas i EU:s regelverk.

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/begransning-av-odling-av-genetiskt-modifierade-vaxter/

Yttrande över Begränsning av odling av genetiskt modifierade växter (SOU 2016:22, Dnr M2016/00673/Ke – till Miljö- och energide-
partementet 30 augusti)

• Direktivet 2015/412 och arbetet i den aktuella utredningen vi-
sar på behovet av dialog mellan förespråkare för och motstån-
dare till användning av växtbioteknik i växtförädlingen. KSLA:s 
dialogprojekt om Biotekniken i växtodlingen har visat att det 
finns förutsättningar att komma till konstruktiv dialog och sam-
syn i dessa frågor.

Fredrik Sjöberg – Ignobelpriset
Det internationella Ignobelpriset belönar forsk-
ning som först får dig att skratta, sedan att 
tänka. Författaren, översättaren, biologen och 
ledamoten i Skogsavdelningen Fredrik Sjöberg 
får priset för ”sitt självbiografiska verk i tre vo-
lymer om njutningen av att samla flugor som 
är döda och flugor som ännu inte är döda”. Flugfällan, den förs-
ta i serien, kom ut 2004. Flyktkonsten gavs ut två år senare och 
Russinkungen 2009.

Bill S Hansson – hedersdoktor vid SLU 
Vice Presidenten vid Max Planck Society och 
ledamoten i Jordbruksavdelningen Bill S Hans-
son har utsetts till hedersdoktor vid SLU med 
motiveringen att han bl a har ”satt och kommer 
att sätta SLU och ämnet kemisk ekologi på den 
vetenskapliga världskartan, nu och i framtiden”.
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Till Ur Belopp Ändamål/projekt
Malin Aldén J.M. Svenssons donationsfond 25 000 Utbytesstudier University of Wisconsin, USA, vt 2016

Jonathan Anderson Nilsson-Aschans stipendiefond 25 000 Utlandsstudier University of Manitoba, Kanada, ht 2015

Albina Bakeeva
Alfa Laval AB:s (AB Separators) fond 5 000 ICFM symposium Current and Future Trends in Food Nycology, Freising, Tysk-

land, jun 2016Carl-Fredrik von Horns fond 4 000

Anneli Bartholdsson Nilsson-Aschans stipendiefond 8 957 Utbytesstudier i Kanada: Environmental Planning 

Örjan Berglund Hem i Sverige-fonden 100 000 Nya metoder att minska lusgasavgången från odlade torvjordar

Karl-Johan Bergstrand Edvard Nonnens stipendiefond 20 000 LightSym 2016, Michigan State University, maj 2016

Åsa Bugge Marin Nilsson-Aschans stipendiefond 25 000
Urban odling ur ett ekosystemtjänst-perspektiv i Buenos Aires, Argentina, nov 
2015

Julia Carlsson
Hugo och Emma Björkmans 
minnesfond

4 852
Doktorandkurs i Landscape Ecology, Köpenhamn, okt 2015

Carl-Fredrik von Horns fond 1 939

Sigrun Dahlin Svensk Växtnäringsforskning 139 000 Gödslingens påverkan på grödans kadmiumuppdata och koncentration

Anna Eklund J.M. Svenssons donationsfond 25 000 Utbytestermin University of Melbourne, vt 2016

Martin Englund SLO-fonden 180 000
Distribuerad arbetsbelysning – LED öppnar nya möjligheter för belysning hos 
arbetsmaskiner

Kim Eriksson Nilsson-Aschans stipendiefond 15 431
Samarbete mellan SLU:s lantmästarstudenter och unga agro-entreprenörer i 
Nigeria

Lisa Erséus Nilsson-Aschans stipendiefond 25 000 Utbytesstudier IUAV, Venedig, Italien, ht 2015/2016

Johanna Fagerström SLO-fonden 90 000 Skol-SM att få fler ungdomar att aktivt utveckla jordbruks- och skogsnäringen

Qiuqing Geng SLO-fonden 14 024 IVth International Conference on RAGUSA SHWA 2015, Milano, Italien, sep 2015

Konstantia Gkarmiri
Knut och Alice Wallenbergs 
forskarstipendiefond

19 558 Fungal Genetics Meeting, Paris, Frankrike, apr 2016

Maria Greger Svensk Växtnäringsforskning 150 000 Inverkan av kiselgödsel på växt näringsupptagning

Tamas Görbe Carl-Fredrik von Horns fond 20 000
Enzyme catalyzed Intermolecular C-H amination, exchange program, California 
Institute of Technology, Pasadena, USA

Per-Ola Hedwall Edvard Nonnens stipendiefond 14 504
Statistikkurs, Introduction to Zero Inflated Models with R, Elche, 
Spanien, nov 2015

Katarina Horn af Rantzien SLO-fonden 5 091 FALF 2015 Conference, Stockholm, jun 2015

Kajsa Ignell Nilsson-Aschans stipendiefond 25 000
Urban odling ur ett ekosystemtjänst-perspektiv, Buenos Aires, Argentina, nov 
2015

Torsten Ivarsson SLO-fonden 200 000 Systematiskt arbetsmiljöarbete – för alla i företag

Staffan Jacobsson Svensk Växtnäringsforskning 240 000
Långsiktiga effekter av skogsgödsling: hur påverkas markvegetationen i nästa 
skogseneration?

Lars Jakobsson Svenska Vallföreningens fonder 35 266 EGF 2014 Aberystwyth, Wales, med efterföljande studieresa, sept 2014

Knut-Håkan Jeppsson SLO-fonden 220 000 Dammhalter i slaktsvinstall med energibesparande ventilationssystem

Kim Jäderkvist Fegraeus
Edvard Nonnens stipendiefond 8 987 Gene2Farm Winter School 2015, Piacenza, Italien, nov 2015

Nilsson-Aschans stipendiefond 15 000
35th International Society for Animal Genetics Conference, Salt Lake City, USA, 
jul 2016

Rickard Karlsson Nilsson-Aschans stipendiefond 12 543
Samarbete mellan SLU:s lantmästarstudenter och unga agro-entreprenörer i 
Nigeria

Peter Lundqvist SLO-fonden
14 000 SHWA (Safety, Health and Welfare in Agriculture) 2012, Ragusa, Italien, sep 2012

23 138 Doktorandkurs och konferensmedverkan för Catharina Alwall Svennefelt

Carin Martiin Adolf Dahls fond 50 000
Expansionen av ogräsmedelsanvändningen inom svenskt jordbruk under tidig 
efterkrigstid: aktörer, problemformuleringar och diskussioner

Sara Hadji Mollahossein
Knut och Alice Wallenbergs 
forskarstipendiefond

19 936 17th Molecular Plant-Microbe Interactions Congress, Portland, USA, jul 2016

Adnan Niazi Carl-Fredrik von Horns fond 69 647
Exploring genomics to develop strategies for control of beetle pests on oil 
crops

Theodoros Ntallaris
Knut och Alice Wallenbergs 
forskarstipendiefond

12 515 8th international Congress of Animal Reproduction, Tours, Frankrike, jun 2016

Kristina Osbjer
Knut och Alice Wallenbergs 
forskarstipendiefond

15 000 Zoonoser i Kambodja, fältresa för att sprida resultat från projektet

Anslag & stipendier
Med stöd av sina mottagna donationer kan akademien bevilja ett stort antal anslag och resestipendier. Här är 
de senaste godkända slutrapporterna. Ambitionen är att det inom kort ska gå att få tillgång till slutrapporterna 
genom vår anslagsansökningssystem.

→

→
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Till Ur Belopp Ändamål/projekt

Sonali Ranade Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond 19 000
Comparative in silico analysis of SSRs in expressed genes in Norway spruce and 
loblolly pine

Maja Råby Nilsson-Aschans stipendiefond 25 000 Utbytesstudier i landskapsarkitektur

Christine Sandén Nilsson-Aschans stipendiefond 18 206
Samarbete mellan SLU:s lantmästarstudenter och unga agro-entreprenörer i 
Nigeria

Per Sandström SLO-fonden 24 941
Medverkan IFURO Small-scale Forestry Conference, Brisbane, Australia, oktober 
2015

Ellinor Scharin Nilsson-Aschans stipendiefond 25 000 Utbytesstudier i Melbourne

Karin Sjöström
Knut och Alice Wallenbergs 
forskarstipendiefond

20 000
International Society for Veterinary Epidemiology and Economics, Merida, 
Mexiko, okt 2015

Martin Sundberg SLO-fonden 148 000 Aktiv dammreducering hö och halm - kompletterande studier

Sofia Svanland Nilsson-Aschans stipendiefond 24 621 Utlandsstudier University of Manitoba, Kanada, ht 2015

Mikael Svensson
C.G. Johnssons och hans arvingars 
fond

15 000
Studieresa – samtida och historisk japansk landskapsarkitektur, återkopplad till 
en svensk kontext, apr–jun 2016

Lena-Mari Tamminen
Knut och Alice Wallenbergs 
forskarstipendiefond

20 000
International Society for Veterinary Epidemiology and Economics, Merida, 
Mexiko, okt 2015

Petra Thorpert Nilsson-Aschans stipendiefond 10 000 6th International Conference on Landscape and Urban Horticulture

Georgios Tzelepis
Knut och Alice Wallenbergs 
forskarstipendiefond

20 000 17th Molecular Plant-Microbe Interactions Congress, Portland, USA, jul 2016

Sofi Unnersjö Nilsson-Aschans stipendiefond 10 000 Studieresa till Japan

A-C Wallenhammar Adolf Dahls fond 20 000 14th international Rapeseed Congress, Saskatoon, Kanada, jul 2015

Torun Wallgren Alfa Laval AB:s (AB Separators) fond 19 286 ISAE 50th International congress, Edinburgh, Skottland, jul 2015

Helena Wiklund Nilsson-Aschans stipendiefond 25 000 Utbytestermin Saskatchewan, Kanada

Fengping Yang
C.G. Johnssons och hans arvingars 
fond

19 989
Field surveys on plant species diversity and pollinator diversity of lawns, Xi’an 
city, China, jul 2016

Akademien har under sommaren motta-
git tre mycket generösa gåvor, dels från 
två av våra ledamöter, dels från en per-
son med rötter i lantbruksbranschen.

Dessa gåvor kommer att användas 
för att förstärka akademiens möjlighe-
ter att genomföra och driva verksam-
het i linje med våra uppdrag. Det finns 
alltid fler saker vi vill, och borde göra, 
än vad vi har resurser till – så stort tack 
för dessa värdefulla tillskott! 

Som vi tidigare berättat, har 
akademien tagit över den friståen-
de Insamlingsstiftelsen KSLA för 
Stundande Skördar. Vår ambition är 
att fortsätta dess arbete och öka våra 
aktiviteter för att tydliggöra behovet 
av extern finansiering i olika former 
– allt för att kunna driva våra viktiga 
frågor. Mer information finns på vår 
hemsida: www.ksla.se/om-ksla/gavor-
donationer/.

Använd gärna vårt insamlingskon-
to Bg 281-0463,  som är kopplat till ett 
konto dit inkommande gåvor, små eller 
stora, går för att stå till kollegiets för-
fogande att använda i verksamheten.

Jag vill också passa på att lyfta 
fram det gedigna arbete som Insam-
lingsstiftelsens styrelse gjort under ett 
antal år och som även nu bär frukt, t ex 
i form av dessa gåvor.

Carl-Anders Helander

Generösa gåvor 
                 till 
                 KSLA



24 nov – Seminarium i Falun
Utblick mot framtidens landsbygd
Senaste årens kommunala befolkningstillväxt genom invandring har 
satt landsbygden i nytt ljus. Inte minst flyktingmottagandet omprövar 
en rad relationer mellan stat, kommun, civilsamhälle och medborgare. 

29 nov – Seminarium
Utan pengar – inga hagar och ängar
Betesmarker bidrar till en hållbar framtid. Hur kan vi bevara dem?

8 dec – Seminarium
Exporting agrarian expertise
Karl Bruno presenterar sin doktorsavhandling – en genomgång av 60 års 
svenskt utvecklingssamarbete – följt av en diskussion kring de föränd-
rade förutsättningarna för den agrara expertisens roll.

8 dec – Akademisammankomst*
Året som gått – året som kommer
Summering av året som gått, reflektioner och framtidsblickar.

14 dec – Seminarium
Ärtor, linser och bönor – smart mat för hälsa, mark och klimat
Om baljväxternas betydelse för jordbruk och livsmedelsförsörjning i 
Sverige och globalt – med anledning av FN:s internationella baljväxtår. I 
samarbete med svenska FAO-kommittén.

Reservation för ändringar. Arrangemangsprogrammet uppdateras kontinuerligt. Alla arrangemang sker i KSLA:s lokaler, 
Drottninggatan 95 B i Stockholm och är öppna och kostnadsfria, om inte annat anges på vår hemsida: www.ksla.se.

Vill du ha information via e-post om akademiens arrangemang, publikationer o s v så är det enklaste
att du skickar ett e-postmeddelande till akademien@ksla.se och talar om det.

Följ oss på Twitter – @KSLA_Academy. Vi finns också på Facebook – Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Kalendarium *) Endast för ledamöter och/eller särskilt inbjudna. 
Webbsändningarna är öppna för alla.

www.enaforsholm.se

Enaforsholm Fjällgård är en riktig pärla mellan Åre och Stor-
lien i västra Jämtland. Här erbjuder vi bra boende, god mat och 
bekväma äventyr vid fjällets fot och älvens strand. Vårt nuvaran-
de värdpar Bosse och Ingalill söker sig nu nya utmaningar efter 
nio år på Enaforsholm Fjällgård.

Därför söker vi en driftig och allsidig person med erfaren-
het av att ansvara för en turistinriktad verksamhet. Platschefen 
måste ta ett helhetsgrepp över såväl den dagliga driften som 
Fjällgårdens fortsatta utveckling. Viktiga egenskaper är entre-
prenörsanda, affärssinne och stark känsla för gästservice.

Enaforsholm Fjällgård söker Platschef/VD

Fjällgården tillhör AW Bergstens stiftelse som förvaltas av 
KSLA. En friliggande och trivsam tjänstebostad finns vid 
fjällgården.

Frågor? 
Kontakta akademiagronom Magnus J Stark, tel. 070-347 41 60 
eller akademiens VD Carl-Anders Helander, tel 0708-26 66 02.

Skicka din ansökan
till magnus.stark@ksla.se senast 10 okt 2016.
Tillträde vid årsskiftet eller efter överenskommelse.

Enaforsholm Fjällgård | Enaforsholm 289 | 830 15 DUVED

13 okt – Akademisammankomst*
Potentialen för offentlig livsmedelsupphandling
Hur kan den offentliga affären medverka till att de krav som ställs i 
upphandlingen ligger i nivå med de krav som ställs på inhemsk pro-
duktion? Webbsänds.

10 nov – Akademisammankomst*
FN:s utvecklingsmål inom Agenda 2030 – utmaningar och 
möjligheter för de gröna näringarna
Världens länder arbetar nu med FN:s utvecklingsmål Agenda 2030 för 
en mer hållbar utveckling. Jord- och skogsbruk spelar en viktig roll för 
samtliga mål inom Agenda 2030.

11–13 nov – UNIK Utmaning
En casetävling för att ta fram ett attraktivt koncept för nor-
disk mat
Lagen tävlar om att finna ett attraktivt koncept för mat som odlas, pro-
duceras och konsumeras i Norden. I första hand med inriktning konsu-
menter, men även annat i produktionskedjan.

23 nov eller 9 dec – Seminarium (datum meddelas senare)
De gröna frågorna i årets forskningsproposition
Regeringen avser lägga fram sin forskningspolitiska proposition i no-
vember. Här presenterar statssekreterare Elisabeth Backteman de delar 
av propositionen som har bäring på de gröna näringarnas utveckling.


