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En av KSLA:s viktiga uppgifter är att vara en oberoende 
mötesplats för de gröna näringarna. Det fysiska mötet är 
viktigt, där många olika människor med kunskap och in-
tresse för till exempel mat, miljö, klimat och energi möts för 
att lyssna på varandra, framföra sina perspektiv och gemen-
samt föra en livaktig diskussion.

Vi arbetar mer och mer med att utnyttja modern kom-
munikationsteknik, bl a genom att webbsända seminarier 
för att fler ska kunna delta utan att vara på plats. En fördel 
med de websända aktiviteterna är att man också kan se på 
dem i efterhand på sin egen dator. Vi har som ett av våra 
mål, i den nya fyraårsplanen som presesparet nyligen arbetat 
fram, att utöka antalet webbsändningar. Vi försöker också 
öka interaktiviteten i de webbsända seminarierna, vilket 
kräver mer av både teknik och arrangörer. Ännu är vi långt 
ifrån fullfjädrade men vi jobbar på det steg för steg.

För de som inte kan delta vid våra aktiviteter så är artik-
larna i KSLA Nytt & Noterat ett sätt att i efterhand kunna 
ta del i de aktiviteter som man är intresserad av. I detta 
nummer finns flera spännande och intressanta reportage 
om baljväxter, bioekonomi, teknikutveckling, internatio-
nell forskarkompetens, hållbart lantbruk, nya skadegörare i 
skogen och mer. Vi vill med dessa också presentera bredden 
och omfånget i de frågor som KSLA arbetar med. 

March for Science
Faktaresistens är ett begrepp som är hett i den allmänna 
samhällsdebatten. Det står för ett förhållningssätt som 
innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar 
emot ens egen uppfattning. Tendensen är att detta blir allt 
vanligare och för oss inom akademien är det mycket oro-
ande. Vår uppgift är att, som det står i vår portalparagraf, 
med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhäl-
lets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten 
verksamhet. KSLA kommer att arbeta aktivt och på olika 
sätt med att föra fram vikten av att samhällets utveckling 
baseras på just vetenskapliga fakta och beprövad erfarenhet.

Ett sätt att göra det på är att vi beslutat oss för att ställa 
upp bakom uppropet March for Science – ett initiativ som 
kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp 
för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap 
används i samhället, och motverka faktaresistens, alterna-
tiva fakta och falska nyheter. 

Välkommen till årets första nummer 
av KSLA Nytt & Noterat!

Sekreteraren 
har ordet

Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin.

Lördagen den 22 april kommer March for Science att 
äga rum på 400 platser runt om i världen. Här i Sverige pla-
neras manifestationer i Stockholm, Göteborg och Uppsala. 
För mer information gå in på vår hemsida www.ksla.se eller 
gå till källan direkt: www.marchsforscience.se.

Nominera pris- och belöningsmottagare
Längre fram i tidningen finns ett referat från akademiens 
högtidssammankomst i januari i år och även hela det myck-
et uppskattade högtidstal om akademierna i framtiden som 
professor Sverker Sörlin höll.

Här kan vi också se våra pristagare och nya ledamöter 
som presenterades då. Att utse värdiga pristagare och belö-
ningsmottagare förutsätter att akademien får in bra förslag 
på lämpliga personer. Vi vill gärna ha många nomineringar 
att välja bland – alla kan lämna förslag! På sidan 34 finns en 
förteckning över de priser och belöningar som ska delas ut 
vid högtidssammankomsten i januari 2018 och som vi alltså 
nu efterlyser kandidater till. 

Avslutningsvis vill jag passa på att önska alla läsare en 
riktigt fin vår och en GLAD PÅSK!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD



4 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2017

Förenta Nationernas 68:e Generalförsamling utsåg år 2016 
till det internationella året för baljväxter (International Year 
of Pulses, IYP2016). FN:s livsmedels- och jordbruksorga-
nisation FAO fick i samarbete med regeringar och organi-

Text: KAROLIN ANDERSSON , livsmedelsagronom, Swedish International Agricultural Network Initiative, SIANI

Det internationella baljväxtåret 2016Det internationella baljväxtåret 2016
– vad hände och hur fortsätter vi framåt?  

År 2016 var det internationella året för baljväxter. Syftet var att 
öka allmänhetens medvetenhet om fördelarna med baljväxter för 
en hållbar livsmedelsproduktion och tryggad livsmedelssäkerhet. 
Under året har mängder av olika aktiviteter arrangerats runtom 
i världen.

I Sverige har flera seminarier arrangerats samtidigt som balj-
växternas roll för socialt, ekonomiskt samt hälso- och miljömäs-
sigt hållbar utveckling har debatterats i både tidningar och radio. 
Här sammanfattar vi bönåret som gått och blickar framåt.

Rättviksärt. Foto: Thomas Erlandsson.

sationer ansvar för implementeringen. Man ville främja an-
vändandet av baljväxter i livsmedelssystem, möjliggöra nya 
kontakter mellan aktörer i produktionskedjan och framhäva 
grödornas betydelse för mark, hälsa och klimat.
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Baljväxter, det vill säga bönor, ärtor och linser, är viktiga 
grödor och livsmedel av många skäl:
• De är näringsrika och innehåller mycket protein och 

lättlösliga fibrer samtidigt som de har låg fetthalt.
• De är viktiga omväxlingsgrödor i växtföljder och kan 

förbättra jordens bördighet bland annat genom att fixera 
atmosfäriskt kväve. Detta minskar behovet av handels-
gödsel och minskar utsläppen av växthusgaser.

• Baljväxter är en bra källa till djurfoder.
• För lantbrukare i en del låginkomstländer är baljväxter 

viktiga såväl ekonomiskt som näringsmässigt, eftersom 
de både säljs och konsumeras av lantbrukarna och deras 
familjer. De bidrar till familjernas livsmedelsförsörjning 
och skapar ekonomisk stabilitet.

• Bönor och linser som täckgröda eller i samodling främ-
jar den biologiska mångfalden samtidigt som angrepp 
från skadedjur och växtsjukdomar hålls under kontroll.

I Sverige ökar konsumenternas intresse för hållbara och 
hälsosamma proteiner, både animaliska från kött av hög 
kvalitet och växtbaserade från t ex baljväxter. Denna trend 
innebär att efterfrågan på svenska baljväxter ökar i snabb 
takt. För tillfället är efterfrågan större än utbudet och det 
pågår därför febril aktivitet i alla led, från produktion till 
konsumtion, för att etablera effektiva och lönsamma mark-
nader för svenska baljväxter.

Aktiviteter globalt och i Sverige
Under det gångna året har mängder av aktiviteter arrang-
erats för att främja baljväxter, nationellt och internationellt. 
Bland annat anordnade FAO i Tanzania i december en serie 
aktiviteter i Arusha och Dar es Salaam för att skapa en 
plattform för ökad medvetenhet, stimulerad dialog och dis-
kussioner mellan aktörer inom landets baljväxtproduktion. 
Diskussionerna syftade till att identifiera såväl möjligheter 
och utmaningar som praktiska lösningar för ökad export 
och främjande av inhemsk konsumtion. Arrangemanget 
kulminerade i en nationell workshop där runt 100 intres-
senter i baljväxtsektorn samlades.

En annan lyckad internationell aktivitet var ungerska 
jordbruksministeriets expertkonferens i Budapest i septem-
ber. Målet var att främja diskussioner mellan myndigheter, 
akademi och privatsektorn om baljväxters underutnyttjade 
potential. 

Även i Sverige har uppmärksamheten kring baljväxter 
varit stor och flera aktiviteter har arrangerats under året. 
Bland annat anordnades den 20 juni ett seminarium och 
en fältvandring med tema baljväxter på Sveriges lantbruks-
universitet (SLU) i Alnarp. Där diskuterades potentialen 

I svenska mediekanaler har baljväxterna synts och hörts på olika sätt. Konsultföretaget Macklean lanserade under året en 
rapport där de undersökt livsmedelsbranschens uppfattning om det så kallade proteinskiftet, det vill säga en övergång från 
animaliskt till växtbaserat protein. Undersökningen rapporterades om och debatterades i bland annat Svenska Dagbladet, 
Land och ATL. Sveriges Radio har vid flera tillfällen under året sänt nyheter om svenska baljväxter i olika delar av landet, till 
exempel i Halland vid två tillfällen, Kristianstad, Kalmar och Närke, och även ett par inslag om bönsnacks och bönor som 
framtidens grödor i Sverige.

för odling av baljväxter för humankonsumtion i Sverige, 
vad en ökad produktion av baljväxter i Sverige skulle be-
tyda för livsmedelsproduktionens hållbarhet och hur kun- 
skapsluckorna kan fyllas för att öka produktionen och kon-
sumtionen av svenska baljväxter. Representanter från pri-
märproduktion, privatsektorn, forskning och restaurang- 
och hotellhögskolan höll presentationer om möjligheter 
för svensk baljväxtproduktion och om innovativ produkt-
utveckling av livsmedel baserade på baljväxter. Därefter 
välkomnades deltagarna till den årliga fältvandringen vid 
SITES Lönnstorp, SLU:s forskningsstation, där de tog del 
av resultat och pågående fältförsök inom projekt relaterade 
till baljväxter. Ett exempel är LEGATO (LEgumes for 
the AGriculture of TOmorrow) där SLU utvärderar skörd, 
ogräsförekomst och kväveutnyttjande i ärter och åkerbönor 
som odlas i sortblandningar och samodling med spannmål.

I december arrangerade Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademien, i samarbete med Swedish International 
Agriculture Network Initiative (SIANI) och Svenska FAO-
kommittén, ett välbesökt och uppskattat seminarium i 
Stockholm om grödornas roll för livsmedelsförsörjning och 
hållbar utveckling av jordbruket och miljön, i Sverige och 
globalt. Här diskuterades ökad produktivitet och lönsam-
het i svensk baljväxtproduktion, svårigheter och möjlighe-
ter. Runt 70 deltagare med olika bakgrunder och yrkesroller 
lyssnade till engagerade och inspirerande presentationer av 
representanter från alla led i produktionskedjan; producen-
ter, forskare, privat och offentlig sektor, branschorganisatio-
ner och processindustrin. 

En av presentatörerna var lantbrukaren Thomas Isaksson, 
tidigare VD på Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter. Han 
berättade om företagets resa till storskalig odling av bönor 
och talade om svensk baljväxtodlings möjligheter och be-
gränsningar.

Georg Carlsson, forskare vid SLU, presenterade trender 
inom svensk och global produktion. Han argumenterade 
för baljväxternas viktiga men underutnyttjade potential och 
förklarade hur odling av baljväxter kan kräva mindre arealer 
än vad till exempelvis köttproduktion gör.

Från Upphandlingsmyndigheten var Monica Sihlén in-
bjuden. Hon berättade om miljöhänsyn och socialt ansvar 
inom offentlig upphandling av baljväxter och andra pro-
dukter.

Även de stora aktörerna var på plats, både ICA, genom 
Christina Karlsson, och Lantmännen, genom Annelie Mol-
din. De talade engagerat om sitt arbete för att öka såväl 
produktion som efterfrågan på baljväxter och om innova-
tiv utveckling av produkter där baljväxter ingår. Exempel 
på en sådan produkt är pasta bestående av durumvete och 
öländska bönor som utvecklats av Lantmännen.              →

http://www.fao.org/pulses-2016/news/news-detail/en/c/461118/
http://www.fao.org/pulses-2016/news/news-detail/en/c/461142/
http://www.slu.se/ew-kalender/2016/6/seminarium-och-faltvandring-med-tema-baljvaxter/?si=AAEC23558563D770633B3981C15C2472&rid=1098168837&sn=sluEPi6-prodSearchIndex
http://www.macklean.se/siteassets/insikter/macklean-insikter-8---proteinskiftet.pdf
http://www.atl.nu/ledare/proteinskiftet-oppnar-for-nya-affarer/
http://www.lantbruk.com/lantbruk/proteiner-ror-om-hela-livsmedelsbranschen
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6559253
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6560448
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6563435
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6403828
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6543200
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6369867
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6560448
https://www.svd.se/del-1-proteinskiftet-ar-har
http://www.ksla.se/aktivitet/artor-linser-och-bonor-smart-mat-for-bade-mark-halsa-och-klimat/
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Grundaren Gunnar Backman berättade passionerat om 
hur de på Nordisk Råvara i samarbete med bland annat 
restauranger jobbar med innovation för att ta fram grödor 
och produkter som är attraktiva för konsumenter. Nordisk 
Råvara strävar efter att återinföra svenska kulturarvsgrö-
dor men också att introducera exotiska grödor som passar 
svenska odlingsförhållanden.

Slutligen fick publiken lyssna till Jamila Haider, forskare 
vid Stockholm Resilience Center, som gripande berättade 
om mathistoria och kultur i Pamirbergen i Afghanistan 
och Tadjikistan, där baljväxter spelar en central roll. Jamila  
Haider samlade in historier om matkultur och livsmedel ge-
nom att prata med lokalbefolkningen om deras lokala recept 
på olika rätter. I samarbete med National Geographic skrev 
hon sedan en kokbok med alla recept samlade. Boken heter 
With Our Own Hands och utsågs 2016 till årets kokbok av 
Gourmand World Cookbook Award.

Den efterföljande engagerade diskussionen mellan 
presentatörer och publik modererades av agronomen Jan 
Rundqvist. Det märktes att det fanns ett stort intresse för 
hur man kan få svensk baljväxtproduktion att öka både i vo-
lym och i lönsamhet hos aktörer från både privatsektorn och 
industriföretagen. Det fanns en gemensam vilja i alla led 
av produktionskedjan att utveckla och hitta nya innovativa 
lösningar för att kunna tillmötesgå den växande efterfrågan 
på svenska baljväxter.

Baljväxters roll för en hållbar utveckling 
Det är upplyftande att se hur vegetabiliska proteinkällor 
såsom baljväxter i allt större utsträckning uppmärksammas 
i den privata sektorn. Nya innovativa produkter baserade på 
baljväxter lanseras i ökande takt, både i Sverige och globalt. 
Även animalieindustrin har hakat på med nya produkter 
som innehåller både kött och vegetabilier. Andra som spelar 
en viktig roll i värdekedjan är de företag och organisationer 
som fungerar som en förmedlande länk mellan producenter, 
industri och detaljhandel – en viktig, för att inte säga av-
görande, länk mellan produktion och konsumtion som kan 
effektivisera produktionskedjan och göra den mer lönsam 
och attraktiv.

Baljväxter är, och kommer fortsätta vara, mycket viktiga 
grödor för en hållbar utveckling i världen och i Sverige. De 
är en viktig del av arbetet med flera av FN:s hållbarhets-

mål, bland annat de som rör fattigdom (1), hunger (2), hälsa 
och välbefinnande (3), ekonomisk tillväxt (8), hållbar kon-
sumtion och produktion (12) och ekosystem och biologisk 
mångfald (15). I arbetet med hållbarhetsmålen har balj-
växter en central roll genom att förse världens befolkning 
med tillräckliga mängder näring med så små klimatavtryck 
som möjligt. En ökad produktion av baljväxter, som del i 
en växtföljd eller i samodling med andra grödor, kan inne-
bära fördelar för såväl lantbrukare som för den biologiska 
mångfalden och jordens bördighet, och främja människors 
hälsa och välbefinnande. Dessutom finns kulturhistoriska 
vinningar att göra; i Sverige har man under de senaste åren 
åter börjat odla sorter, t ex Gotlandslins och Rättviksärt, 
som fick stå tillbaka när jordbruket mekaniserades och ra-
tionaliserades under 1900-talet. Nu är de på uppgång igen, 
tack vare ökat intresse för lokala vegetabiliska råvaror.

Ur ett globalt perspektiv kan en ökad efterfrågan på 
baljväxter också innebära en ekonomisk utveckling i lågin-
komstregioner, där globala värdekedjor etableras med ökat 
handelsutbyte länder emellan och med ökade inkomster för 
producenterna. För småskaliga lantbrukarfamiljer i lågin-
komstländer kommer baljväxter, tillsammans med djurhåll-
ning, att fortsätta vara avgörande för livsmedelssäkerheten 
och för ekonomisk stabilitet. Diversifiering av mat och för-
sörjningsmöjligheter och baljväxternas förmåga att skapa 
uthålliga och bördiga jordar ger ökad resiliens mot oväntade 
händelser till följd av exempelvis klimatförändringar, eko-
nomisk instabilitet och konflikter. 

Det internationella baljväxtåret är officiellt över. Men 
arbetet för en hållbar, hälsosam och livsmedelssäker värld 
fortsätter oförtrutet och baljväxternas roll är viktig i detta. 
För att uppnå Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen 
och de nationella miljömålen måste vi fortsätta sprida kun-
skap om baljväxternas fördelar för mark, ekonomi, hälsa 
och klimat. Aktörer i och runt baljväxtproduktionen måste 
ta vara på det momentum som byggts upp i branschen un-
der de senaste åren, och fortsätta utveckla innovativa och 
attraktiva alternativ för att möta den ökande efterfrågan på 
baljväxter och andra växtbaserade livsmedel. Det senaste 
årets intresse, engagemang och aktiviteter visar att detta 
redan är på gång. Den 18 januari i år var det till exem-
pel internationella baljväxtdagen med aktiviteter på många 
ställen runtom i världen. Så låt oss enas om att 2016 bara var 
början på det internationella baljväxtdecenniet!               →
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Bönfält på södra Öland. Foto: Gunilla Lorentsson.
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Seminariet kan ses i sin helhet på www.ksla.se. Utöver seminariet har SIANI under året publicerat andra baljväxtrelaterade 
inlägg på sin hemsida, bland annat en intervju med Saltå Kvarn i Järna om hur de jobbar med baljväxter och hållbarhet.

Instagramtävling
SIANI utlyste en Instagramtävling i samband med semi-
nariet. Tävlingen gick ut på att SIANI:s Instagram-följare 
fick skicka in bilder med en kortare bildtext eller berättelse 
på temat baljväxter, för att engagera SIANI:s följare på 
sociala medier och för att väcka f lera sinnen till liv under 
seminariet. Många fina bidrag kom in, och vinnare blev 
Adam Arnesson (@ekobonden), ekologisk lantbrukare på 
Jannelunds gård i Närke. 

Seminariet hos KSLA avslutades med mingel och provsmakning av spännande 
bönrecept bland vackra foton av baljväxter, bidrag till instagramtävlingen. 

Foto: Anneli Sundin.

till Adam Arnesson. Motivering:
”Med en tilltalande och färgrik bildsammansättning och med en 
anknytande tydlig berättelse, understryker fotografen baljväx-
ternas potential, nu och i framtiden. Juryn anser fotot tekniskt 
välgjort, samtidigt som det berättar en känslomässig berättelse 
om mångfald. Jordnära men ändå ambitiös i sitt budskap visar 
den vinnande fotografen stor kreativitet och en personlig tro på 
att framhäva baljväxter som framtidens gröda!”

-pris

-pris

”Soon to be harvested! Never before has the diversity of protein 
been this great at Jannelunds Farm. Diversity tastes good, and 

looks fantastic, just look at the picture. Starring: Broad bean 
’Vroma’, Grey pea ’Retrija’, Borlotto lingua di fuoco, black beans, 

red and white kidney beans. And a farmer’s hand. 
Scenery by: Blue mountains of Närke, Sweden.”

Foto:  Adam Arnesson (@ekobonden).

till (fr v): Gunilla Fallqvist, Thomas
Erlandsson och Jamila Haider.

→

→

https://vimeo.com/195969791
http://www.siani.se/sv/node/19692
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”Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet” var rubriken för 
det seminarium som KSLA:s Energikommitté arrangerade den 12 december 
2016. Observera att det inte var något avslutande frågetecken i rubriken! 
Det var säkert mycket medvetet. För seminariet andades en stor optimism 
kring möjligheten att gå över till ett fossilfritt Sverige – och jord och skog 
har en central roll i denna omställning. 

Om man skulle göra ett ”ordmoln” över mest använda ord 
och begrepp skulle följande komma mycket högt: fossilfritt, 
innovationer, gräs, bioraffinaderi, storytelling, svält, solpa-
neler och palmolja.

Men över seminariet svävande också ett annat moln, 
ett mörkt moln i form av EU-kommissionens förslag till 
nytt förnybarhetdirektiv, som vill fasa ut energigrödor från 
åkermark. 

Statliga initiativ för fossilfrihet
Det är många olika statliga initiativ på gång för en övergång 
till bioekonomi i Sverige, inledde avdelningschef Christina 
Nordin, Näringsdepartementet. Det övergripande målet för 
dessa initiativ är ”Fossilfritt Sverige”:
• Samverkansgruppen för cirkulär och biobaserad eko-
nomi är en av fem samverkansgrupper som statsministern 
lanserade i juni 2016 (de fyra andra är ”Nästa generations 
resor och transporter”, ”Smarta städer”, ”Life Science” och 
”Uppkopplad industri och nya material”). I grupperna sitter 
representanter för det offentliga Sverige, forskning och nä-
ringsliv. Fokus för gruppernas arbete är innovationer. Varje 
samverkansgrupp ska identifiera utmaningar och möjlighe-
ter och föreslå 5–6 prioriterade områden. Arbetet i samver-
kansgrupperna har högsta politiska prioritet, poängterade 
Christina Nordin. 
• Det nationella skogsprogrammet är ett annat statligt 
initiativ med bäring mot en biobaserad ekonomi, fortsatte 
hon och visade en bild med regeringens övergripande vision 
för skogen: ”Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb 
och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av 
en biobaserad ekonomi”. Ambitionen är att regeringen ska 
komma med en strategi och handlingsplan under 2017.
• Bioagendan är en strategi för biobaserad näringslivsut-
veckling där det yttersta målet är att få fram en handlings-
plan för att öka mängden biomassa från skogsbruk, jord-
bruk, hav och vattenbruk i industrins produktion. 

Text: CARL HENRIK PALMÉR

• Smart industri är en statlig strategi för att stödja indu-
strins strukturomvandling på grund av digitalisering, glo-
balisering och hållbarhet. 
• Livsmedelstrategi för Sverige ska se hur livsmedelsked-
jan ska kunna ge mer jobb och hållbar tillväxt i hela landet. 
Öppna landskap, landsbygdsutveckling och försörjningsbe-
redskap är några förväntade positiva effekter. 

Mer med mindre
Spannmål är kanske inte den bästa grödan för en bioeko-
nomi, inledde Uffe Jørgensen, jordbruksforskare vid Aarhus 
University. Han arbetar med ett projekt som utvecklar od-
lingssystem för att få ut mer biomassa från åkermarken. 
Målet är ”uthållig intensifiering”, eller annorlunda uttryckt: 
”mer med mindre”. 

Bakgrunden är en avtagande ökning av spannmålsskör-
darna per hektar och de stora miljöproblem som är kopplade 
till traditionell odling (t ex näringsläckage) och omfattande 
användning av växtskyddsmedel. Dagens danska livsme-
delsproduktion är dessutom beroende av import av protein-
foder i form av soja och sojabönodling är starkt förknippad 
med miljöproblem. 

Veteproduktionen i Danmark har stagnerat på 8–9 ton/
ha och förbättringsmöjligheterna är små, sade han. En för-
klaring är att dagens ettåriga grödor bara utnyttjar en del 
av vegetationsperioden. Fleråriga grödor, typ gräs, är därför 
spännande alternativ. De ger hög produktion, sade han, och 
berättade om ett försök där gräset Festulolium producerat 
över 20 ton per hektar. Gräsgrödor läcker dessutom betyd-
ligt mindre nitrat än spannmål. 

Går vi över till gräs kan vi dubbla produktionen av bio-
massa och halvera miljöpåverkan jämfört med spannmål. 
Det gäller för hela norra Europa, d v s områden där det 
finns tillräckligt med vatten, sade han. 

Vad gör man då av gräs? Uffe Jørgensen gav själv sva-
ret: ”Kör in det i ett bioraffinaderi!” Där kan man sepa-
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rera ut proteinet. Det kan ges till enmagade djur, som gris 
och kyckling, och ersätta sojaprotein, som är tveksamt ur 
miljösynpunkt. Fibern kan gå till idisslare och så kan man 
producera biogas. 

Så länge vi ökar den totala produktionen per hektar, be-
höver det inte bli någon konflikt med livsmedelsproduktio-
nen, underströk han. 

Vad finns det för hinder? Uffe Jørgensen nämnde bl a att 
sojaindustrin är stark och väletablerad och så den allmänna 
osäkerheten: ”Vem ska våga bygga det första bioraffinade-
riet?” 

Vad är bioekonomi – egentligen?
Olle Olsson, Stockholm Environment Institute, ställde 
frågan. Det är ett populärt och ofta använt begrepp, men 
har olika betydelser i olika delar av världen. I USA handlar 
det mycket om hälsa och läkemedel. Ja, det har till och med 
använts för en teknik där man filear kyckling med hjälp av 
en robot! 

I Europa har ordet bäring på miljöfrågor. Men även här 
används ordet på olika sätt. Handlar det om bioekonomi 
som andel av total ekonomi? Eller om bioekonomi som en 
framtidsvision? Eller är det en kombo av dessa där bioeko-
nomins andel ökar tills hela ekonomin är biobaserad?

Biobaserat är inte detsamma som hållbart, underströk 
han. Ordet används också ofta tillsammans med orden 
”lokalt” och ”närodlat”, vilket det inte alls behöver vara. 
Genom att blanda in de begreppen öppnar man för protek-
tionism, vilket inte är önskvärt. Tvärtom – internationell 
handel är en nyckel till en framgångsrik övergång till bio-
ekonomi, menade han. 

Bioekonomi är en stor möjlighet för Sverige. Vi kom-
mer sannolikt gynnas av ett varmare klimat och vi har 
etablerade system. Vi har också politiska beslut på plats, 
t ex det politiska målet FFF 2030, där f:en står för Fossilfri 
FordonsFlotta. 

Bioekonomi är politikberoende, påpekade han. Det be-
hövs ofta styrmedel, typ statligt stöd för att komma igång, 
men man bör redan från början ha en strategi för exit, alltså 
hur man ska fasa ut stödet. Annars riskerar det att bli per-
manent. 

Bioekonomi är inte ett mål i sig, det är ett verktyg för att 
rädda världen!, var Olle Olssons avslutande budskap.

Biprodukterna allt viktigare för ekonomin 
I Lantmännens anläggning Agroetanol i Norrköping för-
ädlas årligen 600 000 ton spannmål till bioetanol, djurfoder 
och koldioxid, som bland annat går till läskedrycksindu-
strin. I framtiden kommer vi få se helt nya produkter, som 
gröna kemikalier och svampprotein som kan bli livsmedel, 
spådde Per Arfvidsson, vice vd för Lantmännen. 

Etanol som framställs med hjälp av energi från fossilt 
kol har en klimatnytta på bara 16 procent. Klimatnyttan 
av etanol från spannmål från anläggningen i Norrköping är 
mer än 90 procent. Det beror på att man utnyttjar restvärme 
från ett intilliggande kraftvärmeverk, som i sin tur använ-
der biomassa för sin produktion av värme och el. 

Konkurrerar bioenergin med livsmedelsproduktionen? 
Nej, var Per Arfvidssons bestämda uppfattning. Globalt 
går det att öka produktiviteten i växtodlingen radikalt, från 
ett genomsnitt på kanske 3 ton spannmål per hektar till 
6–7 ton. Det är ett mycket stort glapp mellan aktuell och 
potentiell skörd i områden som Östeuropa, Sydamerika och 
Afrika. I Sverige har vi stor potential i nedlagda jordbruks-
marker. Det handlar om stora arealer – år 1916 hade vi 3,8 
miljoner hektar åker, i dag är vi nere på 2,6 miljoner. 

Teknikutveckling och innovation
Vi står inför genomgripande förändringar i samhället, sade 
Helena Jonsson, ordförande LRF. I framtiden kommer vi 
att tänka ”50 nyanser av grönt” i stället för svarta, fossila 

Är gräs vägen? Med gräs kan vi dubbla produktionen av biomassa och halvera miljöpåverkan jämfört med spannmål, säger Uffe Jørgensen. Foto: Ylva Nordin.
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kolatomer. Allt vi gör av fossil råvara idag kan vi göra av 
biomassa i morgon. Globalt går det att öka åkermarkens 
produktivitet med 50 procent och skogens med 25 procent. 

Vi behöver utveckla nya produkter från jord och skog, 
som nya produkter av hampfibrer och lignin, och biokol 
för att förbättra jordmånen, sade hon. Vi måste också få 
bort onödigt krångel för de lantbrukare som vill driva över-
gången till biobaserad ekonomi med högre fart. Det behövs 
långsiktiga spelregler för att folk ska våga satsa. Uppmuntra 
våghalsarna som vågar!

Omställningen kommer att gå bra, avslutade Helena 
Jonsson trosvisst. Vi har kunniga politiker, medvetna kon-
sumenter och duktiga brukare. 

Visa på det positiva
Svante Axelsson är nationell samordnare för regeringens 
initiativ Fossilfritt Sverige, ett samarbete mellan 170 aktö-
rer från näringsliv, kommuner, regioner och organisationer. 

Vi måste visa hur det fossilfria samhället kan se ut, sade 
han. Att det är något positivt, inte ett problem. Många ver-
kar i dag uppleva övergången till ett fossilfritt samhälle som 
ett större problem än klimathotet.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle går i dag 
mycket bättre och snabbare än vad vi trodde var möjligt för 
bara några år sedan, fortsatte han entusiastiskt. Priserna för 
solpaneler sjunker dramatiskt. Sol beräknas vara världens 
största energikälla 2040. Även batteritekniken utvecklas 
snabbt. 

Transporterna är den stora utmaningen. Här måste sam-
hället gå flera vägar parallellt, sade han och pekade på
• Stadsutveckling. 
• Förarlösa bussar och bilar. 
• Billig kollektivtrafik. 
• Inblandning av biodrivmedel. (Här sköt han in att 
många värnar om åkermarken, de menar att vi inte ska 
producera drivmedel där vi kan producera mat. Men varför 
resonerar man inte likadant vad gäller hästar och golfbanor, 
som också kräver mycket åkermark?)
• Elektrifiering.

Förändringar på energiområdet är alltid politiskt styrda, 
sade Svante Axelsson och föreslog ett antal politiska prio-
riteringar för att underlätta en övergång till ett fossilfritt 
Sverige:
• Reduktionsplikt, det vill säga en skyldighet att stegvis 

minska andelen fossila bränslen i drivmedlen. 
• Spårbarhet för PFAD (palmolja). Allt som är biobaserat 

är inte bra – dålig palmolja är sämre än fossilt kol. 
• Fortsatt skattebefrielse för höginblandning av biodriv-

medel. 
• Stadsmiljöavtal för att främja kollektivtrafik i städerna. 
• Bonus-malus-system för nya bilar – skattelindring för 

bilar med små utsläpp, straffskatt för bilar med höga 
utsläpp. 

• Nollzoner i städerna.
• Vägslitageavgift.
• Se över villkoren för dagens bilförmånsbeskattning. 

En ”art” på väg att utsorteras? Allt vi gör av fossil råvara idag kan vi göra av biomassa i morgon, säger Helena Jonsson. Foto: Jim W Murphy [CC BY 3.0].
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Janken Myrdal, professor i agrarhistoria på SLU, inledde 
med att ge exempel på teknikutvecklingen i ett tusenårigt 
agrarhistoriskt perspektiv. Dels handlar det om tekniken i 
sig, dels om tekniken i ett samspel med samhället.

Med järnet inträdde stora förändringar. När träspaden 
skoddes med järn kunde man börja gräva diken. Med en 
längre järnbill kunde jorden bearbetas djupare och växtod-
lingen blev bättre. Med hög efterfrågan på järn kom gruvin-
dustrin igång och järnet blev en lika viktig produkt då, som 
oljan är nu. En förutsättning var också handel. Samtidigt 
förändrades samhället från att kontrollera individen till 
att kontrollera marken. Nya lagar stiftades som reglerade 
jordägandet och arrenden. Det blev en ny samhällsstruktur 
och befolkningen ökade.

Perspektiv på teknikutvecklingen för 
jordbruk, skog och trädgård

Trots denna rubrik verkar olikheterna mellan teknikutvecklingen i jord-
bruk, skog och trädgård inte vara så stora och samspelet med utveck-
lingen i samhället har de gemensamt.

KSLA:s Teknikkommitté höll sin första sammankomst den 9 februari. 
Den innehöll en intressant analys av samspelet mellan teknik och sam-
hälle. 

Varför blev det så olika?

Text och personfoton: LARS HELGSTRAND & MAGNUS HELGSTRAND

Språngvis teknikutveckling
Teknik utvecklas språngvis med mellanperioder och det 
finns tekniska framsteg som inte kommer till använd-
ning förrän samhället är redo för dem. Som exempel tog 
Janken Myrdal såmaskinen, vars grundläggande funktion 
togs fram redan på 1700-talet men tillämpades först under 
1900-talet. Det finns ett historiskt samband mellan teknik-
utvecklingen och samhällsutvecklingen, där också omvänt 
samhällsutvecklingen driver teknikutvecklingen. Vi kan 
lära av detta, inte för att kunna förutse men för att disku-
tera vad som händer, framhöll Janken Myrdal och frågade 
sig: Var står vi nu?

Jo, vi befinner oss fortfarande i det industriella samhäl-
let men står i början av ett nytt tekniskt språng. Det stora 

Janken Myrdal. Teknisk utveckling. Traktormuseet på Väderstadsverken. Foto:  Ylva Nordin.
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tion kom på 1980-talet, gripproces-
sorn som mekaniserade gallringen. 
Gripprocessorn lade grunden för 
engreppsskördaren, som kunde an-
vändas också i slutavverkningen. 
Den snabba tekniska utvecklingen 
gynnades i hög grad av den ut-
vecklingstriangel som fanns mel-
lan skogsbrukare, stora maskintill-
verkare och forskare/utvärderare 
(Skogforsk).

Systemet med engreppsskördare och skotare som kör ut 
till väg är idag det helt dominerande systemet för skogsbruk 
i Norden. 

Efter mekaniseringen fram till 1990-talet har teknik-
utvecklingen blivit mer komplex, sade Magnus Thor. Kvar 
finns prestation men nu finns också tillgänglighet, flexibili-
tet och virkestillredning som drivkrafter.

Dessutom har miljökraven ökat – kraven på minskad 
emission har förändrats dramatiskt. Dessa och andra miljö-
krav, som minskade markspår, tar nu 80 procent av utveck-
lingskraften, enligt Magnus Thor. 

För den fortsatta utvecklingen har drivkrafter som vär-
deskapande, regelefterlevnad, klimatpåverkan och andra 
typer av hållbarhetsfrågor tillkommit. Magnus Thor fram-
höll också attraktivitet som mycket viktigt för sektorn.

Utvecklingstriangeln finns kvar idag, men den är nu mer 
komplex. På brukarsidan finns ofta små företag som inte en-
samma orkar driva teknikutvecklingen. Maskintillverkarna 
är globala koncerner som ofta har skogsmaskiner som bi-
produkt. De är stora och svårstyrda men har stora muskler. 
På forskningssidan är det många discipliner med många 
teknikområden som behöver samverka. 

Teknikutvecklingen i skogen kommer att vara fortsatt 
viktig men med en annan inriktning. Simuleringsverktyg 
blir viktigare än svets och mekanisering. Digitala verktyg 
kommer bland annat att användas till att optimera körning 
för att minimera körskador och maximera produktivitet, 
spådde Magnus Thor.

Brukare

Tillverkare
Forskare & 

utvärderare Utvecklingstriangeln

Magnus Thor.

språnget är den nya informationstekniken, spådde Janken 
Myrdal. Han menade att kravet på samhället blir en väl-
organiserad globalisering, för att den nya tekniken ska eta-
bleras. Samtidigt blir samhällets krav på tekniken att lösa 
de stora miljöproblemen vi står inför, sa han och tog serie-
figuren Bamse som förebild.
– Den som är väldigt stark måste vara väldigt snäll. Vi 
måste etablera en snällhet (mot naturen), därför att vi har 
blivit så starka. Det är vad jag tror är kravet från samhället, 
avslutade Janken Myrdal. 

Skogsbrukets tekniska utveckling
”Möjligheter och hinder i skogsbrukets tekniska utveck-
ling” var rubriken när Magnus Thor, forskningschef på 
Skogforsk, talade. 

Mekaniseringen av skogsbruket kom igång först på 
1950- och 1960-talen. Drivkrafterna var i första hand pro-
duktivitet, kostnad och arbetsmiljö, främst säkerhet. Det var 
tungt att vara skogsarbetare. Inspirationen hämtades både 
från jordbruket och det militära. Teknik från Nordamerika 
prövades, men den fungerade inte. Skogsbruket gick då vi-
dare med ett eget nordiskt utvecklingsspår.

På 1960-talet kom den första hjulburna skotaren, som 
ligger till grund för moderna skotare. En annan innova-

Bästa körväg i skogen. Ur Magnus Thors presentation. I skördaren. Foto: SCA.
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Teknikutvecklingen i jordbruket 
Per Emgardsson, teknikreporter på tidningen Land 
Lantbruk, beskrev samspelet mellan samhället och tek-
nikutvecklingen med början i hungersnöden under första 
världskriget. Den blev en drivkraft för jordbrukspolitiken 
på 1930-talet. Efter turer med svensk avreglering återkom 
samma drivkraft i och med det svenska medlemskapet i 
EU 1995, med den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, 
grundad på hungersnöden i Europa efter andra världskriget.

Nu har vi enligt Per Emgardsson börjat en långsam färd 
mot ett bioenergibaserat jordbruk och vi har börjat bemästra 
de miljömässiga och hälsomässiga problem vi skapade med 
kemiska bekämpningsmedel under 1950- och 1960-talen. 
Vi hade då också dålig kunskap om hur teknik kan skada 
marken. Jordbruket på 1970-talet karaktäriserade han som 
”det skitigaste”. Därefter har det blivit bättre. Den största 
förbättringen av arbetsmiljön var kanske övergången från 
hässja till ensilage, enligt Per Emgardsson. Han visade 
också exempel på hur spruttekniken har förbättrats, liksom 
miljövänlig betning av utsäde med bakterier och termobe-
handling.

Teknik för att effektivisera växtnäring kom med kom-

bisådden 1968 och sedan har en 
rad nya brukningsmetoder ut-
vecklats, exempelvis plöjningsfri 
odling.

Datorerna kom in i jordbruket 
med växtnäringsstyrning med 
N-sensor och GPS-tekniken, 
som blev revolutionerande. Den 
första skördekartan kom i mitten 
av 1990-talet. Sedan kom auto-
styrning och fältruttsoptimering. 

Markpackningen har dock 
blivit större med tyngre maskiner på våra känsliga jordar. 
Vi behöver lätta maskiner här i Norden, poängterade Per 
Emgardsson.

Framöver kanske vi ska dela upp maskinerna för att kla-
ra markpackningen – en svärm av tröskor som jobbar auto-
nomt med en gemensam förare och modulbyggda traktorer? 
Telematiken kommer, men frågan är bara vem som äger och 
kan bearbeta alla data som samlas in. Det är information 
som kan bli mycket intressant för aktörer inom spannmål 
och förnödenheter, sade Per Emgardsson.                        →

Per Emgardsson.

Norden har känsliga jordar. Minskade markskador är ett mål med teknikutvecklingen i jordbruket. Foto: Ylva Nordin.
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Grönsaker i växthus och på friland
Mycket av det som hänt på jordbruks-
sidan gäller också frilandsodlingen, 
inledde Bengt Persson, lantbrukare 
och trädgårdsodlare. 

Till skillnad från jordbruket sker 
dock en del arbete fortfarande manu-
ellt inom trädgårdsodlingen, särskilt 
på skördesidan. Även efterskördsbear-
betningen, som lagringsfrågor, sorte-
ring och paketering, skiljer sig åt.

Växthusodlingen har förändrats, 
från 1940-talets träspröjsade glashus 
med odling i jord till moderna växthus 
med draperier och odling i pimpsten 
med datorstyrd tillförsel av näringslös-
ning. Nästa generations växthus har 
solpaneler, där man kan styra värme 
och solinstrålningen genom att filt-
rera ljuset. Frekvenser som är bra för 
fotosyntesen släpps igenom medan de 
andra blir till elektricitet, berättade 
Bengt Persson.

Sveriges största växthus, med 
tomatodling på sex hektar, tar till-
vara restenergi för uppvärmning från 
Södras anläggning intill, sade han. 
Det finns restvärme i Sverige som 
motsvarar hela den svenska elförbruk-
ningen, så visst finns det en potential 
för växthusodling i landet, menade 
Bengt Persson.

Han be-
rättade också 
om hur den 
svenska tek-
niken för lag-
ring har ut-
vecklats, så att 
man kan äta 
svenska äpp-
len året runt. 
Det har gjort 
att tillväxten 
i svensk äppelodling har blivit gans-
ka stark. De senaste åren har också 
mycket hänt inom optisk sortering, en 
teknik som är mycket effektivare och 
bättre än vad det mänskliga ögat kan 
klara.

Utvecklingen framåt kommer att 
sammanfalla mycket med den allmänna 
teknikutvecklingen med robotar, sen-
sorteknik och insamling av data. Det 
blir också mer samverkan med skogs-
industrin för att utnyttja deras över-
skottsenergi, spådde Bengt Persson. 

Livlig diskussion
Globalisering, urbanisering och digi-
talisering är tre otroligt viktiga driv-
krafter som finns med i allt som har 
presenterats, konstaterade moderator 

Bengt Persson.

Johan Carlsten, tidigare rektor vid 
Chalmers Tekniska Högskola, när han 
öppnade diskussionen.

Livsmedelsproduktionen måste bli 
renare. Är precisionsodling framti-
den? KSLA:s preses, tidigare rektor 
vid SLU, Lisa Sennerby Forsse ställde 
frågan till Per Emgardsson.

Ja, jag tror att det ligger där, svarade 
han, men han var inte säker på om kon-
sumenterna är beredda att betala om 
det blir en merkostnad. Utvecklingen 
beror också på vad som händer i andra 
delar av världen. Hans slutsats var ändå 
att precisionsodlingen är på uppgående 
med exempelvis punktbekämpning av 
ogräs och precisionsgödsling.

Några undrade om det kommer 
att finnas enklare arbeten framöver. 
Tyvärr är den dörren nog stängd, me- 
nade Magnus Thor. Även Bengt Pers-
son var tveksam, han såg framför sig 
att robotar tar hand om dessa arbeten i 
trädgårdsodlingen.

I sin avslutning konstaterade preses 
Lisa Sennerby Forsse att utvecklingen 
inte är så olika i skogsbruk, jordbruk 
och trädgård. Det finns framtidstro 
och ett gemensamt avstamp mot fram-
tiden med samverkan där sektorerna 
lär av varandra.

KSLA:s Kommitté för teknik i gröna näringarna 2017–2019:
Kommittén ska verka för att belysa ny teknik inom jord- och skogsbruk och dess nytta. Kommitténs arbete ska främja infö-
randet av ny teknik i praktiska sammanhang genom ökad kommunikation mellan intressenter och aktörer på området.

Växthusodlingen har genomgått stora förändringar och fler är på gång (bilden visar inte det växthus som nämns i texten). Foto: Goldlocki [CC-BY-SA-3.0].
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Världssamfundets senaste två överenskommelser, Agenda 
2030 och Parisavtalet, anger ett brett systemtänkande där 
alla länder tillsammans ska bidra till en hållbar utveckling. 
Här har de areella näringarna en central roll. Det borde vara 
möjligt för Sverige att öka sitt engagemang för en långsik-
tigt hållbar global matförsörjning. Att stärka den svenska 
resursbasen skulle vara ett sätt för Sverige att bidra till och 
öka sitt inflytande på denna viktiga agenda. 

Svensk internationell forskarkompetens
                               inom de gröna näringarna

En investering för framtiden!
Säkrad livsmedelsförsörjning för alla är ett globalt ansvar som kräver fortsatt arbete 
och nya lösningar. Ökande befolkningsmängd, accelererande urbanisering, nya kon-
sumtionsmönster, klimatförändringar och ofta redan stressade ekosystem ökar behovet 
av en kunnig resursbas som kan anta denna utmaning.

Därför anordnade KSLA och SIANI, Swedish Inter-
national Agricultural Network Initiative, ett heldagsse-
minarium hos KSLA i november 2016. Under rubriken 
”Svensk forskarkompetens för långsiktigt hållbar global 
matförsörjning” diskuterade forskare, finansiärer och rege-
ringsrepresentanter hur Sveriges roll ser ut idag, vår poten-
tial och hur vi kan bidra i framtiden.

Text: INGE GERREMO, Senior Adviser SLU Global, VMD hc, & MATS LANNERSTAD, Expertgruppen för CGIAR/SIANI, FD 
Foton: MATS LANNERSTAD

Planering av fältarbete under gemensamt forskningsprojekt mellan SEI, ILRI och INERA. Ouagadougou, Burkina Faso.
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De inledande presentatio-
nerna gav en bred bakgrund. 
Line Gordon från Stockholm 
Resilience Centre, SRC, vid 
Stockholms Universitet, vi-
sade hur komplex dagens 
matförsörjning blivit och 
presenterade en 5-punkts ak-
tionsagenda för att det glo-
bala matsystemet i harmoni 
ska nå de tre målen Mat, 
Hållbarhet och Hälsa.

Sveriges tidigare FAO-
ambassadör Cecilia Nordin 
van Gansberghe beskrev de 
enorma utmaningar som 
måste hanteras för att säkra 

vår gemensamma framtida livsmedelsförsörjning, och hur 
dessa utmaningar är kopplade till dagens industrialiserade 
och globaliserade samhälle. 

Allt börjar i praktiken
Vi har med andra ord inte lösningarna klara. Det är frågor 
som berör oss alla, i- som u-länder. Här kommer forsk-
ningsbehoven in, och här har svensk forskarkompetens en 
viktig plats. Samtidigt får vi inte glömma att allt börjar med 
ett praktiskt handfast lantbruk. Karl Bruno, SLU, som ny-
ligen lagt fram avhandlingen Exporting Agrarian Expertise, 
pekade just på dessa praktiska beståndsdelar. Det var så-
dana erfarenheter som NIB och SIDA, dåtidens svenska 
biståndsorgan, efterfrågade från svenskt lantbruk, främst 
genom SLU och de tidigare högskolorna för jordbruk, 
skogsbruk och veterinärmedicin, men också av näringen 
med LRF i spetsen. Det var så svenskt bistånd såg sitt in-
ternationella uppdrag när verksamheten inleddes i slutet av 
1950-talet. 

Samma tankar drev Rockefeller och Ford Foundations 
att under 1960-talet stötta en expansion av den gröna revo-
lutionen från Latinamerika till Afrika och Asien. Det var 
också de första stegen mot CGIAR, en global forsknings-
plattform för bekämpning av fattigdom, tryggad livsme-
delsförsörjning och nutrition samt förbättrat och uthålligt 
nyttjande av naturresurser och ekosystem (www.cgiar.org). 

Peter Holmgren, Director General vid CIFOR, Center 
for International Forestry Research inom CGIAR, gav en 
översikt över dagens CGIAR. Femton olika forsknings-
centra är verksamma i närmare hundra låg- och medel-
inkomstländer och har ett nära samarbete med nationella 
och internationella organisationer. Ett tiotal gemensamma 

forskningsprogram har långsiktiga och resultatinriktade 
mål till nytta för miljontals människor med fokus på fattiga 
lantbrukare och de mest utsatta.

Sverige har en lång historia av engagemang med och 
finansiering av CGIAR-systemet och var ett av de 18 länder 
som 1971 stod bakom bildandet. Trots detta är medveten-
heten om CGIAR relativt låg i Sverige, bland såväl svenska 
forskare som de politiskt ansvariga. De senaste åren har an-
talet svenskar som är engagerade inom CGIAR ökat något 
men utgör knappt 1 procent av CGIAR:s internationellt 
rekryterade personalstyrka och ca 1 procent av styrelsepos-
terna.

Per Rudebjer är forskare vid Bioversity International i 
Rom, ett annat CGIAR-center, och huvudförfattare till 
rapporten Sverige och CGIAR – Finansiellt stöd, forsknings-
samarbete och utveckling av resursbasen. Han pekade på be-
hovet av att satsa på den svenska resursbasen. Det kräver ett 
långsiktigt systemtänkande av regeringen. 

I rapporten rekommenderar författarna, en arbetsgrupp 
bestående av en majoritet av de 14 svenskar som var an-
ställda vid olika CGIAR Centers 2015/2016 följande:

• Tydliggör och intensifiera Sveriges internationella roll i 
arbetet för en utveckling som långsiktigt säkrar en håll-
bar global livsmedelsförsörjning.

• Säkerställ kontinuerlig finansiering av forskning inom 
hållbar global utveckling riktad mot livsmedelsförsörj-
ning, nutrition, lantbruk och miljö.

• Förstärk de strategier och verksamheter vid universitet 
och högskolor som arbetar mot internationella utveck-
lingsmål.

• Konsolidera Sveriges biståndsfinansierade satsningar 
på internationella tjänster så att kompetensuppbyggnad 
och karriärmöjligheter förstärks och bredda nuvarande 
resursbasbegrepp till att omfatta forskarkompetens.

2000-talets initiativ
KSLA:s preses Lisa Sennerby Forsse gav en övergripande 
sammanfattning av olika initiativ under 2000-talet som äm-
nat stärka forskningens roll till globalt samarbete för forsk-
ning mot och med utvecklingsländer. Här har ingått olika 
utbyten mellan CGIAR och Sverige, främst SLU, speciellt 
riktade forskningsanslag och möten för att etablera kon-
takter och samarbeten. Det främsta exemplet är inbjudan 
av samtliga CGIAR DGs till en workshop på SLU 2008. 

År 2012 bildades formellt SLU Global för att stärka glo-
bala engagemang och samordna globala aktiviteter och ini-
tiativ vid SLU i linje med Sveriges politik för global utveck-
ling (PGU, se artikel på nästa uppslag). Anders Malmer, 
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Forskningsstöttat framgångsrikt 
kooperativ för odling och sprid-
ning av förbättrat potatisutsäde. 
Atsbi, norra Etiopien. 

Ökande småskalig bevattning ökar utnyttjandet av både större och mindre vattendrag, här för odling av bönor och majs. Bama, sydvästra Burkina Faso.
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Svensk forskare deltar i skörden och skiljer agnarna från vetet. Atsbi, norra 
Etiopien.

Internationella och nationella forskare möter sammanslutning av urbana 
småskaliga köttdjursproducenter, som beskriver hur de samarbetar vid inköp 
av foder och försäljning av djur. Bobo Dioulasso, sydvästra Burkina Faso.

chef för SLU Global, redovisade vad den svenska resursba-
sen inom de areella näringarna kan göra. Det är en resurs 
som idag har stor internationell kompetens och där CGIAR-
instituten spelar en viktig roll. Här finns också en viktig 
koppling till behovet av att stärka den högre lantbruksut-
bildningen i t ex många afrikanska länder och inte minst att 
reformera sättet att undervisa, se på jämställdhet m m.

Professor Ulf Magnusson, SLU, presenterade ett nytt 
samarbete mellan Sverige och CGIAR. SLU är fr o m 
2017 en formell partner i CGIAR:s forskningsprogram 
”Livestock Agri-Food Systems” och leder ett av dess fem 
flaggskepp, nämligen ”Animal Health”. Etableringen av 
detta samarbete är delvis ett resultat av stöd, intresse och 
långsiktiga ambitioner från SLU:s ledning, men också ett 
resultat av att svenska forskare kan visa på erforderlig ”ex-
cellence”. 

Under eftermiddagen diskuterade panelister och pub-
lik hur Sverige kan utveckla, underhålla och använda den 
svenska resursbasen för utveckling inom global matförsörj-
ning, och vilka mål, medel och mekanismer som behövs 
för Sveriges långsiktiga agenda för utvecklingsarbete inom 
skog- och lantbruksforskning.

Vår egen reflektion är att arbetet behöver leda fram till 
ökat antal kvalificerade forskartjänster nationellt, och till 
ett medvetet stödjande av internationella karriärvägar för 
denna kategori, inkluderande också chefstjänster vid viktiga 
internationella organisationer. Angeläget är också att dessa 
personer sedan är välkomna tillbaks till det svenska syste-
met, så att vi nationellt kan inspireras av nya erfarenheter 
och internationella nätverk.

Här finns flera tidiga exempel inom det internationel-
la området, som professor Börje Steenberg vid dåvarande 
skogshögskolan och senare chef för FAO:s skogsavdelning, 
Armin Lindqvist, tidigare chef för Havsfiskelaboratoriet i 
Lysekil och sedan chef för FAO:s fiskeavdelning, professor 
Jan Rendel vid SLU och under en tioårsperiod en av che-
ferna inom FAO:s husdjursverksamhet. Vi tänker också på 
Björn Lundgren som blev ICRAF:s förste chef och utveck-
lade detta institut till dagens välrenommerade CGIAR-
center inom agroforestry.

Ett antal svenskar har jobbat internationellt med dessa 
frågor de senaste 30 åren. Två nutida exempel på ledande 
poster är Peter Holmgren som gått via en av chefstjänster-
na inom FAO:s skogsavdelning till chef för skogsinstitutet 
CIFOR och Johan Rockström, professor vid Stockholms 
Universitet och tidigare bl a chef för SEI, som nu är ordfö-
rande för CGIAR:s forskningsprogram Water, Land and 
Ecosystems. Ökat svenskt deltagande och påverkan kan 
inte förväntas ske helt spontant, även om det också många 
gånger gäller att vara på rätt plats vid rätt tillfälle.  

Sammanfattningsvis är budskapet från seminariet att 
det krävs en helhetssyn och en medveten satsning från både 
den svenska regeringen och de svenska universiteten om 
Sverige ska kunna öka sitt inflytande i det strategiska ar-
betet för att uppnå en hållbar global livsmedelsförsörjning. 
En sådan ambition är direkt sammanvävd med behovet av 
en genomtänkt svensk livsmedelsstrategi. Den forskarkom-
petens som efterfrågas behövs alltså också för de egna na-
tionella behoven, som samtidigt får allt tydligare interna-
tionella beröringspunkter. 
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Mycket riktigt klingade ambitionen av vad gäller verkliga 
resultat. Däremot kunde Sverige under lång tid skörda re-
toriska frukter i olika internationella sammanhang för sin 
högst vällovliga ambition. Få egentliga försök gjordes kopp-
lade till andra departement och myndigheter än UD, och 
då främst som en del av biståndspolitiken. I t ex handels-
politiska frågor syntes få tecken på en förändrad syn och 
inom jordbrukspolitiken fick Sverige fortsätta att finna sig 
i det som EU beslutade inom den gemensamma jordbruks-
politiken. 

Själv blev jag engagerad i ett par seriösa försök att ut-
veckla PGU. Det första gällde Sveriges lantbruksuniversi-
tet, som bestämde sig för att utveckla det som kom att kallas 
Vetenskap för global utveckling. Detta ledde till att en sär-
skild enhet, SLU Global, inrättades direkt under universi-
tetets rektor. Detta kändes som ett högst vällovligt försök 
att försöka fånga upp de globala fattigdomsperspektiven i 
universitetets arbete. Arbetet hittills har känts positivt men 
det återstår att utvärdera de verkliga resultaten.

Det andra kom till mer av en tillfällighet, när jag fick 
ansvar för Sveriges bidrag på ca 200 miljoner kronor för att 
2008 och några år framåt bekämpa den alarmerande sprid-
ningen av fågelinfluensa. Det arbetet genomfördes huvud-
sakligen genom FAO, men med en svensk referensgrupp 
under SLU:s ledning, med företrädare för också andra be-
rörda svenska myndigheter. Den kunskap som de myndig-
heterna efter hand skaffade sig genom internationella kon-
takter blev viktig för såväl pågående som senare nationellt 
arbete och gav ökad insikt om frågans globala kopplingar 
och fattigdomsproblematik.

Den nuvarande regeringen har lovat att blåsa liv i PGU. 
Som ett led i detta gav regeringens Expertgrupp för bi-
ståndsanalys, EBA, utredaren Per Molander i uppdrag 
att gå igenom situationen och peka på vad som krävs för 
att på allvar utveckla PGU. Det har han gjort i rappor-
ten Revitilizing the Policy for Global Development, rap-

Sveriges politik för global utveckling

DAGS FÖR NYA TAG?
När Sveriges riksdag 2003 antog förslaget om en övergripande politik för global utveck-
ling, PGU, blev vi återigen ett föregångsland i utvecklingssammanhang som många andra 
såg upp till. Farhågorna tornade dock snart upp sig över vad som skulle hända med den 
vällovliga ambitionen att ta hänsyn till fattiga människors behov också i utvecklingslän-
derna i allt vi gör. Ansvaret för samordningen skulle förläggas till UD. Det var redan där up-
penbart att om en sådan omfattande ambition skulle få genomslagskraft borde samord-
ningsfunktionen ligga ännu mer centralt, hos statsministern och statsrådsberedningen.

Text: INGE GERREMO, Senior Adviser SLU Global, VMD hc

port 2016:11 till EBA, som presenterades vid ett EBA-
seminarium den 19 december 2016.

Rapporten tar sin utgångspunkt i aktuell samhällsve-
tenskaplig forskning och ett litet neutralt lands perspektiv. 
Anslaget är relativt brett, författaren belyser bl a delar av 
handels-, skatte- och biståndspolitiken.

Samhällsvetenskapernas utveckling och deras bidrag till 
förståelsen av sociala processer är viktig för policydiskussio-
nen. Men analysen av sådana sociala processer i utvecklings-
länder försvåras av den låga datakvaliteten. Felaktigheterna 
i statistiken är inte heller slumpmässiga utan systematiska, 
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menar författaren. Inte minst sker en underrapportering av 
fattigdom, fattiga hushåll tenderar att falla utanför de un-
dersökningar som görs.

Att materiell tillväxt är viktig för utvecklingen har det 
länge rått enighet om. Därmed fick de ekonomiska veten-
skaperna stor inverkan på diskussionen. Policybildningen 
inom viktiga institutioner som Internationella valutafonden, 
IMF, och Världsbanken kom under 1980-talet att domine-
ras av det som har kallats The Washington Consensus, ett 
utvecklingspaket baserat på bl a frihandel, makroekonomisk 
stabilisering och privatisering. Erfarenheterna från dessa åt-
gärdspaket visade sig dock negativa i många av de länder där 
de prövades. Ett starkt argument mot Washington-paketet 
blev efter hand att några av de mest framgångsrika länderna 
i Asien valt en helt annan politik för att ta steget från låg- 
till medelinkomstland. Starka stater, skydd för inhemska 
industrier under uppbyggnad, inklusive lantbruket, har sna-
rare varit regel än undantag i den tidigare historien för de 
länder som nu tillhör höginkomstkategorin. 

Det har gjorts ett antal försök att utvärdera effekterna av 
bistånd och dess bidrag till tillväxten. En viss svagt positiv 
effekt kan skönjas som slutsats av författarens litteraturge-
nomgång.

Vikten av att stärka de institutioner som bär upp ett 
modernt samhälle är uppenbar. Centrala funktioner som 
folkbokföring, offentlig redovisning, skatteförvaltning har 
stor betydelse för utvecklingen. Ett väl fungerande utbild-
ningssystem och insikten om att det måste omfatta båda 
könen framstår alltmer som nyckeln till utveckling. Hög 
utbildningsnivå i samhället minskar dessutom risken för 
korruption.

Men det räcker inte med att fokusera på institutionerna. 
Det demokratiska systemets kraft och jämställdhetsaspekt-
ernas genomslag i den förda politiken är av stor betydelse 
för den väg som ett lands utveckling tar. Vikten av jordre-
former i agrara ekonomier är ett sådant centralt område, 
påpekar författaren.

Ett utvecklingssamarbete med en sådan inriktning kan 
möta motstånd i samarbetsländerna. Grundläggande idéer 
om demokrati och jämställdhet uppfattas som självklara i 
många industrialiserade länder, men kan vara föremål för 
politisk oenighet i andra länder, särskilt i utvecklingslän-
der. Författaren pekar på behovet av ett mått av ödmjukhet 
från i-ländernas sida beträffande de förändringsprocesser 
vi gärna vill se.

Biståndets effekt har varit begränsad på övergripande 
nivå. Däremot pekar rapporten på en hel del framgångar på 
program- och projektnivå. Avgörande är att inse att bistånd 
används i många olika syften och inte enbart med fokus på 
utveckling. Författaren menar att bistånd främst bör inrik-
tas på sådana områden och frågor där inte marknaden kan 
ta hand om utvecklingen.

PGU bygger på en generell ansats där ett antal politik-
områden är tänkta att bidra till det övergripande målet om 
en hållbar och rättvis utveckling. Den politiken har hittills 

inte förverkligats och områden som handel och skatter har 
beslutats utan någon hänvisning till utvecklingsperspekti-
vet.

De globala målen för hållbar utveckling inom ramen för 
Agenda 2030 har satt igång diskussionen på nytt. Därmed 
behöver PGU förnyas. Skälen för PGU är lika starka idag 
som när politiken först antogs, framhåller rapporten. Några 
bevis för att politiken verkligen fungerat under åren som 
gått ges inte. Ett viktigt skäl till varför den fungerat dåligt 
hittills anges vara att ansvars- och finansieringsfrågor inte 
klarades ut vid lanseringen 2003.

Två områden utanför biståndspolitiken framstår en-
ligt rapporten som särskilt relevanta: handel och skatter. 
Existerande undantag för utvecklingsländerna i WTO-
stadgan har knappast varit tillräckliga. Det krävs större 
handlingsfrihet för berörda u-länder. Det är viktigt att 
Sverige i samarbetet med sådana länder ser frågorna uti-
från dessa länders fattigdomsperspektiv, något som berörda 
svenska myndigheter m fl inte sett som sin uppgift eller fått 
tydliga signaler om. På skatteområdet behövs system för in-
formationsutbyte mellan nationella skattemyndigheter och 
möjligheter att driva in beslutade skatter. Om inte ytterli-
gare steg tas inom ramen för OECD kommer skatteflykten 
att förbli ett stort och växande problem. Två problem av 
särskild vikt att lösa är globala tillgångs- och ägarregister 
för person- respektive företagsbeskattning.

Relaterat till utvecklingssamarbetet framstår den of-
fentliga förvaltningen som ett nyckelområde när en stat ska 
byggas upp. Det är ett område som enligt rapporten bör 
vara prioriterat i biståndsbudgeten. Det är därför, skriver 
författaren, svårt att försvara senare års nedtoning av just 
förvaltningsbiståndet.

Inte heller utbildningens fundamentala betydelse åter-
speglas i dagens svenska biståndsbudget. Rapporten fram-
håller att då utbildning är den viktigaste hävstången för 
utveckling skulle det vara naturligt att använda större delen 
av biståndsbudgeten för utbildningsändamål. Den pekar vi-
dare på vikten av att fokusera på kollektiva nyttigheter, som 
biologisk mångfald, och problem, som klimatförändringar. 
Den framhåller också lantbruk och hälso- och sjukvård som 
områden där bidrag till forskning och utveckling är viktiga.

Slutligen pekar rapporten på vikten av att lära av ef-
fekterna av det bistånd som getts, men varnar samtidigt för 
en övertro på utvärdering som ett sätt att höja effekten på 
biståndet.

Såväl utredaren Per Molander som statssekreterare 
Ulrika Modéer i UD bekräftade vid seminariet lantbrukets 
centrala roll i det svenska PGU-arbetet. Det gäller särskilt 
frågor som har att göra med utbildning och forskning. 

Med koppling till rapportens påpekanden om vikten av 
förvaltningsbistånd finns ett stort behov av att stärka nöd-
vändiga lantbruksrelaterade institutioner i utvecklingslän-
der som Sverige samarbetar med. Om detta går särskilt att 
läsa i avsnittet 3.4 Modernizing the agricultural sector. Såväl 
SLU som KSLA, SIANI m fl har stor anledning att analy-
sera och visa hur man på bästa sätt kan bidra till det PGU-
arbete som regeringen nu säger sig vilja prioritera.
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Hållbart lantbruk 4.0 – en gemensam målbild 

Text: JONATAN FOGEL

Den 16 februari hölls ett seminarium på KSLA med syftet att diskutera 
utmaningar och tänka utanför ramarna för att uppnå ett hållbart jord-
bruk, avseende både system och metod.

Socialt golv

Miljömässigt tak

Tr
yggt o
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Inkluderande och hållbar ekonomisk utveck
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g
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Klimatförändring Färskvattenanvändning

Påverkan på biogeokemiska flöden 
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Ozonskiktets uttunning i 
atmosfären

Ett socialt golv inom planetens gränser. 
Förlaga: Line Gordons presentation.

Moderator Lennart Wikström förklarade ”4.0” i rubriken: 
Vi måste blicka framåt mot en ny position, en tredje dimen-
sion, där ekologiskt och konventionellt möts med långsiktig 
hållbarhet som gemensamt mål.

Åhörarna fick svara på frågan: Hur når vi ett hållbart 
lantbruk? Utifrån alternativen Ökad andel ekologiskt, 
Ökad integration mellan eko och konventionellt, Mer mål-
styrning utifrån planetens gränser och Ökad precision och 
produktivitet svarade hela 61 procent Mer målstyrning uti-
från planetens gränser.

Första föredragshållare var Line Gordon från Stockholm 
Resilience Centre. Hon diskuterade hållbara matsystem, 
från produktion till konsument, inom de planetära grän-
serna.

Vi har de senaste 100 åren gått från stabila förhållanden 
på jorden till instabila. Fem av nio tröskelnivåer – planetära 
gränser – är redan överskridna eller på en osäker nivå, vil-
ket innebär att planeten inte själv kan reparera störningar 
som sker. Line Gordon presenterade en modell där sociala 
aspekter läggs ovanpå de planetära gränserna (tröskelnivå-
erna) vilket ger en bild av matproduktionens möjligheter 
och sätter spelreglerna för handlingsutrymmet. 

För att nå ett hållbart matsystem menar Line Gordon att 
vi behöver synergier mellan hållbar och hälsosam kosthåll-
ning där matsvinnet minskar och effektiviteten i resursan-
vändningen ökar. Vi behöver ställa om värdesystemet så att 
globala nyckelaktörer är planetskötare. Detta för att mot-
verka den negativa påverkan det globala matsystemet har. 
En annan lösning är att i stadsplaneringen knyta urbana 
konsumenter närmare producenter och ge dem större till-
gång till nyttiga råvaror. En tredje nyckel är att ställa om 
från volym- till kvalitetsfokus i produktionen.

Fokus lantbruk
Därefter flyttades fokus till lantbruket och hur ett håll-
bart sådant kan se ut i Sverige. Elin Röös från Framtidens 
Lantbruk vid SLU lyfte svårigheten i att definiera vad ett 
hållbart lantbruk är. Hållbarhetsdefinieringen styrs av 
underliggande värderingar och inrymmer målkonflikter. 
Dessutom är det svårt att dela upp ansvaret mellan olika 
sektorer i världen och mycket i framtiden är ovisst. Till 
detta kan vi addera svårigheten i att prioritera mellan pro-
duktionsförbättringar, förändrad konsumtion eller minskat 
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svinn och minskade förluster, som indirekt definierar håll-
barheten. 

Trots svårigheten med att definiera hållbarhet betonar 
Elin Röös att det går att närma sig en långsiktigt hållbar 
nivå i lantbruket genom att arbeta med nyckeltal i produk-
tionen i kombination med att konsumenterna äter enligt 
näringsrekommendationerna.

Elin Röös slutsats leder mot att det krävs både konsum-
tions- och produktionsförbättringar, men hur? Det beror på 
tidigare presenterad problematik och vad vi tror att vi ska 
åstadkomma. För de svenska jordbrukarna kan det betyda 
att de måste producera mera livsmedel per gård och använda 
marken effektivare. Elin Röös menar att med bakgrund i 
definitionen av hållbart och dess målkonflikt behövs möj-
lighet till många olika lösningar. 

Åsa Brugård Konde från Livsmedelsverket flyttade per-
spektivet från lantbrukets förutsättningar till konsumenten 
och vad hållbara konsumenter är. Av de 16 nationella mil-
jömålen i Sverige har sex stark koppling till våra matvanor. 
Enligt mätningar är våra matvanor den enskilt högsta risk-
faktorn för ohälsa i Sverige. Exempel på förbättringsområ-
den: 7 av 10 äter för mycket salt, 9 av 10 äter för lite fullkorn 
och 8 av 10 äter för lite frukt. Bättre matvanor minskar 
risken för vanliga folksjukdomar. 

Livsmedelsverkets broschyr ”Hitta ditt sätt” ger tips för 
hur vår kosthållning kan förbättra vår hälsa och ha positiv 
inverkan på miljön. För att hjälpa konsumenterna att göra 
hållbara val har Livsmedelsverket även tagit fram en bro-
schyr som heter ”Råd om bra matvanor” med råd om hälso-, 
miljö- och djurskyddsaspekter i olika råvarukategorier. 

Åsa Brugård Konde avslutade med ”Det som är bra för 
hälsan är nästan alltid bra för miljön”. Ett undantag från 
regeln är fisk – hälsosamt för oss men utbudet är begränsat. 

Hållbarhet i praktiken
Ämnet gick över från övergripande perspektiv till gårds-
nivå och hållbarhet i praktiken. Josef Apell från Apellagri 
Consulting och AB Gårdstånga Nygård berättade om re-
sursbevarande växtodling. Utgångspunkten är återgång 
till det naturliga, att hålla jorden bevuxen året runt med 

minimal jordbearbetning och växtföljd med största möjliga 
variation. Kolet är hjulet i jorden och det måste bevaras med 
hjälp av växter som solfångare för att maximera solens möj-
ligheter. Jordbearbetningen sker på ett naturligt sätt med 
hjälp av maskar som tillsammans kan flytta 50 miljoner ton 
jord per år och hektar. Systemet kallas för Conservation 
Agriculture (CA). Josef Apell ser dagens problem inom 
jordbruket, som stagnerande skördar, erosion, näringsläcka-
ge och lägre matkvalitet, som symptom på obalans i jorden.

CA kan ge möjlighet till stor kolinlagring i marken och 
minskad användning av fossila bränslen med mer än hälf-
ten. Lägg därtill att enligt mätningarna på AB Gårdstånga 
Nygård minskade antalet traktorer och arbetstimmar sam-
tidigt som skördarna förbättrades. Prover har också påvisat 
en bättre vattenkvalitet på grund av en stabilare jordsam-
mansättning som minskar övergödningen i vattendrag och 
bibehåller mineralerna i jorden. Slutligen konstaterade Josef 
Apell att CA är en väg mellan konventionellt och ekologiskt 
jordbruk i och med att det är tillåtet att använda glyfosat 
samtidigt som jordbearbetningen minskar drastiskt.

Per-Olof Ingemarsson presenterade hur Bjärefågel arbe-
tar med kycklingproduktion och djuromsorg. De har arbe-

Om mat och matvanor.
Tips och råd från Livsmedelsverket.

Conservation Agriculture – maskar sköter jordbearbetningen. Ur Josef Apells 
presentation.

Conservation Agriculture – att hålla marken bevuxen för att undvika denna 
typ av läckage. Ur Josef Apells presentation.
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tat fram en stabilare ras med större kycklingar som har mer 
än dubbla utrymmet i stallarna jämfört med EU-standard. 
Bjärefågel har uteslutande satsat på produktion inomhus 
för att slippa smittspridning och bakterier. För att förbättra 
miljön för kycklingarna har de låtit måla stallarna i andra 
färger än vitt med bl a djungelmotiv. Per-Olof Ingemarsson 
anser att det haft en positiv effekt på djurens trivsel. Inom 
produktionen används inga maskiner utan alla djur hanteras 
för hand. För att främja lokal produktion och ha kontroll 
på kedjan kommer allt foder från området inom en tio mils 
radie från stallarna.

Ett ledord för Bjärefågel är öppenhet. Per-Olof Inge-
marsson lyfte vikten av samarbete med forskningen och 
annan kunskap för att förbättra hållbarheten i produktio-
nen, men även öppenhet för ny produktion som exempelvis 
musselodlingar. 

Seminariet avslutades med fokus på integrerad växtpro-
duktion. Tomas Isberg från Sånnagården AB berättade att 
de bl a odlar 1 000 ton gurka per år. Tack vare långt drivna 
integrerade system kan de klara att konkurrera med bil-
lig import från övriga Europa. Odlingen sker i växthus där 
de eftersträvar att bygga upp egna ekosystem för att odla 
produkter med så liten miljöbelastning som möjligt. De ar-
betar främst med biologiska bekämpningsmedel som djur 
och svampar. I de fall där det ännu inte finns biologiska 

bekämpningsmedel används kemiska för att inte förlora en 
stor mängd skörd, något som slår hårt i den tuffa konkur-
rensen. Vid helt ekologisk odling skulle produktionen mins-
ka med 50 procent. Sånnagården jobbar dock aktivt med 
andra lösningar för att slippa kemiska bekämpningsmedel. 
Som exempel har de upptäckt att stinkfly föredrar sparris 
framför gurka om den odlas angränsande mot växthusen.   

Tomas Isberg gav en framtidsblick med önskemålet att 
kunna synliggöra det hållbara och få betalt för de mervär-
den som skapas i det integrerade odlingssystemet. Han an-
ser att det skulle göra det möjligt för ökad svensk produk-
tion vilket leder till en minskad import av produkter som är 
producerade i mindre hållbara system.  

Till sist vill jag lyfta några frågor, gemensamma för alla 
tre gårdsperspektiven: Hur är marknaden för produkter som 
inte ligger inom befintliga system, och hur kan konsumen-
ten bli medveten om deras fördelar? Ska vi förbättra märk-
ning och igenkänning eller måste alla producera nischpro-
dukter som vänder sig till en begränsad målgrupp? Om inte, 
hur marknadsförs en bulkprodukt som medför mervärden 
men som inte tillämpar igenkända och hos marknaden ac-
cepterade system? 

Det är upplyftande med energin och viljan som finns för 
att uppnå ett hållbart lantbruk. Glöm inte att vi alla kan 
bidra till att uppnå det!

Större kycklingar med större utrymme hos Bjärekyckling. Ur Per-Olof Inge-
marssons presentation.

Stinkflybefriad gurka – tack vare sparrisen! – på Sånnagården. Ur Tomas 
Isbergs presentation.
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NYA SKADEGÖRARE 
I SKOGEN
En 15 hektar stor tallungskog utanför Märsta stod i centrum 
för skogsavdelningens sammankomst den 9 mars 2017. Be-
ståndet drabbades hösten 2016 av ett angrepp av det som 
visade sig vara en ny skadegörare för Sverige, svampen Dip-
lodia pinea. Den illustrerar de nya hot som följer med ökad 
global handel med växter och växtdelar, samtidigt som vi 
får ett varmare klimat. Sammankomstens överläggnings-
ämne handlade om hur vi ska tackla hoten från nya skade-
görare. 

Antalet nya, utifrån kommande skadesvampar har ökat exponentiellt i eu-
ropeiska skogar de senaste 200 åren, inledde professor Jan Stenlid, SLU. 
Import av levande växtdelar är den största källan och ökad handel och ett 
nytt klimat kan förväntas förvärra problemen i framtiden, berättade han. 

Många forskare vill begränsa eller till och med stoppa handeln med väx-
ter och växtdelar över gränserna, även om det strider mot internationella 
handelsavtal, fortsatte professor Jarkko Hantulla från Natural Resources 
Institute Finland (Luke). Ett alternativ som diskuteras bland forskare är ett 
internationellt system med licenser, där de som handlar med fröer och växter 
betalar in pengar till en fond, som sedan kan täcka kostnaderna när och om 
det skador uppstår.

Den finska staten har hittills inte nappat på idéerna, utan menar att 
marknaden bör hitta frivilliga lösningar, sade Jarkko Hantulla och berät-
tade att en arbetsgrupp nu har bildats för detta. Allmänheten, framförallt 
trädgårdsintresserade som aningslöst tar med sig växter från utlandet, är en 
stor riskgrupp. Därför föreslår arbetsgruppen att man bör satsa på informa-
tion i bland annat trädgårds- och naturprogram på TV. 

En riktig rysare
Tallvedsnematoden kan bli en riktig rysare i Sverige, sade Martin Schroeder, 
SLU. Det är en millimeterstor rundmask som kommer från Nordamerika. 
Där lever den ett mer eller mindre osynligt liv och är inget problem. Men 
i Japan, Korea och Sydeuropa har den blivit en riktig pest. Den sprids med 
tallbockar som för med sig nematoden när de näringsgnager på friska träd. 
Angripna träd dör inom något år och de döda träden blir yngelplats för nya 
tallbockar som kan sprida nematoden vidare till nya friska träd och så vidare 
i en stegrande spiral.

I Portugal har man gjort stora insatser för att bli av med nematoden, men 
inte lyckats. Vi kan mycket väl få in den i Sverige också, trots att den omfattas 
av svensk lagstiftning och vi har ett kontrollprogram på importerat material, 

Text: CARL HENRIK PALMÉR

23KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2017Angrepp av Diplodia pinea. Ur Jan Stenlids presentation.
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FoU-satsning
Nu har branschen bestämt sig för att ta ett krafttag. 
Projektet Mer frö från granfröplantager, ska bedriva FoU 
om bekämpning, men också samla erfarenheter från fors-
kare och ägare av fröplantager och förmedla dem vidare. 

Johanna Boberg berättade om en ny funktion på SLU, 
Enheten för riskvärdering av växtskadegörare. Den ska ge 
ett oberoende, vetenskapligt underlag för riskhantering 
av nya skadegörare. Hon illustrerade riskerna för att nya 
skadegörare ska dyka upp med en trappa: Första steget är 
import/transport, sedan kommer introduktion, etablering, 
spridning och slutligen invasion. Enhetens uppgift är att 
skatta sannolikheten för att en skadegörare ska ta sig från 
ett trappsteg till nästa.

Regelverket fungerar bra för skadegörare som är reg-
lerade i växtskyddslagen, berättade Karin Nordin, Jord-
bruksverket. För skadegörare som är nya för Sverige, men 
finns i EU, kan det däremot bli lite komplicerat. De är inte 
reglerade i svensk lag, men vi kan inte hitta på några na-
tionella lösningar utan måste hela tiden tänka i ett EU-
perspektiv. För skadegörare som sedan gammalt är väl 
etablerade finns det ingen speciallagstiftning. Då är det 
delar av skogsvårdslagen som kan vara aktuella vid större 
insektsangrepp. 

Det behövs en statlig utredning för att på strategisk nivå 
ta tag i de osäkerheter som lyfts fram här. Nya skadegörare 
kan hota Sveriges position som skogsindustrination, sade 
Erik Normark, Holmen Skog.

Hur det gick med den skadade tallungskogen i Märsta
Jo, den är avverkad. Men det var inte på myndigheternas 
initiativ utan det var markägaren själv som insåg att det 
aldrig skulle kunna bli en bra tallskog. Så han tog ner den 
– och räddade kanske ett par hundra tusen hektar tallskog i 
Mellansverige från att smittas! Utan att få någon ersättning 
från staten – det går idag inte att få ersättning för åtgärder 
mot skadegörare som inte finns med i Växtskyddslagen. Det 
är inte ens klart vilken myndighet som skulle ha agerat i 
det här fallet. Svampen Diplodia pinea har inte någon själv-
klar plats, vare sig på Jordbruksverkets eller Skogsstyrelsens 
bord. 

typ emballagevirke, sade Martin Schroeder. 
Han hävdade att det finns en betydande risk för att vi ska 

hitta tallbockar med nematoder här. Det finns hög risk för 
att nematoden ska etablera sig om vi inte hinner med en 
bekämpning. Och det finns viss risk för att den ska börja 
döda svenska tallar. Ett frågetecken är dock om de svenska 
somrarna är tillräckligt varma för nematoden, sade han. 

Vi har mycket stora problem med skadegörare i gran-
fröplantagerna, berättade professor Bengt Andersson Gull 
vid Skogforsk. Det är framförallt fyra insektsarter och en 
svamp som ställer till det, vissa år förstör de 100 procent 
av fröna! 

Den riktigt stora kostnaden med de här skadegörarna 
är att skogsbruket inte får tillgång till förädlat frö och 
att skogsägaren därför måste söka sig till andra frökällor. 
Oftast blir det då import av granfrö från kontinenten. De 
fröerna har generellt sämre genetiska egenskaper och ger 
sämre föryngringar, högre röjningskostnader samt utebli-
ven produktionsvinst, som är den riktigt stora minusposten 
för landet. Dessutom kan vi få en ökad andel plantering 
med tall på granmarker. Den enda plusposten är att brist på 
bra granfrö faktiskt kan göra att en del skogsägare i södra 
Sverige avstår från att plantera gran på rena tallmarker, nå-
got som många gör i dag för att slippa älgskador, sade Bengt 
Andersson Gull. 

Tallvedsnematoden Bursaphelenchus xylophilus sprids av tallbocken Mo-
nochamus sutor. Foton: L.D. Dwinell, USDA Forest Service, och Laisverobo-
tams (Wikimedia Commons).

Ett skrämmande exempel: ”Risk för ’ecological holocaust’ i Australien” 

Myrtle rust är en skadegörare som kan utvecklas till en ”ecological holocaust” i Australien, berättade professor Jarkko Hantulla. 
Svampen kommer ursprungligen från Sydamerika. Den angriper växter ur myrtensläktet, där bland annat eucalyptus men 
också många andra träd och växter ingår. De australiensiska myndigheterna visste att den fanns på Hawaii, vilket kan låta be-
tryggande långt bort. Men för säkerhets skull infördes stränga krav 
på karantän vid införsel av alla främmande växter till Australien. Det 
fanns också färdiga planer för vad man skulle göra om den skulle 
dyka upp. Trots dessa försiktighetsåtgärder upptäcktes den i New 
South Wales 2010. Alla beredskapsplaner kom snabbt på skam, 
just nu sprider den sig ohämmat både norrut, till Queensland, och 
söderut, den har hittats på Tasmanien. Vuxna träd klarar ofta ett an-
grepp, men unga plantor riskerar att dö, antingen av svampen själv 
eller av följdsjukdomar. Detta kan på sikt helt förändra de naturliga 
ekosystemen i Australien. 

Myrtle rust. Foto: John Tann [CC BY 2.0]
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sekreterare och verkställande direktör 
Carl-Anders Helander går i pension till sommaren. Hans efterträdare blir Eva 
Pettersson, Rosersberg, som tillträder den 3 juli.

Eva Pettersson var VD för JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik un-
der perioden 2011–februari 2013. I mars 2013 tog hon steget över till att arbeta 
heltid med att driva företaget Naturskog AB, som hon och hennes make grun-
dade 2008. Företaget, som idag sysselsätter ca 30–35 personer, har utnämnts 
till Årets spjutspetsföretag inom de gröna näringarna och har varit ett av DI:s 
gasellföretag tre år i rad.

Före tjänsten på JTI arbetade Eva Pettersson i många år och i flera positioner 
på Stiftelsen Lantbruksforskning och LRF – främst som forskningschef i över sex 
år. Eva Pettersson är i botten biolog från Linköpings universitet och University 
of Oregon, men disputerade inom växtförädling på Sveriges lantbruksuniver-
sitet med avhandlingen Anther culture of potato. Hon har med sin kombinerade 

Den 29 november 2016 hölls det ett 
välbesökt seminarium på Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien om 
våra ängs- och hagmarker.

Dessa natur- och kulturskatter 
är hotade och det behövs både goda 
ekonomisk-politiska styrmedel och 
engagemang hos politiker, myndighe-
ter, jordbrukare och konsumenter om 
den negativa trenden ska kunna brytas! 

På seminariet presenterades ängs- 
och hagmarkernas många värden, da-
gens hotande situation och förslag till 
hur den kan ändras, så att ängar och 
hagar bevaras. Du kan läsa mer om 
seminariet och se inspelningen av det 
på www.ksla.se. I KSLA kommer vi nu 
att fortsätta att arbeta för att främja ri-
kedomen av hagar och ängar.

Eva Pettersson blir KSLA:s 
akademisekreterare/VD

forsknings- och näringslivsbakgrund haft en lång rad uppdrag som ledamot och sakkunnig i olika referensgrupper för 
naturresurs-, landskaps-, lantbruksvetenskapsfrågor m m, och som styrelseledamot och i flera fall styrelseordförande i 
organisationer inom forskning och gröna näringar.

Eva Pettersson valdes in som ledamot i akademiens Allmänna avdelning år 2007. Hon har varit såväl sekreterare som 
ordförande i akademiens Forskningspolitiska kommitté och ingår idag i akademiens valberedning.

– Under min tid som engagerad ledamot i KSLA har jag lärt mig att uppskatta akademien och se det stora värdet i en 
neutral plattform för dialog, analys och påverkan. KSLA är i mina ögon en mycket viktig organisation och jag axlar med 
stolthet tjänsten som VD/akademisekreterare, kommenterar Eva Pettersson.

Eva Pettersson.

Utan pengar – inga hagar och ängar!
Text & foto: INGRID SARLÖV HERLIN
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Sammankomsten den 28 januari 2017 hade temat Akade-
mierna i framtiden och hölls i Stockholms Stadshus.

Det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföl-
jande banketten i Gyllene Salen. Drygt 610 gäster hedrade 
akademien med sin närvaro vid sammankomsten.

Preses Lisa Sennerby Forsse öppnade sammankoms-
ten och hälsade H.E. Riksmarskalken Professor Svante 
Lindqvist och övriga gäster välkomna. Hon höll därefter 
sitt anförande med titeln KSLA stärker de gröna näringarna 
för en hållbar framtid.

Sammanlagt valdes 23 nya ledamöter in i akademien 
i december – 17 svenska och 5 utländska nyinvalda leda-
möter erhöll denna afton sina ledamotsbrev ur preses hand 
(Marion Potschin kunde inte delta). 

Årets pris- och belöningsmottagare hade äran att ta 
emot sina priser ur Riksmarskalkens hand.

Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander sam-
manfattade det gångna årets verksamhet inom akademien 
och gav några exempel på pågående och kommande aktivi-
teter inom akademien.

Akademiens 205:e högtidssammankomst
Högtidstalet hade rubriken Sex roller söker sin författare: 

Akademier som aktörer och framfördes av professor Sverker 
Sörlin (se sid 28).

Preses Lisa Sennerby Forsse förklarade därefter den 
205:e högtidssammankomsten avslutad.

Den efterföljande middagen var komponerad med ut-
gångspunkt från sammankomstens tema. Menyn presen-
terades av hedersledamoten Christina Möller och vinerna 
presenterades av ledamoten Carl Jan Granqvist.

Vid banketten talade Ingela Stenson å alla de nyin-
valda ledamöternas vägnar och mottagaren av Akademiens 
Silvermedalj, Sven Lindgren, talade för alla pristagarna. 
Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och kli-
mat, vice statsminister Isabella Lövin framförde gästernas 
tack för en trevlig och god middag.

Mezzosopran Maria Erlansson med pianoackompanja-
tör Anna Ericsson framförde sex sånger under den formella 
ceremonin. Efter middagen spelade gruppen Acoustic Echo 
upp till dans (Lisa Holmgren, sång; Ebba Åsman, trombon; 
Martin Åklint, klaviatur och Gustaf Gröning, kontrabas).

Foton: ERIK CRONBERG

Mezzosopran Maria Erlansson sjöng under det formella mötet.
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De nya svenska ledamöterna. Övre raden fr v: Henrik Toll, Urban Nilsson, 
Jan-Erik Fogelgren, Björn Risinger, Patrik Myrelid, Per-Olof Wedin. Mittraden: 
Jesper Broberg, Erik Lindahl, Johan Beck-Friis, Clas Fries, Sverker Sörlin. Nedre 
raden: Marie-José Gaillard-Lemdahl. Paulina Rytkönen, Ingela Stenson, Ceci-
lia Nordin Van Gansberghe, Seema Arora-Jonsson, Charlotte Bengtsson.

Pris och belöningsmottagare. Övre raden fr v :Mattias Eriksson, Annika 
Arnesson, Anna-Lena Holgersson, Barry Costa-Pierce, Dagmar Haase, Lars 
Klingström. Mittraden: Sven Lindgren, Ann-Charlotte Wallenhammare, Lars 
Törnder, Kenneth Cassman, Christina Engfeldt, Anna-Sofia Cappelen. Nedre 
raden: Göran Jönsson, Jenny Larsson, Johanna Pettersson, Christina Milén 
Jacobsson, Maycon Vinberg, Jessica Jansson.

Nya utländska ledamöter: Odd-Ivar Lekang, Werner Kurz, Sophie D’Amours, 
David Gardner, Graham Fairclough.

A. W. Bergsten-pristagaren Christina Engfeldt, akademiens preses Lisa
Sennerby Forsse och H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist.

Christina Möller och Carl Jan Granqvist presenterade maten och vinerna. Vice statsminister Isabella Lövin höll det avslutande tacktalet.
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Att hålla ett föredrag är till hälften 
att ha en rubrik, till hälften att fylla 
den med ett innehåll. Den här rubri-
ken bygger på intuition. Så frågan är 
vad innehållet kan bli.

”Sex roller söker en författare” är en 
pjäs av den italienske författaren och 
Nobelpristagaren Luigi Pirandello 
från 1921. Pirandello kom från en liten 
by nära Agrigento på södra Sicilien. 
En ensam pinje står vid vägen fram 
till hans hus med utsikt över mäktiga 
Medelhavet – jag har själv varit där en 
gång och sett den en afton med den 
sjunkande solen över det gulbrända 
landskapet där människorna levde på 
lök, vitlök och bröd, och då och då 
några tomater. Från samma plats kom 
Hippokrates, medicinens antika mäs-
tare. 

Pirandello mottog sitt pris 1934 
och hedrade det genom att avlida just 
på Nobeldagen två år senare.

Jag avser egentligen ingen djupare 
parallell mellan akademierna och själ-
va pjäsen, som är ett tidigt inslag i den 
absurdistiska traditionen. Det mesta 
ställs på huvudet i detta stycke. En re-
petition pågår av en pjäs av Pirandello 
själv när sex roller tränger sig in oan-
mälda på teatern och kräver att få bli 
framförda. Regissören blir rasande och 
vägrar men efter att ha lyssnat en stund 
på några av rollerna går han med på att 
ge dem en chans. 

Rollerna prövar sig fram men för-
söket måste hela tiden avbrytas genom 
att skådespelarna behöver överlägga 
om hur de ska ta pjäsen vidare. Och 
i denna vacklande, förvirrade men 
också ganska intressanta debatt om 
hur pjäsen ska spelas och rollerna gö-
ras rättvisa ramlar det hela framåt ändå 

till den kaotiska upplösningen i träd-
gården där den ”Lilla Flickan” dör i 
fontänen, ”Pojken” skjuter sig med en 
revolver och ”Styvdottern” flyr medan 
”Sonen”, ”Modern” och ”Fadern” blir 
kvar på scenen och regissören suck-
ande tycker att han kastat bort en hel 
dag till ingen nytta. 

Detta är än idag ett av världens 
mest spelade dramer. För så är det med 
konsten, att den talar med oss genom 
tid och rum, från skuggan under pin-
jeträdet vid Medelhavet drabbar det 
oss ännu med samma kraft att det 
finns något ogjort i världen, och att de 
pjäser vi spelar av ohejdad vana kan-
ske måste avbrytas och ett manuskript 
skrivas fram.  

Som sagt, parallellerna med Sveri-
ges vetenskapliga akademier ska inte 
överdrivas. Det är inte sex akademier 
som jag tänker på här. Snarare tänker 
jag på de roller som akademier kan 
spela, på akademier som aktörer. Och 
jag tänker mig att vi för ett ögonblick 
här i kväll kan göra ett tankeexperi-
ment. Låt oss föreställa oss att vi har 
en uppgift som regissören på en aka-
demiernas teater där vi ska försöka få 
dessa roller att framföra ett skådespel 
som ger mening och kanske inte slutar 
med att vi tycker att vi kastar bort vår 
tid utan tycker att vi åstadkommit nå-
got som vi kan stå för.

Dessa roller är på sätt och vis lika 
klassiska och ofrånkomliga som de 
familjemedlemmar vi just mött hos 
Pirandello.

Sex roller:
• Belöning – akademier delar ut 

stipendier och priser för att markera 
vad man anser vara värdefullt arbete. 

Detta kan följas tillbaks till de tidiga 
italienska renässansakademierna. De 
finaste belöningarna var kanske lovta-
len, som ännu hålls över avlidna leda-
möter i många akademier.

• Främjande – akademier främjar 
sina vetenskapers syften och vill få 
stöd av samhällets institutioner och av 
mäktiga gynnare. Därför bildar man 
opinion och gör strategiska inval. Från 
tidernas gryning har akademier sökt 
kungligt eller statligt beskydd. Sverige 
är ett bra exempel. Många akademier 
har också sitt ursprung i hovkulturen, 
och kan betraktas som en utlöpare av 
denna. 

• Tradition – akademier är, som 
institutioner ofta är, måna om tra-
ditioner. De har sina rötter i ordnar 
och sällskap med delvis hemliga röt-
ter. Royal Society in London – också 
kunglig – hade många medlemmar 
med bakgrund i Rosencreutz-orden, 
med förankring i kristen mystik och 
alkemi. Mötena fick därför exklusiv 
och rituell karaktär och många av 
dessa traditioner levde vidare också 
långt efter det att akademierna blev 
öppnare och började rikta verksamhet 
mot en bredare publik.

• Rådgivning – akademier har sökt 
inflytande. Från första början har det 
i akademierna funnits en övertygelse 
om att den kunskap man stått för haft 
en betydelse för samhället, som ofta 
betytt näringarna men som kunnat 
gälla alla samhällsområden. Det har 
gjort att man strävat att komma nära 
makten för att kunna påverka. I vissa 
delar av världen är akademierna en del 
av den statligt organiserade vetenska-
pen och utför också mycket forskning, 
huvudsakligen i östra Europa men 

Högtidstalet
28 januari 2017
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även i Kina. I andra delar av världen 
är de snarast en del av det civila sam-
hället.

• Debatt – akademier främjar ve-
tenskaplig diskussion och deltar även 
i debatt om vetenskapens plats i sam-
hället. Att låta ledamöter eller gäster 
hålla föredrag och sedan debattera 
innehållet tillhör akademiernas allra 
äldsta former och hänger samman med 
att denna öppna diskussion inte alltid 
kunde föras vid universiteten, som 
lydde kyrka eller stat.

• Förnyelse – det finns i akademier- 
na en bekännelse till att vilja föra ve-
tenskapen framåt och för det var de- 
batten och öppenheten förutsättningar. 
Akademier har under vissa tider gått 
i spetsen för att skapa vetenskap-
liga institutioner. Den svenska veten- 
skapsakademien bidrog verksamt till 
att forskningsstationer kunde utveck- 
las, till exempel i Abisko, och med Kri- 
stinebergs zoologiska station i Bohus- 
län, och Kiruna Geofysiska Observa-
torium. Man skapade också det natu- 
raliekabinett som skulle bli Naturhis- 
toriska Riksmuseet. Lantbruksakade-
mien skapade Experimentalfältet i 
Frescati. Vetenskap bedrevs således i 
akademierna, ofta i form av institu-
tioner som vid sin tillkomst var spjut-
spetsar.

Det var de sex rollerna – och det är 
inga dåliga roller.

Man kan diskutera om just detta 
sätt att indela akademiernas rol-
ler är det bästa. Akademier, även 
Lantbruksakademien, har gjort mer 
än så.

De har tidvis bedrivit undervisning, 
de har fungerat som finansiärer och 
som tidiga föregångare till forsknings-
råden. De har ägnat sig åt standardi-
seringsarbete och nomenklaturfrågor. 
De har organiserat forskningsexpedi-
tioner. Det som idag är SMHI drevs 
i KVA:s regi från 1872 till 1919. KVA 
hade även hand om naturskyddet i 
Sverige, fram till Naturvårdsverket 
skapades 1967.

Lantbruksakademien var i prak-
tiken en myndighet under 1800-talet 
och hade bland annat överinseende 
över utbildningarna på Alnarp och 
Ultuna. Det som idag är forsknings-
rådet Formas startade 1945 som ett 

råd för jordbruksforskning under 
Lantbruksakademien.

Så här kan man hålla på. KVA 
gav länge ut almanackor och höll of-
ficiell ordning på tiden, det var länge 
dess främsta inkomstkälla. Alma-
nacksprivilegiet avskaffades 1972. 

Man kan för övrigt notera att i en 
statlig utredning följande år diskute-
rades framtiden för de då kvarvarande 
institutionerna i KVA:s regi – bland 
andra solforskningsinstitutet som då 
låg på Capri, Nobelinstitutet för kemi 
och fysik, och de nämnda institutio-
nerna i Lappland och Bohuslän. Av 
dessa finns ingen enda kvar i akade-
miens regi idag. 

Det kan tyckas som om jag uppehål-
ler mig vid ett dystert tema, men det är 
svårt att frigöra sig från att akademier 
av den typ vi har i Sverige under en 
ganska lång tid fått se sin roll krympa. 
Forskning, undervisning och på senare 
tid även samverkan med övriga delar 
av samhället har blivit allt viktigare 
och vuxit fantastiskt. 

Högskolan och universiteten är den 
stora tillväxtsektorn. Utredningen från 
1973 innehåller ord som är helt otve-
tydiga: ”Det framstår helt allmänt som 
uppenbart att en institution av sådan 
karaktär, som alltså har direkta mot-
svarigheter inom universitetsorgani-
sationen, bäst kan fylla sina uppgifter, 
om den integreras med denna.”
Så blev det i hög grad.

Akademierna har haft lång tid att 
anpassa sig och gjort det både skick-
ligt och påhittigt. Man har ibland ska-
pat nya institut för forskning, som till 
exempel Beijerinstitutet för ekologisk 
ekonomi vid KVA eller Centrum för 
vetenskapshistoria vid samma akademi 
osv., men inte i samma takt som insti-
tut har avknoppats.

Akademier har utvecklat interna-
tionella utbyten. Man har startat tid-
skrifter och publikationsserier – men 
också där lagt ned minst lika många. 

Den enskilt viktigaste förändring 
som en svensk akademi har genomfört 
var när Vetenskapsakademien mötte 
statens kalla, men sakliga, pust i bör-
jan av 1970-talet. Det var då KVA tog 
det radikala steget till att bli en aka-
demi för miljöfrågor, i samma veva 

som Sverige och Stockholm spelade en 
viktig roll som värd för FN:s miljökon-
ferens 1972. Man startade tidskriften 
AMBIO och man lade ned sin gamla 
naturskyddskommitté och startade en 
ny arbetsgrupp för miljö. Med Bert 
Bolin i huvudrollen gick man också in 
för klimat som ett av sina huvudspår. 

Andra initiativ som gett akademierna 
uppgifter har kommit utifrån. Under 
1990-talet, när löntagarfondsstiftelser-
na inrättades, gav regeringen uppdra-
get att utvärdera dem till akademierna. 
På senare år har Wallenbergstiftelserna 
samarbetat med KVA om sina fellow-
ships för yngre forskare på akademier. 
Riksbankens Jubileumsfond, har låtit 
Vitterhetsakademien spela en roll vid 
vissa satsningar, exempelvis vid mu-
seerna. Där ligger en av akademiernas 
fördelar, att de kan förväntas höja sig 
en bit över universitetens partsintres-
sen. 

Till innovationerna hör också 
Sveriges unga akademi. Den startades 
2011 och har sitt säte vid KVA. Finan-
sieringen kommer från Söderbergska 
stiftelserna och andra – för pengar är 
något som akademierna alltid har för 
litet av. Den unga akademien har fått 
ett brett genomslag och utnyttjas fli-
tigt i samband med att forskningsfrå-
gor diskuteras. Det beror säkert till en 
viss del på dess utmärkta ledamöter, 
ännu viktigare är det nog att den re-
presenterar en ung och uppåtstigande 
generations idéer. 

Allt detta ger vid handen att akade-
mier inte saknar fantasi, och framför-
allt inte prestige, vilket kan vara att-
raktivt för vissa partners – och att de 
därför trots åderlåtningen på centrala 
uppdrag hållit sig levande och aktiva. 
Men är de viktiga? Har de hittat nya 
roller som gör att de kan komma till 
sin fulla rätt? En ordsökning i reger-
ingens färska forskningsproposition 
från november 2016 visar i alla fall att 
de inte ter sig särskilt oumbärliga för 
forskningspolitiken – akademier före-
kommer knappt i texten, utom som 
remissinstanser...

Diskussionen om akademiernas 
roller hörs lite för sällan. Det kan vara 
litet svårt att närma sig dessa vörd-
nadsbjudande inrättningar. De flesta 
som blir invalda i akademier brukar 
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vara nöjda med att de fått den upphö-
jelse det innebär och börjar knappast 
med att ifrågasätta om den församling 
man just blivit del av egentligen är så 
särskilt angelägen. Man tänker kan-
ske i hemlighet och med viss skräck 
på Groucho Marx visdomsord: “I 
wouldn’t like to belong to a club which 
accepts me as a member.” Och när man 
blivit etablerad nog att våga ställa obe-
kväma frågor har man kanske redan 
börjat bli ganska belåten med att det 
är som det är. 

Fysiografiska Sällskapet i Lund har 
ägnat symposier åt frågan både 2000 
och 2006 och bjudit in de andra regio-
nala akademierna. Man har utgett två 
intressanta skrifter från dessa möten:

De regionala Lärda Sällskapens roll 
inför ett nytt millenium (2000) och De 
lärda sällskapen och framtiden (2006).

Det saknas inte tankar här om vad 
akademier gjort – men när det gäller 
vad man borde göra i framtiden tunnar 
tankarna ut.

Rollerna finns men författaren ba-
kom dem har saknats.

Akademierna väntar på en reforma-
tion, men någon självklar Olaus Petri-
gestalt har inte synts till. För man bör 
erinra sig att akademierna alltid varit 
beroende av visionärer som inte varit 
nöjda med tingens tillstånd. En Linné 
för KVA, en Edelcrantz för KSLA.

Och ingen tid kunde vara bättre än 
nu.

Vi lever i en tid då vetenskapen ifrå-
gasätts av starka krafter. Bland värl- 
dens allra mäktigaste finns rena kun-
skapsfiender. Forskning om klimat- 
förnekare, för att nu ta denna grupp, 
visar att förbluffande många av dem är 
högt utbildade, men för länge sedan, 
och att deras utbildning invaggat dem 
i föreställningen att deras personliga 
omdöme alltid är sant och rätt. Fossil 
felkunskap, det är värre än okunskap.

Vi lever också i en tid när det finns 
breda grupper, inte minst inom ve-
tenskapssamhället, som tycks tro att 
vetenskapen räcker som grund för att 
fatta beslut. Man vill evidensbasera, 
som appellen lyder. Helst skulle vi inte 
behöva några politiker och knappast 
ens några värderingar. Som om kun-
skapen i sig kunde tala om huruvida vi 
borde bygga Förbifart Stockholm eller 

hur många flyktingar Sverige kan ta 
emot eller om skatterna borde sänkas 
eller höjas.

Dessa krafter har till synes helt 
motsatta perspektiv – den ena är veten-
skapsförnekare, den andra är veten-
skapsfanatiker – men de är samtidigt 
förbluffande överens om en sak, näm-
ligen att deras egen uppfattning är 
höjd över alla andras. Den förra grup-
pen vill gärna ha en stark man och har 
nu också fått sådana i flera länder. Den 
senare gruppen vill helst ha en stark 
kommitté... av kemiskt värderingsfria 
experter som kan fatta beslut över fol-
kets huvuden. 

Vad båda dessa grupper saknar är 
ödmjukhet. 

Kunskap är på samma gång stark 
och skör, stabil och osäker. Dess räck-
vidd är diskutabel. Den bör användas, 
men med ansvar. Den som är styv i 
korken har det inte lätt i seminarie-
rummet, den som är auktoritär är för-
lorad. 

Vårt samhälle behöver en bredare 
användning av kunskap och ett bre-
dare samtal om kunskap.

Om man fortsätter att ordsöka i rege- 
ringens forskningsproposition ska man 
finna två ord som till skillnad från aka-
demier står mycket ofta: Samverkan 
och Ansvar. Vi pratar här om hund-
ratals träffar. Oavsett vilken regering 
som står bakom en forskningsproposi-
tion – regeringar byts ju då och då – är 
detta värdefulla ord vilkas fulla inne-
börd inte riktigt har uttolkats och än 
mindre förverkligats. 

Det finns ännu ett viktigt ord som 
man bör komma ihåg om man vill för-
stå framgången för det demokratiska 
styrelseskicket i öppna och fria sam-
hällen. Det ordet är Maktdelning. När 
makten samlas för mycket på en plats 
är det fara å färde. Så sker nu i allt fler 
länder och det är en förfärlig utveck-
ling.

När vi påstår, med Francis Bacons 
bekanta ord, att ”kunskap är makt” 
så är det med en viktig precisering. 
Nämligen att makt för Bacon betyd-
de ”förmåga” – makt att kunna. Inte 
makt över andra. Och framförallt inte 
ensam, upphöjd makt. 

Vi tycker, många av oss, att kun-
skap borde ha mer betydelse i samhäl-

let – precis som det står i forsknings-
propositionen. Men för att den ska 
kunna få betydelse krävs det att den 
får ben och armar hos många. 

Vi lever, slutligen, också i en tid 
när arenorna för det offentliga samtalet 
ändras mycket snabbt. Ansvarstagande 
medier pressas från alla håll, av kon-
kurrens från sociala medier, från kom-
mersiella krafter, från vilseledande 
förkunnare, men också från den högs-
ta makten själv – från Kreml och Vita 
Huset och allt däremellan tränger un-
dergrävande krafter in och vill förstö-
ra det öppna medborgerliga samtalet. 
Dessa krafter tror inte på maktdelning 
– och de tror framförallt inte på kun-
skap. De tror på den enda sanningens 
mörka röst.

I en tid som denna är det särskilt 
angeläget att fråga sig vilka institutio-
ner vi har och som vi kan använda för 
att bygga ett försvar för det goda sam-
talet och det maktdelande samarbetet. 

Och eftersom vi talar om akade-
mier så borde vi tala om deras ansvar, 
om deras samarbete och om deras öd-
mjukhet. 

De ägnar sig redan åt många av de 
saker som är just precis vad vi behö-
ver just nu. Kommunikation, debatt, 
samverkan – de främjar och bygger 
prestige kring kunskapen.

Men de dras också med vissa svå-
righeter. Det går inte att förneka att de 
kommer uppifrån – de kommer inte, 
som det står i skriften, ”fattiga och 
oklädda”, kanske kommer de inte hel-
ler alltid särskilt ödmjuka. De har ett 
högt ursprung och de ägnar sig åt höga 
ting och sitter ibland på höga stolar. 

Detta kan vara tillgångar – om de 
kombineras med ödmjukhet och det 
sökande och det prövande som hör 
vetenskapen till. Ibland kan jag tycka 
att akademierna gör detta svårare för 
sig än det behöver vara. De represen-
terar vetenskapens hela mångfald men 
deras röster är ofta märkligt entydiga. 
När de yttrar sig i debatten vet man för 
det mesta redan i förväg vad de tycker. 
De förvånar sällan mer än LO eller 
Svenskt Näringsliv. Väck IVA mitt i 
natten och man kommer att säga något 
om innovationer. Möt KVA i en trång 
gränd och man väser till dig: ”grund-
forskning!” 

Högtidstalet
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Vad KSLA skulle säga om man 
möter henne i en djup och dunkel 
granskog vet jag inte riktigt, men för-
modligen något om hållbarhet och 
att just den här bär keps. Eller som 
Bo Dockered en gång gjorde när han 
höll ett tacktal för en SLU-middag i 
Uppsala Slott: han talade om bona-
derna på väggen därhemma och det 
fina landskapet i dem – i ”skogs- och 
mellanbygderna”. Ingen kunde använ-
da detta uttryck med den här litet lätt 
läspande släpigheten med sådan inle-
velse som Bo Dockered kunde, så att 
man verkligen förstod att det måste ha 
varit så som Adam och Eva levde, i en 
skogs- och mellanbygd i Paradiset. 

Det är fint. 
Men också det är förutsägbart.

Det pågår just nu en rörelse i kun-
skapens samhälle, och jag tycker den 
verkar intensivare än någon gång 
förut. Den får näring av de hot och 
faror mot kunskapens frihet som vi 
upplever. Det är en rörelse som söker 
sina former. Jag kan se en framtid där 
akademierna deltar i denna rörelse och 
att det skulle kunna vara ett sätt se till 
att dessa viktiga institutioner får den 
betydelse de förtjänar.

I Storbritannien skapades för tio år 
sedan ett nätverk bland samhällsen-
gagerade historiker, kallat History and 
Policy. Det har nu mer än femhundra 
medlemmar och deras inflytande i 
brittisk samhällsdebatt är inte obetyd-
ligt. De gör alternativa utredningar, 
kritiserar dåliga beslutsunderlag, sät-
ter problem under debatt. History and 
Policy är betecknande för vår tid. Det 
är en rörelse underifrån och – det går 
inte att komma ifrån – de allra flesta 
som spelar ledande roll är yngre his-
toriker. Många tillhör de allra främsta 
i sin generation. Nästan allt som hör 
morgondagen till kommer underifrån.

Det här är en enkel sanning. En av 
rollerna som söker en författare heter 
”förnyelse”. Det är kanske den allra 
viktigaste. För förnyelsen är alla de 
andra rollerna ett villkor. Kanske är 
hon Styvdottern i familjen av roller – 
och vi vill inte att hon ska fly teatern 
för en tillvaro någon annanstans där 
framtiden är mer lockande. Vi behöver 
henne, med alla hennes mångsidiga 
och ibland farliga förbindelser.

Jag tror förnyelse för akademiernas 
del innebär att man borde söka öppna 
upp sig själv mycket mer för yngre 
människor. Nu finns oftast övre ålders-
gränser i stadgarna, när man måste av-
träda för att ge plats åt nya ledamöter. 
Kanske vore det dags för en annan typ 
av stadgereform, där man också inför 
ett streck längre ned, till exempel vid 
fyrtio – och så sade man att man skulle 
ha en minsta andel ledamöter under 
fyrtio, en tredjedel, kanske hälften, 
och så justerade man kriterierna för 
inval litegrann så att meritlistan inte 
behövde vara hundra mil lång.

På tio år skulle man ha en helt an-
nan akademi. Mindre prestigefull, 
skulle någon säga. Jag är inte så säker 
på det. Det skulle hända mycket mer, 
och det skulle inte bli lika förutsäg-
bart. På samma tid skulle man ha ska-
pat fullständig könsbalans.

Man skulle också kunna göra sig 
till värdorganismer för dynamiska un-
derifrånrörelser, av typen History and 
Policy. Eller i alla fall backa upp dem, 
söka deras vänskap och inleda samar-
bete. 

Den här gången är det inte längre 
staten som urholkar akademiernas kär- 
na genom att föra verksamhet till uni-
versitet och myndigheter. Den epoken 
är över. 

Nu är det en annan tid. Föränd-
ringstrycket kommer nu från rasande 
och blinda krafter i omvärlden som 
inget hellre vill än att marginalisera 
kunskapens roll i samhället eller kapa 
den och missbruka den genom sina 
förenklingar. Om vi inte kan sköta 
våra institutioner så att de förblir rele-
vanta är jag rädd för att den successiva 
förskjutningen bort från händelsernas 
centrum kan fortsätta. 

Gudmund Hernes, den norske so-
ciologen och maktutredaren som blev 
utbildningsminister under 1990-ta-
let, sade i ett av sina linjetal att han 
ville att universiteten skulle bli platsen 
“where the action is”. Han blev i hög 
grad sannspådd. Under de senaste tju-
gofem åren har universiteten tagit plats 
i samhällets mitt, de är regionernas 
kronjuveler och de är statens största 
arbetsgivare. Trots att de är några av 
samhällets äldsta institutioner är de 
inte mossiga alls.

Min prognos är att detta bara är 
början. Universiteten kommer att bli 
ännu viktigare, särskilt inför de mörka 
omvärldsförändringar som pågår och i 
en tid när vi verkligen behöver institu-
tioner som vi kan lita på. Och när vi 
måste möta enorma utmaningar i form 
av klimatkris och dramatiskt växande 
klyftor och osäkerhet både globalt och 
nationellt. Vi kan inte göra det utan 
kunskap, ny kunskap, gammal kun-
skap, kunskap som är demokratiskt 
spridd och kopplad till en ansvarsfull 
samhällsutveckling. 

Universiteten söker utmejsla sina 
roller i denna förändrade värld.

Akademierna tror jag har anled-
ning att också göra precis samma sak. 

Vem är då författaren? Som de 
gamla rollerna söker och behöver för 
att en ny, angelägen, bokstavligen livs-
avgörande pjäs ska kunna finnas för 
dem?

Ja, inte är det jag. Min roll är bara 
att stå här en stund medan ni måste 
vara tysta och lyssna – och peka på det 
nödvändiga. Jag är narren, som säger 
sanningen även om den kanske är obe-
kväm. 

Författaren är ni själva. Det är ni 
som är ansvariga. Det är ni som har 
möjligheterna, för ni har faktiskt det! 

Ikväll firar vi minnet av att en aka-
demi en gång föddes. Men på måndag 
är det vardag igen och då, och varje 
dag, firar vi arbetet, så att samma aka-
demi förblir en viktig aktör långt in 
i framtiden. Det kommer inte att bli 
som det har varit – och det är just det 
som är det bästa av allt.

Högtidstalet
28 januari 2017



32 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2017

Till Ur Belopp Ändamål/projekt

Björn Andersson Adolf Dahls fond 150 000 Utsädesympning av åkerböna – en outnyttjad resurs

Martin Andersson Alfa Laval AB:s (AB Separators) fond 75 000
Förekomst och genetisk karaktärisering av den fästingspridda bakterien 
Neoehrlichia mikurensis i tamdjur

Gun Bernes Svenska Vallföreningens fonder 11 000 Studieresa till EGF 2016, Trondheim, Norge

Cecilia Bjerström Svenska Vallföreningens fonder 22 000 Studieresa till EGF 2016, Trondheim, Norge

Pia Björsell Svenska Vallföreningens fonder 33 000 Studieresa till EGF 2016, Trondheim, Norge

Jo Botermans Carl-Fredrik von Horns fond 100 000
Smågrisdödlighet – en parallell jämförelse mellan två boxsystem i kombina-
tion med optimala skötselrutiner

Johanna Bratel
C.G. Johnssons och hans arvingars 
fond

15 000 En studie i urbant jordbruk på Kuba, jan–apr 2016

Gunnar Börjesson Svensk Växtnäringsforskning 100 000 Vallodlingens betydelse för markens kolbalans

Filippa Dahlin Nilsson-Aschans stipendiefond 15 000 Flood protection walls in Japan

Niles Hasselquist Gunnar och Birgitta Nordins fond 150 000
Understanding competitive and facilitative effects influencing seedling 
growth in closed canopy forests: implications for continuous cover forestry

Åsa Johansson
C.G. Johnssons och hans arvingars 
fond

10 000 Workshop i Hanoi, Vietnam, oktober 2016

Birgitta Johansson Svenska Vallföreningens fonder 11 000 EAAO-conference 2016, Reading, England

Lisbeth Karlsson Svenska Vallföreningens fonder 20 000 Studieresa till Australien och Nya Zeeland, hösten 2015

Johanna Karlsson Svenska Vallföreningens fonder 9 362
Presentera resultat från ’Mjölkkor utfodrade med hög grovfodergiva och 
biprodukter’ på konferensen EAAP, Belfast, Irland

Malin Larsson Carl-Fredrik von Horns fond 100 000 Kamelhållning i Sverige

Delphine Larviere
Knut och Alice Wallenbergs forskar-
stipendiefond

6 000 SCAPE-konferens, Abisko, oktober 2016

Cecilia Lindahl SLO-fonden 200 000 Arbetsmiljö och säkerhet vid arbete runt verkstolen

Julia Lindén Nilsson-Aschans stipendiefond
12 791 18th World Congress of Food Science and Technology, Dublin, augusti 2016

12 335
III International Symposium on Horticulture in Europe, Chania, Grekland, 
oktober 2016

Kersti Linderholm Hem i Sverige-fonden 20 000
Svenska jordbrukets klimatpåverkan, ett beräkningssätt där även livsmed-
lens innehåll av energirika kolbindningar värderas

Johan Lundqvist Carl-Fredrik von Horns fond 189 000 Ny metoder för att upptäcka toxiska ämnen i miljön

Peter Lundqvist SLO-fonden
14 000 Medverkan i 2013 North American Agricultural Safety Summit

227 823 Lantbrukarperspektiv på Säkert Bondförnuft

Christina Lunner Kolstrup SLO-fonden 10 740 NMAOHS 2016, Billund, Danmark, augusti 2016

Nadia Maaroufi Gunnar och Birgitta Nordins fond 140 000
Do forest fertilization and nitrogen deposition alter how trees influence soil 
carbon sequestration in boreal forests?

Emina Mulaosmanovic Nilsson-Aschans stipendiefond 10 000
III International Symposium on Horticulture in Europe, Chania, Grekland, 
oktober 2016

Martina Nilsson Nilsson-Aschans stipendiefond 16 168
Utbytesstudier vid North-Eastern Federal University, Yakutsk, Ryssland, höst-
termin 2016

Torbjörn Nilsson Svensk Växtnäringsforskning 100 000 Växttillgängligt bor i svensk skogsmark

Libère Nkurunziza Anders Elofsons fond 35 000
Utveckling av tillväxtmodeller hos engelskt rajgräs (Lolium perenne L.) med 
klimatvariationer

Anne-Charlotte Olsson Marie Josephine Guillaumes fond 100 000 Smågrisars beteende efter födelsen i två olika boxsystemvideofilmningar

Åsa Olsson Svensk Växtnäringsforskning 200 000 Effekter av kalkning på växtnäringsupptagning i sockerbetor

Martina Putz
Knut och Alice Wallenbergs forskar-
stipendiefond

8 000 Ecology of microbial communities regulating N2O

Kristina Sigfridsson Svenska Vallföreningens fonder 22 000
Studieresa till EGF 2016, Trondheim, för rådgivare vid Hushållningssällskapet 
i Norrbotten Västerbotten

Eva Stoltz

Knut och Alice Wallenbergs forskar-
stipendiefond

14 000 NJF-seminarium, Grimstad, och Nitrogen Workshop, Skara, juni 2016

Svenska Vallföreningens fonder 100 000
Mangan och zink kan minska angreppen av rotröta i rödklöver under fältför-
hållanden – vallår 1

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

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

Akademiens remissvar sedan sist

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-parlamentariska-landsbygdskommitten/

Sammanfattning
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin, KSLA, är positiv till 
många av förslagen i betänkandet. Det är lovvärt och viktigt att 
landsbygdens villkor och utmaningar görs synliga i politiken. Att 
landsbygdens kraft och möjligheter uppmärksammas är viktigt 
för hela Sverige. Den växande staden behöver landsbygdens 
produkter och tjänster mer än någonsin, inte minst om samhäl-
lets möjligheter till klimatomställning ska vägas in.

Akademien vill dock framföra följande synpunkter:
• KSLA anser att de gröna näringarna är en nyckel i övergången 
till en fossilfri bioekonomi. Akademien skulle ha uppskattat fler 
resonemang om bioekonomins möjligheter och därtill knutna 
politiska initiativ samt åtgärder som på ett tydligare sätt gynnar 
landsbygdens näringsliv.
• KSLA ser med glädje på målsättningen att alla ska ha tillgång 
till bredband med hög kapacitet. KSLA bedömer att detta är en 
av de allra viktigaste utvecklingsfaktorerna för landsbygden.
• KSLA ser positivt på att ALMI särskilt ska uppmärksamma de 
platsbundna näringarnas företag, liksom att Vinnovas uppdrag 
föreslås innefatta även mindre företag på landsbygden.
• KSLA avstyrker förslaget om ett forskningscentrum för lands-
bygden. Landsbygdsforskning bör bedrivas vid befintliga hög-
skolor och universitet. KSLA förordar mer medel för landsbygds-
forskning, sökbara via forskningsråden.

Yttrande över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för 
arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1 – till Näringsdepartementet 17 mars)

• KSLA anser att den översyn av Artskyddsförordningen som 
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket begärt snarast måste 
komma till stånd. Oklar praxis i tillämpningen av Artskydds-
förordningen, och avsaknad av ersättning vid begränsningar 
i markanvändningen, skapar osäkerhet för många skogsägare 
och kan även försvåra bostadsprojekt och andra insatser av stort 
allmänt intresse.
• KSLA stödjer att en utvärdering av nuvarande lagstiftning 
kring möjligheten till Landsbygdsutveckling I Strandnära områ-
den (LIS) görs. 
• KSLA efterfrågar en fördjupad analys och en översyn av kredit-
marknadens riktlinjer. Idag krävs större andel egen finansiering 
för satsningar på landsbygden än i tätortsnära tillväxtområden.
• KSLA ifrågasätter om FA-regionerna är den relevanta geogra-
fiska avgränsningen för att organisera lokal statlig service och 
högre utbildning.
• KSLA avstyrker att en Landsbygdsdelegation inrättas vid läns-
styrelserna. I de län där landsbygdsfrågorna ligger kvar på läns-
styrelserna är uppdraget redan tydligt nog.
• KSLA saknar Lantmäteriet och Skogsstyrelsen i betänkandet 
och anser att även dessa bör få myndighetsinstruktioner och 
regleringsbrev som förtydligar uppdragen att främja en positiv 
utveckling på landsbygden.

Till Ur Belopp Ändamål/projekt

Bengt Svensson Carl-Fredrik von Horns fond 10 000 Hopp för Jorden

Petra Thorpert

Alrik Örborns stipendiefond 31 000

Färg- och formartefakters samspel med människan i offentlig miljöCh.E. Löfvenskiölds donationsfond 50 000

Hem i Sverige-fonden 44 000

Per Wallgren SLO-fonden 200 000 Enheten för djurhälsa och antibiotikafrågor

Ann-Charlotte Wallhammar Anders Elofsons fond 11 000 16th Herbage Seed Seminar, Grimstad, Norge, juni 2016

Åsa Wellander Nilsson-Aschans stipendiefond 14 584 Studieresa: Rain gardens – modern dagvattenhantering

Amaryllis Vidall Gunnar och Birgitta Nordins fond 105 000
Adaptation and resistance of Norway Spruce: a genetic linkage and associa-
tion mapping approach based on the species’ whole exome

Cecilia Öxell

S.O. Bergs och Fajer Fajerssons fond 2 000

Potential för biologisk mångfald i privatägda villaträdgårdar i SverigeCarl-Fredrik von Horns fond 53 000

Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond 70 000
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Senast 18 april

Nominera till akademiens priser och belöningar

Nominering inkl skriftlig motivering görs på särskild nomineringsblankett som ska vara KSLA tillhanda
senast den 18 april 2017.
Information om priserna/belöningarna, nomineringsblankett och vilken adress den ska skickas till finns här: 
http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/nominera-pris-och-beloningsmottagare/.

Akademiens silvermedalj till person som på ett för-
tjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna. 
Belöningen ska uppmärksamma insatser av enskilda 
personer.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete 
till person som under den närmast föregående treårs-
perioden framlagt framstående doktorsavhandling vid 
universitet eller högskola med relevans för de areella 
näringarna eller därtill knuten verksamhet.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom 
pedagogik och undervisning till person, som under den 
senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt 
sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid 
universitet eller högskola. Rätt att inge förslag tillkom-
mer, förutom akademiens ledamöter, universitet/fakul-
teter/ högskolor, som bedriver verksamhet med anknyt-
ning till ovan nämnda områden.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom 
forskningskommunikation till person, som inom skogs- 
eller jordbrukssektorn gjort framstående insatser inom 
forskningskommunikation, d v s kommunikation baserad 
på vetenskapliga resultat, som ges till andra än forskare 
inom det egna ämnesområdet.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- 
och jordbruksforskningens tjänst till person, som gjort 
framstående insatser i skogs- och jordbruksforskningens 
tjänst och därmed på ett förtjänstfullt sätt medverkat till 
kvalificerad forskning.

Akademiens stipendium för framstående insatser till 
gagn för landsbygdens utveckling till person, som ge-
nom idérikedom och engagemang i sin praktiska verk-
samhet som landsbygdsutvecklare, på ett positivt och oe-
gennyttigt sätt bidragit till utvecklingen på landsbygden.

Det är dags att nominera de förtjänta personer som ska få ta emot 2017 års priser och belöningar. Utdelningen 
av priserna och belöningarna sker vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2018. Förslagen ska vara 
inne senast den 18 april 2017 och gälla följande priser och belöningar.

Vi söker dig som vill ha en mentor inom de gröna 
näringarna!

UNIK Mentorskap erbjuder studenter, nyutexamine-
rade och unga praktiker inom de gröna näringarna 
möjlighet att få en av KSLA:s många kompetenta leda-
möter som handledare. Mentorer och adepter matchas 
ihop baserat på yrkeserfarenhet, praktisk erfarenhet, 
utbildning och intressen. 
Anmäl dig senast 20 april.

Mer information och intresseanmälan:
unik.nu/mentorskap

U N I K
Bli en del av Unga i KSLA och engagera 
dig för en grön framtid

En ny omgång av
UNIK Mentorskap
startar i vår! 
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KSLAT 1-2017 Skogsägarens mål
En väg till ökad variation i skogen
KSLA:s skogsskötselkommitté har analyserat hur skogsägare sätter mål för sitt skogsbruk uti-
från sina egna preferenser och framtidsbedömningar, men med beaktande av legala och bio-
logiska begränsningar samt andra externa påverkansfaktorer.
Kommittén har simulerat skogens utveckling för ett antal typbestånd och testat olika skötsel-
modeller anpassade till olika ägares mål. För varje modell har den analyserat framtida skogs-
produktion, ekonomisk avkastning, biologisk mångfald, skogens rekreationsvärde, och risken 
för att skogen inte ska utvecklas som det var tänkt. Studien visar att en skogsägare kan göra 
stor skillnad i skogen – men att det tar lång tid innan det får riktigt genomslag.
Redaktör: Carl Henrik Palmér. 40 sidor.
ISBN tryckt: 978-91-86573-93-5, digital: 978-91-86573-94-2

Våra senaste publikationer

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

KSLAT 2-2017 Verksamhetsberättelse 2016
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Preses har ordet. Akademisekreterarens tillbakablick på 2016.
Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter • 
Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipendier, priser och belöningar
Donationsgårdarna: Barksätter och Enaforsholm
Organisationen: Övergripande organisation • Avdelningarna och deras kommittéer • Enheten 
för bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) • Nya ledamöter • In Memoriam • Personal
Ekonomin: Flerårsöversikt 2012–2016 • Fördelning av utdelade medel 2016
Redaktör: Ylva Nordin. 72 sidor.
ISBN tryckt: 978-91-86573-97-3, digital: 978-91-86573-98-0

Verksamhet och inriktning 2017–2020 & Activities and focus 2017–2020
Denna skrift presenterar vad akademien vill fokusera sin verksamhet på 2017–2020 och på 
vilket sätt och med vilka kännetecken akademien vill driva sitt arbete.
Fastställt av akademiens kollegium i december 2016.
This publication presents what the Academy wants to focus its activities on in 2017–2020 and 
in what way and with what characteristics the Academy wants to pursue this work.
Approved by the Academy Collegium in December, 2016.
32 sidor/pages.
Svensk – ISBN tryckt: 978-91-86573-95-9, digital: 978-91-86573-96-6
English – ISBN printed: 978-91-86573-99-7, digital: 978-91-88567-00-0

I akademiens bibliotek hittar du de flesta tidigare utgivna KSLAT.
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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 ovan eller 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).

22 april – Manifestation i Stockholm, Göteborg 
och Uppsala
March for Science
Demonstration i 400 städer i världen samma dag. Var med och påtala 
vikten av oberoende forskning, kritiskt tänkande, vetenskapliga an-
greppssätt, källkritik och acceptans för oliktänkande.  

25 april – Seminarium
Digital utveckling i livsmedelsbranschen
Vad är förutsättningarna för digital utveckling inom livsmedelsbran-
schen (från jord till bord och sopa)? Vilka drivkrafter finns? Ett inspira-
tionsseminarium. Webbsänds.

27 April – Seminar
Forest Raw Materials from a Customer Perspective
Forest industry products are constantly evolving – brand new products 
and new features to existing products. A discussion on the use of forest 
raw materials in different products. Webcast.

29 april – Vandring i Hagaparken
Vingslag över Haga: Park för en politisk gambler
I tanken möter vi Gustav III och hans inre krets på de platser där den gus-
tavianska politiken formades. Kan vårt inre öga rekonstruera parkens 
ursprungliga komposition? Samarr mellan sex kungliga akademier.

3–4 maj – Konferens – Landskapsforum 2017
Landskapsperspektiv i fysisk planering
Målet med fysisk planering är hållbar samhällsutveckling. En helhetssyn 
på landskapets potential är grundläggande i diskussioner om hur mark 
och vattenområden bör användas. Webbsänds.

6 maj – Föreläsning hos Konstakademien
Vingslag över Haga: Arkadien sett från Bergshamra
Gustaf Philip Creutz ville skapa ett Arkadien och förena verklighet och 
poesi, nordiskt och klassiskt. Horace Engdahl föreläser. Samarr mellan 
sex kungliga akademier.

11 maj – Akademisammankomst*
Vårexkursion till Roslagen
Jord, skog och handel i Roslagen. Regional livsmedelsstrategi och han-
delns egna varumärken, nyckelbiotoper, lokal produktion och förädling. 
En mångfacetterad rundtur strax norr om huvudstaden.

10 juni – Föreläsning hos Konstakademien
Vingslag över Haga: På andra sidan Brunnsviken
Park eller vetenskapsstad? Pastorala landskap eller modern forsknings-
metropol? Om vetenskapens plats på Norra Djurgården i handgriplig 
mening. Samarr mellan sex kungliga akademier.

17 juni – Vandring i Hagaparken
Vingslag över Haga: Promenad i nya Haga, landskap för en ny 
Augustus
Gustav III:s glansfulla vision: att av Brunnsvikens landskap skapa ett äre-
minne sig själv, den upplyste filosofen, konsternas beskyddare, natio-
nens fredsfurste. Samarr mellan sex kungliga akademier.

22–29 juli – Fjällkurs i Enaforsholm, västra Jämtland
Vid fjällets fot och älvens strand
Kursen ger en bred introduktion till den svenska fjällvärlden:  fjällväx-
ter, fåglar, skog, rennäring och mycket annat. Vi äter gott, bor bra och 
vandrar mycket.

Lördagen den 22 april
Manifestationer för vetenskap och mot faktaresistens i över 
400 städer runt om i världen! I Sverige planeras för manifes-
tationer i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

Initiativet kommer från USA där forskare och allmänhet 
vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbase-
rad kunskap kommer till användning i samhället – och mot-
verka faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter. 
Manifestationen ska poängtera att vetenskapen inte känner 
några gränser, att dess styrka och karaktäristik är mångfald 
och öppenhet, och att vetenskap berör alla människor.

Många organisationer har anmält sitt intresse och stöd 
för manifestationen. KSLA är en av dem. 

Delta du med!
Mer information: https://www.marchforscience.se/
och https://www.marchforscience.com/

Kalendarium

March for Science!

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




