
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Seminarium  
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Möjligheter och gränser för vår tillvaro 
 
Göran Djurfeldt, 2017 års Borgströmpristagare, om agronomiska och andra 
förklaringar till den låga avkastningen bland afrikanska småbrukare 
 
Tid Torsdag 14 december, kl 13.00–15.00. Därefter kaffe.  
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 8 december via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 11 december annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Avgift Kostnadsfritt 
Frågor Innehåll och anmälan: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06  
 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond. 
 
Professor Göran Djurfeldt, Lunds universitet, är 2017 års mottagare av Georg och Greta Borgströms pris, 
ett pris som går till någon som forskar eller på annat sätt verkar inom verksamhet som har med världens 
livsmedelsförsörjning att göra. 
 
Göran Djurfeldt fick årets pris för sitt långvariga och framgångsrika forskningsarbete om landsbygds- och 
jordbruksutveckling i framför allt Indien och Afrika. Inom det s.k. AFRINT-programmet har han under 
många år forskat kring orsakerna till den låga avkastningen i afrikanskt jordbruk och bland Afrikas 
småbönder. Här finns såväl agronomiska som andra förklaringar. Det handlar om gamla problem, men nya 
metoder och nya data ger ökad förståelse för dagens situation. Det ger i sin tur en välkommen möjlighet 
att diskutera hur en förändring kan komma till stånd. 
 
Forskningen inom programmet har utgått från hushållsintervjuer med afrikanska småbrukare i sextio byar 
i sex länder i Afrika söder om Sahara – de har intervjuats tre gånger under en tolvårsperiod. Hushållsdata 
har kombinerats med satellitdata, som använts för att beräkna vegetationsindex för samma tidsperiod. 
Göran Djurfeldt och hans team har undersökt möjligheten att få fram ämnesöverskridande förklaringar till 
avkastningsnivåerna för majs. Med hjälp av en statistisk flernivåmodell kombineras biologiska, geofysiska 
och socio-ekonomiska data. Den överordnade slutsatsen är att avkastningsnivåerna inte bara beror på 
naturvetenskapliga faktorer, utan att man måste dra in socio-ekonomiska, politiska parametrar i 
modellerna.  
 
Som inledning kommer Göran Djurfeldt också att berätta om Georg Borgström, som under 25 år från 
mitten av 1950-talet var professor i såväl livsmedelsteknik som ekonomisk geografi vid Michigan State 
University. Borgström fick ett omfattande inflytande på samtiden liksom på vår pristagares långvariga 
engagemang i försörjningsfrågor. 
 
Välkomna! 

 
Eva Pettersson 
Akademiens sekreterare och VD 
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Möjligheter och gränser för vår tillvaro 
 
Göran Djurfeldt, 2017 års Borgströmpristagare, om agronomiska och andra 
förklaringar till den låga avkastningen bland afrikanska småbrukare 
 
Torsdag 14 december 2017 
 
Moderator: Annika Åhnberg, konsult  
 
13.00 Välkomna! 

Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA 
Annika Åhnberg, dagens moderator 

13.05 Prisutdelning och introduktion 
Björn Sundell, akademiens vice preses 
Inge Gerremo, ordförande nomineringsgruppen för Georg och Greta Borgströms pris  

13.20 Hur kan låg avkastning för afrikanska småbrukare förklaras – och hur kan 
avkastningen höjas? 
Göran Djurfeldt, professor, Lunds universitet 

14.10 Kommentarer 
Seema Arora-Jonsson, universitetslektor SLU, Institutionen för stad och land 
Ola Möller, Sida, ämnesansvarig för jordbruk  

14.30 Diskussion under ledning av Annika Åhnberg 

15.00 Kaffe 

15.30 Akademisammankomst 
Endast akademiledamöter, särskild anmälan 
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