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Akademiens preses Lisa Sennerby Forsse 
 

 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari 2018 
 
 
Akademien och de globala perspektiven 
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KSLA:s vision är ”Vi stärker de gröna näringarna för en hållbar framtid” och vår portal-
paragraf understryker denna genom formuleringen att: ”Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn 
främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet”. 
 
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien bildades genom ett initiativ av kronprins Karl 
Johan, sedermera kung Karl XIV Johan, och hade sin första sammankomst den 28 januari 
1813. Syftet var att gagna vårt svenska lantbruk i en tid då Sverige efter det misslyckade 
Finska kriget 1808–1809 förlorat Finland till Ryssland. Sverige kompenserade visserligen 
förlusten med att erövra Norge, som 1814 tvingades att bilda en union med Sverige, men 
tvångsäktenskapet mellan de båda länderna varade inte mer än i knappt hundra år. Sverige 
var under unionstiden ett oerhört fattigt land, ett av Europas allra fattigaste, ett u-land präglat 
av misär, svält och sjukdom. Under 1800-talet rådde dessutom missväxt och omkring en 
miljon svenskar utvandrade till Amerika i hopp om att skapa sig ett bättre liv. 
 
I dag ser det annorlunda ut, Sverige är ett av världens rikaste länder i en starkt globaliserad 
värld där villkoren för våra svenska basnäringar i hög grad bestäms av internationella 
politiska skeenden och överenskommelser. Vår tids stora utmaning är att dämpa klimat-
förändringarna och samtidigt försörja en växande världsbefolkning med livsmedel, vatten 
och energi – på ett uthålligt sätt. Det är i stort sett samma utmaningar som då vår akademi 
bildades för Sveriges bästa – men till skillnad från 1813 har perspektiven vidgats till att 
numera omfatta även vår globala omvärld.  
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Akademien har en lång tradition av internationellt och globalt arbete och i vår plan för 
Verksamhet och inriktning 2017–2020 understryks de internationella och globala perspek-
tiven. I en digitaliserad värld som allt mer präglas av ett oändligt flöde av information, och 
där så kallade alternativa fakta blivit vanliga under senare tid, är det angeläget att värna om 
internationella kunskapsutbyten på vetenskaplig grund. Tillsammans med att fler länder och 
nya aktörer känner ett allt större ansvar för en hållbar utveckling möjliggörs också politiska 
globala lösningar. Exempel på detta är Parisavtalet och inte minst Agenda 2030 som ger oss 
en möjlighet att tillsammans arbeta för en hållbar utveckling nationellt, regionalt och globalt. 
Vilka är då de globala perspektiv där KSLA kan bidra med sina kunskaper och erfarenheter?  
 
Internationell utblick är legio i arbetet i våra kommittéer och från och med 2018 kommer det 
också att finnas ett Utskott för internationella frågor inom akademien. Det kommer bland 
annat att arbeta med Agenda 2030-frågorna där de gröna näringarna har en stark ställning. 
De 17 hållbarhetsmålen är alla i grunden beroende av ekosystemtjänster från våra skogar, 
odlingsmarker och vattenresurser, vilket innebär att flera mål är högst relevanta för KSLA:s 
verksamhet. Gemensamt för dem alla är att de kräver tvärdisciplinära insatser – både vad 
gäller forskning och praktiskt utförande. En viktig princip är att målen i hela agendan är 
sammanlänkade och det framgår tydligt att jord- och skogsbruk spelar en viktig roll för 
samtliga mål. Där finns också direkta kopplingar till handel, hållbar konsumtion och en rad 
andra socio-ekonomiska dimensioner, som alla är områden av relevans och aktualitet för 
KSLA.  
 
Ett exempel på hur vi bedriver arbetet med ”Hållbarhetsmålen” är en inbjudan under hösten 
2017 till experter och beslutsfattare till ett rundabordssamtal med fokus på Afrika för att 
diskutera de areella näringarnas roll i Agenda 2030 och hur KSLA kan bidra. Det är 
brådskande att möta behovet av utveckling i fattiga länder och det svenska utvecklings-
samarbetet kan bidra till en ökad produktivitet och hållbarhet inom jord- och skogsbruk. Här 
är det främst mål nr 2 ”Utrota hunger och svält ” som står i fokus. Resultaten från detta 
rundabordssamtal kommer att vara viktiga för Internationella utskottets arbete.  
 
Också när det gäller skogen – och särskilt skogens roll i klimatarbetet – har KSLA under året 
initierat och medverkat i ett antal seminarier och diskussioner. Här finns beröringspunkter 
och länkar mellan mål nr 13 ”Klimat” och mål nr 15 ”Ekosystem och biologisk mångfald”. 
Ett exempel på detta är det seminarium tillsammans med KVA som tog upp diskussionen om 
skogarnas mångfunktionalitet och hållbarhet inom Europa. Bakgrunden var rapporten Multi-
functionality and sustainability in the European Union’s forests, som behandlar viktiga 
aspekter av skogens roll när det gäller klimat och hållbarhet i Europas skogar. Rapporten har 
tagits fram av vetenskapsakademierna i EU-länderna. Rapporten ska ge inspel till den policy-
diskussion om skogens roll som pågår inom EU-kommissionen. Den ska även bidra till 
klimatpanelens IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Changes) arbete. Innehållet i 
rapporten har redan väckt diskussion om skogens roll i klimatarbetet och diskussionerna 
fortsätter under våren med KSLA som arena. 
 
Ytterligare ett exempel på agenda 2030-arbetet inom akademien utgörs av det seminarium 
som Professor Dagmar Haase, 2016 års Wallenberg professor utsedd av KSLA, medverkade 
i. Här diskuterades forskning och utveckling kring urban hållbarhet och grön infrastruktur i 
europeiska städer men också i städer i Kina, Afrika och Latin Amerika. Fokus låg här på 
rättviseaspekter i ett globalt perspektiv, hälsa och välbefinnande liksom även vattentillgång, 
aspekter av migration och resursanvändning och handlade om mål nr 11 ”Hållbara städer”. 
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Man kan svårligen tala om globala perspektiv utan att nämna att det på flera håll i vår 
omvärld pågår inbördeskrig och att kampen om naturresurser liksom etniska och religions-
baserade motsättningar får stora skaror av människor att fly till tryggare delar av världen. 
Ännu är vi förskonade från svåra kriser härhemma men vi måste inse att läget kan förändras. 
Säkerhetsutvecklingen i vår del av världen har blivit oroligare och i politiken och det 
offentliga samtalet handlar det nu om vår brist på beredskap i händelse av kris! År 1813 
behövde vi öka vår självförsörjning för att föda vår egen befolkning. Idag importerar vi i 
runda tal 50 procent av våra livsmedel, trots goda förutsättningar i ett modernt och till stora 
delar klimatsmart jordbruk. Den globala efterfrågan på livsmedel beräknas bli fördubblad till 
år 2050. En ökad inhemsk produktion av säkra och hållbara livsmedel skulle höja vår 
beredskap och också räcka till för export till länder som inte själva har förutsättningarna. 
Glädjande är att regeringen aviserat en satsning på att öka vår svenska livsmedelsexport och 
även avsatt en budget för detta. 
 
Men förutom export av produkter är exporten av kunskap och erfarenheter ännu viktigare för 
den del av världen där jord- och skogsbruk behöver moderniseras och effektiviseras och där 
stora systemändringar måste genomföras för att klara målen i 2030-agendan. När det gäller 
såväl livsmedelsproduktion som nyttjandet och förvaltningen av världens skogar har Sverige 
en lång tradition av kapacitetsuppbyggnad i tredje land. KSLA har med basen i sina 
ledamöters kompetens och engagemang på olika sätt varit involverad i denna tradition. 
 
Högre utbildning och forskning är idag oundgänglig för att kunna hantera de globala 
utmaningarna och bidra till att uppnå de mål som har ställts upp i Agenda 2030. Trots goda 
exempel på att svensk expertis är efterfrågad måste vi tyvärr konstatera att den svenska 
resursbasen för forskning inom den globala skogs- och lantbrukssektorn inte nyttjats till fullo 
de senaste årtiondena. Tillsammans med andra intresserade aktörer inom myndigheter, 
näringsliv och civilsamhället vill KSLA verka för att svensk forskarkompetens – och särskilt 
yngre forskare – ges möjlighet att tillägna sig relevant kunskap och erfarenhet av frågor 
rörande global utveckling. Att stärka en sådan svensk forskningskompetens kräver ett stöd 
som ger riktning, volym och kontinuitet över tid. Här kan vår akademi spela en viktig roll för 
att bidra till en positiv utveckling. KSLA:s oberoende – från såväl näringsliv som regerings-
makt – innebär att vi kan utöva påverkan på viktiga aktörer och beslutsfattare i frågor som 
rör utvecklingen både härhemma och globalt.  
 
Även EU är en del av de globala perspektiven och förutom att arbeta med 2030-agendan är 
det viktigt att akademien också deltar i och sprider kunskapen om utvecklingen inom EU. 
Där kommer Internationella utskottet att utgå från det viktiga arbete som gjorts av tidigare 
kommittéer och arbetsgrupper inom KSLA och samspela med alla de aktiviteter av inter-
nationell karaktär som redan pågår eller planeras inom avdelningarnas och kommittéernas 
ordinarie verksamhet. Bland flera viktiga EU-frågor kan nämnas att KSLA bidrar med inspel 
i diskussionen om det nya CAP (Common Agricultural Policy) eller den gemensamma 
jordbrukspolitiken, efter 2020. Men inte bara CAP utan landsbygdsfrågorna i stort är en 
viktig del av framtiden, både inom EU och globalt. Det övergripande målet för EU:s 
gemensamma landsbygdsstrategi är ”Smart och hållbar tillväxt för alla”. Hur möjligheterna 
ser ut för vår egen landsbygdsutveckling ska vi få höra mer om i högtidstalet lite senare. 
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KSLA är även en aktiv medlem i det europeiska nätverket för lantbruksakademier UEAA. 
(Union of European Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature) där vi 
samarbetar med en rad systerakademier i Europa i gemensamma frågor. En viktig resurs är 
också våra utländska ledamöter. Flera av dem är redan engagerade i verksamheten men här 
finns en stor outnyttjad potential och en del av Internationella utskottets uppdrag är också att 
hitta vägar för att på ett mer effektivt och inkluderande sätt dra nytta av dessa ledamöters 
kunnande och erfarenheter. 
 
Avslutningsvis kan jag konstatera att vår akademis ursprungliga uppdrag är fortsatt 
högaktuellt drygt 200 år efter dess tillblivelse även om betydelsen av ordet ”samhället” i 
portalparagrafen fått en utökad betydelse. Även det faktum att akademiens verksamhet vilar 
på vetenskap och beprövad erfarenhet är mer aktuellt idag än någonsin tidigare.  
Vår akademi har en viktig roll att spela och vår vision ”Vi stärker de gröna näringarna för en 
hållbar framtid” gäller nationellt, regionalt och globalt. 
 
 
Lisa Sennerby Forsse 
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari 2018 
 
 
Akademiens 205:e verksamhetsår 
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Nya ledamöter 
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Akademiledamöter 
Ärade gäster 
 
 
 
Vet ni att på samma plats som Stadshuset står idag fanns det en ångmaskindriven kvarn som 
kallades Eldkvarn? Grundare till kvarnen var Abraham Niclas Edelcrantz, som även var 
Lantbruksakademiens förste direktör. Kvarnen brann tyvärr upp 1878. Minnet av Eldkvarnen 
och Edelcrantz finns på en stentavla i Stadshusets portvalv.  
 
År 2017 var Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens 205:e verksamhetsår sedan starten 
1813.  
 
Under 2017 genomfördes ca 60 aktiviteter såsom seminarier, workshops, boksamtal, kurser, 
studieresor och jakter. Dessutom tog KSLA fram nio skrifter och tre böcker.  
 
I februari ordnade Allmänna avdelningen ett uppskattat seminarium om golfbanor som 
handlade om golfanläggningarnas möjlighet att bli mer multifunktionella. Golfbanorna 
täcker relativt stora områden i landskapet och med kunskap och lite god vilja skulle man 
kunna använda golfbanorna till friluftsliv av annat slag, men också lyfta kulturvärden och 
biologisk mångfald.  
 
Hur ska jordbruket kunna anpassa sig till för mycket vatten, för lite vatten, vatten vid 
oväntade tillfällen, nya skadegörare, utebliven tjäle och så vidare? I november anordnade 
Jordbruksavdelningen seminariet Växtodling i ett förändrat klimat. Temat var hur Sverige 
kan göra livsmedelsproduktionen både konkurrenskraftig och klimatanpassad.  
 
Ett inspirationsseminarium om hur vi skapar ökade mervärden och nya affärer genom 
digitalisering i livsmedelsbranschen genomfördes den 25 april.   
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Den 7 februari ordnade Skogsavdelningen ett rundabordssamtal om nationell laserskanning 
för skogliga ändamål. Man kom fram till att både skogsföretagen och staten har ett stort 
intresse av att Sverige skannas regelbundet för även om skogen växer långsamt, så åldras 
data fort. Resultatet av samtalet blev att regeringen beviljat medel för regelbunden 
laserskanning av Sverige för skogsbrukets behov. 
 
I mars bjöd vi in till dialog med syftet att öka insikten om vilka samhällsmål som har 
kopplingar till skogen. Man diskuterade synergier och konflikter mellan skogsägare och 
samhälle och hur skog kan skötas utifrån olika mål. 
 
Under året bjöd KSLA:s enhet för Bibliotek, Arkiv och Historiska Projekt för första 
gången in till Boksamtal i biblioteket. Tanken är att på ett avslappnat sätt tala om ämnen som 
hör samman med akademiens frågor. 
 
Under året gav KSLA ut en avhandling av Per Thunström, som arbetar på vårt kansli. 
Avhandlingen heter Traktorernas intåg. Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige 
under introduktionstiden 1905–1930. Denna och lite andra böcker kan ni kika på vid entrén 
till Blå hallen.  
 
KSLA samarbetar på olika sätt med övriga akademier och bland annat hade vi en monter 
tillsammans med Konstakademien på Bokmässan i Göteborg.  
 
KSLA beviljade under året pengar till två Wallenbergprofessorer, nämligen professor Scott 
Creel från Department of Ecology, Montana State University, och Professor Tobias 
Kuemmerle från Department of Geography, Humboldt-Universität zu Berlin. I am deligheted 
that both of you are here today and I hope you will enjoy the evening! 
 
Den 26 oktober arrangerade KSLA och Kulturfonden Sverige Finland ett seminarium, där 
Hans Majestät Konungen medverkade. Seminariet var startskottet för en gåva med anledning 
av Finlands 100-årsfirande den 6 december. Gåvan, som kallas Tandem Forest Values, är ett 
forskningssamarbete som ska stärka och utveckla samverkan mellan aktörer i Finland och 
Sverige inom det skogliga och skogsindustriella området. Sveriges regering via Formas, 
Skogsindustrierna, Kempestiftelsen, Marcus och Marianne Wallenberg och KSLA beslutade 
2017 att tillsammans avsätta 24 miljoner kronor till 12 postdoktjänster.  
 
Under 2017 har KSLA tagit fram formerna för tre arbetsutskott. Preses har redan nämnt 
det internationella utskottet så jag fokuserar på de två andra, det vill säga forskningsutskottet 
och ungdomsutskottet. Huvudsyftet med forskningsutskottet är att bidra till att skapa 
förutsättningar så att beslut som rör de gröna näringarna fattas på goda kunskapsmässiga 
grunder. Ungdomsutskottet vill bjuda in unga akademiker och praktiker för att arbeta med att 
KSLA:s frågeställningar tillsammans med akademiens ledamöter. Ungdomsutskottet 
kommer även att fortsätta att arbeta med KSLA:s mycket uppskattade mentorsprogram som 
genomfördes för andra året under 2017.  
 
KSLA har två donationsgårdar: Enaforsholm Fjällgård i Jämtland och Barksätters 
egendom i Sörmland. I december 2017 anställdes Patrick Fjällstedt som VD på Enaforsholm 
Fjällgård. Patrick har som mål att snabbt lyfta gården till ett välkänt besöksmål och vi är 
övertygade om att han kommer att lyckas. Den årliga Enaforsholmskursen uppskattades av 
alla som var med. Soliga vandringar, skoskav, myggor, friska bad, rik flora och fauna och 
fantastisk mat producerad av lokala råvaror. Vad mer kan man önska?   
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På Barksätter har vi tyvärr ett växande problem med hjortar på vallarna och diskussioner förs 
med olika parter för att komma fram till en bra lösning.  
 
Akademiens verksamhet finansieras till stora delar av avkastningen från vårt kapital och 
från några av de stiftelser vi förvaltar. Detta innebär att vi måste ha ett högt avkastningskrav. 
Vi driver en aktiv förvaltning och arbetar mot en väl genomarbetad placeringspolicy, som 
antogs av kollegiet 2017. Idag är ungefär 65 procent av de medel som förvaltas av KSLA 
placerade i aktier och vi kan konstatera att kapitalförvaltningen för 2017 lyckades bra i 
relation till index.  
 
Under 2017 fick KSLA en gåva från vår ledamot Mats Blom. Den är ett välbehövligt bidrag 
till KSLA:s verksamhet. Gåvan kommer även att användas till att förbättra tekniken i 
lokalerna på Drottninggatan. Målet är att de vackra anrika lokalerna skall kryddas med 
modern teknik för att förbättra och förenkla alla typer av möten. Sverige är avlångt och 
världen är stor och vi vill på bästa sätt involvera så många ledamöter och andra intressenter 
som möjligt.  
 
Trots en aktiv förvaltning och generösa gåvor behöver KSLA arbeta aktivt med att öka 
finansieringen samtidigt som vi behöver prioritera och fokusera verksamheten, inte minst för 
att öka KSLA:s synlighet. Budskapet ”…att till samhällets gagn främja jordbruk och 
skogsbruk och därtill hörande verksamhet” är KSLA:s bästa vapen när det gäller att tränga 
igenom det allt tätare mediebruset!  
 
Mina vänner – detta är KSLA! Menyn och tidens tecken – måltiderna vid KSLA:s 
högtidssammankomster åren 2003–2018 skriven av Filosofie hedersdoktor och 
hedersledamoten i KSLA Christina Möller. Tack Christina, för din ovärderliga guidning 
bland de kulinariska läckerheterna som bjudits på vid KSLA:s högtidssammankomster! Och 
tack akademiens ledamot Carl-Jan Granqvist, för att vi fått vaska våra tungor i viner från när 
och fjärran, väl utvalda och beskrivna på det mest målande sätt som ingen annan skulle 
kunna överglänsa. Jag ser med stor spänning fram emot denna aftons mat och dryck och 
hoppas att ni även framöver vill moderera KSLA:s högtidsmåltider. 
 
Skriften Menyn och tidens tecken – måltiderna vid KSLA:s högtidssammankomster åren 
2003–2018 (KSLAT nr 1-2018) kommer att skickas ut till samtliga ledamöter och för övriga 
ärade gäster går den att finna i foajén när ni lämnar Stadshuset i kväll. Ett ex kommer även 
att finnas vid borden att bläddra i om så önskas.  
 
Avslutningsvis – tack alla ledamöter i akademien som lägger ner så mycket ideellt arbete 
och tack alla andra som bidrar med fantastisk kompetens i KSLA:s verksamhet. Och stort 
tack alla medarbetare för att ni finns och för ert ovärderliga arbete! Vad skulle vi göra utan 
er? 
 
Tack för er uppmärksamhet och glöm inte att KSLA är allas akademi! Food, Fuel and Fibre 
är ju basen för vår överlevad på jorden. 
 
Eva Pettersson 


