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Sekreteraren 
har ordet

Foto: Per Eriksson.

Jordbruk, skogsbruk och därtill knuten verk-
samhet och snillen spekulerar
Den 6–7 december hade KSLA:s kollegium (akademiens 
styrelse) en planeringskonferens inför kommande år. Me-
ningen var att KSLA:s oberoende skulle prägla även denna 
händelse, det vill säga att alla skulle få tillfälle att tänka 
högt, fundera lågt och grunna på tvären.

Känslan blev lite av snillen spekulerar, dessutom bara 
några dagar innan Nobelpriset delades ut av KSLA:s be-
skyddare Kung Carl XVI Gustaf. Ett arrangemang som 
verkligen sätter de kungliga akademierna på kartan.

Mörka moln har hopat sig över akademivärlden på sena-
re tid, men även i dessa tider står sig kunskap och vetenskap 
oerhört väl trots allt. Visst är det fantastiskt att svarta hål 
och gravitationsvågor och annat till synes obegripligt ens 
existerar! Det mest fantastiska är dock att även om mycket 
ter sig obegripligt så kan vi alla ges möjlighet att förstå ef-
tersom vetenskapen är logisk och bygger på välbeprövade 
metodiker. Människan är ju genetiskt en logisk varelse – det 
enda, tror jag, som gör att vi kanske inte förstår, är diverse 
inre blockeringar. Också det mänskligt, förvisso. Och vi 
ska inte glömma svårigheten att förklara komplexa system 
på ett förståeligt sätt. Hans Rosling svepte in som en storm 
och gjorde kunskap och vetenskap till underhållning och 
jag tror faktiskt varenda kotte förstod vad han sa! Här har vi 
alla en hel del att lära. Läs mer om arvet efter Hans Rosling 
på sidan 15.

Tillbaka till planeringskonferensen. Där konstaterade vi 
att inom vår akademi – och självklart utanför den – kommer 
till exempel livsmedelsstrategin, målkonflikter med mera 
att stå högt på listan de kommande åren. Och det är val 
nästa år, inte att förglömma! KSLA:s verksamhet siktar på 
att stärka de gröna näringarna för en hållbar framtid. Sedan 
kan vi fundera på hur vi ska definiera de gröna näringarna 
och gröna sektorn, för att citera Per Erikssons tankar i re-
censionen av SLU:s jubileumskrönika på sidan 22.

En alltmer uppmärksammad fråga inom akademien är 
hur vi ska kunna kommunicera bättre. Den egna tron på 
kunskap omsatt i praktisk handling som främjande kraft 
är drivkraften som får oss att göra bra saker och tala om 
det. Men för vem och varför? Lennart Wikström, ledamot i 

KSLA, och Lotta Tomasson från Vetenskap och Allmänhet 
var kloka som ugglor när de delade med sig av sin gedigna 
kommunikationskunskap till ett intresserat kollegium. 

Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se 
framåt så måste man se upp
KSLA:s decembersammankomst den 14 december prägla-
des av både historia och framtid så KSLA behöver nog inte 
se upp i den bemärkelse som Tage Danielsson menade när 
han myntade detta uttryck. KSLA:s största donator A.W. 
Bergsten hade många strängar på sin lyra, vilket speglas 
på ett sympatiskt sätt i Hans Antonsons bok Perspektiv på 
tillvaron (presenterad vid sammankomsten). Herr Bergsten 
både målade och fotograferade och han fann mängder av 
motiv på Enaforsholm fjällgård, som han sedermera done-
rade till KSLA. Att gifta ihop historia, nutid och framtid 
är en utmaning. På Enaforsholm fjällgård försöker akade-
mien göra det. Vi vill se till att denna pärla i den jämtländ-
ska fjällvärlden blir ett lönsamt landsbygdsföretag i tiden 
samtidigt som vi tar tillvara de historiska vingslagen som 
sveper över gården. Fjällgården är öppen för alla, sommar 
som vinter, se www.enaforsholm.se.

Nu har Finland fyllt 100 år – grattis i efterskott!
Den 6 december fyllde Finland 100 år och gåvan från 
Sverige till Finland är överlämnad. Utlysningen av 12 post-
doktjänster finns nu att hitta på KSLA:s hemsida. Skogens 
framtida värde blir ännu större med ett hållbart bilateralt 
samarbete mellan två fria demokratiska länder! Vi ser fram 
emot alla ansökningar som ska vara KSLA tillhanda senast 
den 29 mars 2018. 

Från oss alla till er alla – en riktigt God Jul och
Gott Nytt År!

Eva Pettersson
Akademisekreterare och VD
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Men med tanke på de två ländernas långa och gemensamma 
historia kändes det som att nationalgåvan också borde inne-
hålla något mer och vittsyftande. Så frågan tål att upprepas: 
vad ger man en hundraåring utöver ett fint och symboliskt 
laddat minnesmärke?   

Den som visste svaret var ingen mindre än kung Carl 
XVI Gustaf. Han deltog den 26 oktober i ett seminarium 
till hundraåringens ära i Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademiens hus i Stockholms gamla universitetskvarter på 
Norrmalm. Hans Majestät höll öppningstalet.

Tillsammans kring
skogens framtida värde

Vad ger man i present till en hundraåring som redan tycks ha allt? När det är republiken Finland 
som fyller år och monarkin Sverige som uppvaktar?

En del av svaret kan tyckas givet: man överlämnar något som konkret påminner om den stora 
dagen. Därför blev det en skulptur i strandvattnet vid Hanaholmens nyinvigda kulturcentrum 
för Sverige och Finland som hädanefter fångar alla besökares blickar. En modern frihetsgudin-
na som i en kaskad kastar sig fyra meter upp i luften på en surfingbräda, buren av vattnet som 
förenar de två folken. Konstnären Anna Uddenberg har döpt sitt verk till Free Fall.
Text: BENGT LINDROTH  |  Konferensfoton: ERIK CRONBERG

– Ja, man ger en skjuts, en framtidssatsning! 
I själva verket hade Hans Majestät avslöjat nationalgå-

vans två inslag redan tidigare, vid en officiell ceremoni i 
juni på Hanaholmens kulturcentrum utanför Helsingfors. I 
Stockholm handlade det nu om att inför politiker, akademi-
ker, myndighets- och näringslivsfolk utförligare presentera 
och diskutera hundraårsgåvans andra del: en rejäl insats för 
att få fart på en gemensam skogsforskning i de båda län-
derna. Projektet har döpts till Tandem Forest Values. Det har 
två grundtankar. Dels ska skogen förbli den viktiga källa 

Sverige och Finland tillsammas kring skogens framtida värde. Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (t v) och Finlands jord- och skogsbruksminister Jari 
Leppä (t h) flankerar kung Carl XVI Gustaf i akademiens donatorsfoajé. 
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Tillsammans kring
skogens framtida värde

till vår nordiska välfärd som det redan varit i långt mer än 
hundra år. Dels ska ”det gröna guldet” vårdas och utvecklas 
på ett allt miljövänligare vis. 

Skogens framtid är våra länders framtid, löd kungens 
ord och gåvans namn syftar på att Sverige och Finland till-
sammans sätter fokus på skogens värde.

Rent konkret är kärnan i Tandem Forest Values tolv nya 
tjänster vid olika etablerade institutioner som ska kunna 
sökas och innehas under två år av doktorerade forskare på 
båda sidor av Bottniska viken. Gåvan åtföljs av en förhopp-
ning där nyckelbegreppet är just ”tillsammans”. I några av 
inläggen på seminariet framgick nämligen att historien hit-
tills visat att tankarna om tandemkörning inte alltid haft 
täckning i verkligheten. 

– Ibland har man haft på känn att vi varit lite av konkur-
renter, men det måste vi nu lämna bakom oss, menade Chris 
Heister, ordförande i svenska sektionen av Kulturfonden 
Sverige-Finland som tagit initiativet till projektet.

– När man tittar närmare på skogsforskningen och den 
industriella utvecklingen finns det inte heller så mycket 
samarbete som vi först trodde.

Tuula Teeri, tillträdande VD för Kungl. Ingenjörsveten-
skapsakademien (IVA) i Sverige och skogsforskare med er-
farenheter sedan 1980-talet, hade gjort liknande iakttagel-
ser.

– Vi hade visst samarbete några år i början av 2000-talet, 
men det tog plötsligt slut, konstaterade hon. Orsaken var 
bland annat bristande finansiering. Mot den bakgrunden 
var 100-årsgåvan naturligtvis välkommen, men Tuula Teeri 
tillät sig att drömma om något ännu större: ett samarbete 
för de absolut bästa forskarna i bägge länderna på fem plus 
fem plus fem år. 

Nordisk bomull – från dröm till snar verklighet
Tuula Teeri var en av seminariets inledare och hon talade 
mycket om de drömmar hon och hennes forskarkollegor 
haft förr om åren. Om hur ny bioteknik skulle kunna skapa 
framtidstro inom skogsindustrin i tider när fabriker stäng-
des och konkurrensen utifrån hårdnade. Lyckligtvis vär-
nade Sverige och Finland trots det om sin höga forsknings- 
och kunskapsnivå, om än i varje land för sig.

Ovan: Kung Carl XVI Gustaf inledningstalade vid startseminariet. 
Till höger: Free Fall, gåvoskulpturen av Anna Uddenberg, finns på Hana- 
holmen utanför Helsingfors. Foto: Jakke Nikkarinen.                                                   →
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– För tio år sen drömde 
vi om att tillverka plastlik-
nande material av trä och 
kompositer och nya typer av 
förpackningar. Nu har de 
drömmarna uppfyllts även 
om en del finns kvar att 
göra. Vi går åt rätt håll. Vi 
kan göra plastliknande och 
genomskinliga material av 
träfibrer. Idag står de nya 
rönen – textilier, komposi-
ter, kemikalier, energi – för 

allt större andelar av den biobaserade ekonomin. Bilden har 
blivit en annan än vad vi varit vana vid då det gäller skogs-
industrin och dess utveckling. 

Särskilt inspirerade Tuula Teeri åhörarna med ett ak-
tuellt exempel från sin tidigare arbetsplats som rektor vid 
Aalto-universitetet. Hon gav en blick in i den framtid som 
väntar. Omkring år 2000 drömde man om att göra ”pap-
perskläder” – idag kan kläder faktiskt tillverkas av träfibrer. 
Det började med ett samarbete med Helsingfors universitet 
mellan processtekniker och kemister. En erfaren textilut-
vecklare rekryterades från ett tyskt företag. Gruppen fann 
en ny och miljövänligare metod att lösa upp cellulosan än 
den som använts förut. 

– De material som man nu kan börja tillverka kunde 
egentligen kallas ”nordisk bomull”, förklarade Tuula Teeri 
förtjust. 

– Tänk er, vi kanske kan konkurrera på hållbart vis ute 
på bomullsmarknaden med våra gemensamma svenska och 
finländska skogar!

Aalto-universitetet har också en konstindustriell hög-
skola där intresset för det nya materialet genast vaknade. 
Designers kom in i bilden och Marimekko blev nyfikna. 
Så långt är detta en framgångssaga. Det enda – icke ovä-
sentliga – som inte är löst är frågan om vem som på allvar 
ska tjäna pengar på detta. Hur ska klivet ut på marknaden 
ske? Det belyser hur avgörande förhållandet är mellan den 
akademiska forskningen och den kommersiella industrin.

”Jag tror vi är för dåliga på att plocka upp forskningen…”
Moderator på seminariet var Maria Wetterstrand, tidigare 
språkrör för Miljöpartiet. Då en av Sveriges populäraste 
politiker, idag debattör och föreläsare. Hon påpekade att 
åtminstone förr hördes åsikten att den akademiska forsk-
ningen bör bedrivas fri från alla kommersiella krav från 
industrin. Finns här en konflikt? 

– Konflikten finns i viss mån där, svarade Tuula Teeri. 
Forskningen ska söka sig sina vägar utifrån sina egna för-
utsättningar, men det kommer ofta en fas när man börjar 
se att här finns något som kan användas. Där bör industrin 
komma in. 

– På 1980-talet var det nästan syndigt att släppa in in-
dustrin i sådana här sammanhang. Så är inte fallet längre. 

Senare under seminariet kom en kommentar från pub-
liken som konkretiserade de förändringar som är på gång. 
Timo Heikka, FoU-ansvarig i Helsingfors på svensk-
finländska Stora Enso, berättade att 2006 bestod över 70 
procent av bolagets försäljning av papper. Idag har andelen 
sjunkit till under 30 procent. Gamla produkter förbättras 
och nya tillkommer.

Oavsett deltagarnas utgångspunkt avslöjade panelsam-
talet under andra halvan av seminariet att forskningen 
och skogsindustrin är ett ämne som föder debatt. Daniel 
Söderberg från Wallenberg Wood Science Center såg vis-
serligen för sig hur en ny generation ingenjörer och dok-
torerade forskare är på väg in i industrin, men han anlade 
samtidigt en kritisk ton. Han jämförde med några stora 
koncerner inom fordons- och kemibranscherna som han 
kommit i kontakt med. De har kompetent folk närvarande 
på forskarkonferenser och i forskningsdiskussionerna. 

– De sitter inte och väntar på att forskningen ska komma 
och förklara sig så att de förstår. Jag tror att vi är för dåliga 
på att plocka upp forskningen.

– Riskerar kunskapen om nya upptäckter att stanna i de 
egna institutionerna?, undrade Maria Wetterstrand. Svar 
fick hon av Christine Hagström-Näsi från det internatio-
nella nätverket CLIC, som med säte i Helsingfors knyter 
samman företag och forskning inom bioekonomi och mil-
jöteknik.

Tuula Teeri. 

Moderator Maria Wetterstrand i glatt samspråk med Sven-Erik Bucht och Jari Leppä. Foto: Erik Cronberg.
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– Det tar ganska lång 
tid innan man som forska-
re har den tilliten att man 
vågar dela med sig. 

Slutsatsen tycks uppen-
bar: här finns ett glapp som 
behöver åtgärdas. 

Om utveckling av skogen 
som källa för en modern 

biobaserad produktion är den ena idén med nationalgåvan 
till Finland, så är den andra att bättre skydda och ta vara på 
skogen som en klimatsmart resurs. De två idéerna är inte 
helt enkla att kombinera. 

Dilemmat formulerades av bland andra Marie Larsson-
Stern som är hållbarhetschef vid svenska skogsbrukets 
forskningsinstitut Skogforsk. Visst, våra skogar binder mas-
sor av koldioxid, de fungerar till nytta och nöje för jägare, 
bär- och svampplockare och för rekreation och naturupple-
velser. De värdena ska bevaras. Men samtidigt höjs kraven 
på en växande bioekonomi. Uttagen ur skogen måste öka 
och kostnaderna bör minska. Olika skogsägare har olika 
mål med sin skog och det avgör hur den faktiskt sköts. 

Marie Larsson-Stern lade apropå detta fram en lista med 
uppgifter för den tillämpade forskningen. Här behövs för-
ädlade träslag för bättre tillväxt, vitalare plantor och rätt 
planta i rätt klimat, effektivare och bränslesnålare maski-
ner som är skonsammare mot mark och människor. Vi ska 
värna kulturmiljöerna och beakta liggande död ved… och 
sist men inte minst, här öppnar sig digitaliseringens alla 

möjligheter och där är vi 
bara i början. 

Fler inlägg kom, ock-
så ur mer principiella per- 
spektiv, bland annat från 
Johanna Buchert, överdi- 
rektör vid Luke, Luonnon-
varakeskus (Naturresurs-
institutet) i Helsingfors.

– Vi måste konkur-
rera med hela den fossila 
kedjan, från den primära 
råvaran till slutprodukten 
som når konsumenten. Det gör vi med hjälp av forskning 
och spetsteknologi. Då handlar det om ekologisk hållbar-
het, klimat och miljö, om ekonomisk hållbarhet, tillräcklig 
mängd biomassa till rimligt pris, och om social hållbarhet, 
regional livskraft och arbetstillfällen. 

Det gröna guldet ska i varje fas av utvecklingen och för-
ädlingen bli ett varumärke (en ”brand”) för hållbarhet. Det 
är målet.

”Påverka Europa där de är långsamma och vacklande…” 
Naturligtvis hade politiken en given plats på seminariet. 
Här deltog två aktiva ministrar och en före detta. Maria 
Wetterstrand gjorde sitt bästa för att i en utfrågning locka 
fram några meningsskillnader mellan Sven-Erik Bucht och 
Jari Leppä, ansvariga i varsin regering för skogs- och lant-
bruksfrågorna. Men de envisades med att måla upp i stort 
sett samma bild: Vi är två små nationer med tillsammans 
knappt två procent av världens skogar men vi svarar för hela 
tio procent av skogsproduktionen. Vi inser att i framtiden 

Christine Hagström-Näsi. Marie Larsson-Stern.

”Vi ska konkurrera med det 
fossila i alla led…”
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Call – Tandem Forest Values

Finland and Sweden are leading forestry nations in Europe and the world, 
and forestry and the forest products industry constitute a cornerstone in 
the economies of the countries. Together, the countries have less than two 
per cent of the world’s forestry assets but represent nonetheless almost 
ten per cent of production of the world’s forestry-related products. Both 
Finland and Sweden are working ambitiously through national for-estry 
programmes whose focus is on the emerging bio-economy and a fossil-
free society, in addition to developing the forestry sector in general. Distin-
guishing features of the bio-economy include the utilisation of renewable 
bio-based natural resources and the use of clean technological methods 
to improve the condition of the environment, as well as the effective recy-
cling of material. While the forest forms a renewable natural resource with 
significant potential for development, there are also many challenges to 
deal with so the forest can satisfy all demands on it and contribute to at-
taining important societal goals. 

The huge expectations of the forest demonstrate the need to develop 
knowledge about sustainable biomass production and smarter use and 
processing of biomass, but also the need for a development of patterns of 
consumption, financial business models for different ecosystem services, 
and policy instruments.

The forest has a crucial role to play in climate efforts and also in achieving 
several of the other sustainability targets. Furthermore, a growing number 
of claims on the forest lead to greater complexity when weighing up how 
the forest’s resources are best used and which new industrial forestry pro-
ducts and processes need to be developed. This alone increases the need 
for trans-disciplinary knowledge to support the development towards an 
industry that can better take advantage of and protect all the ecosystems 
in the northerly forests than it currently does, and which supports indus-
trial forestry development that can meet future needs for new products.  

In order to strengthen and develop bilateral research collaboration in a 
durable fashion between actors in the field of forestry and industrial for-
estry in Finland and Sweden, the Swedish Government, together with the 
Swedish Forest Industries Federation, the Kempe Foundations, the Mari-
anne and Marcus Wallenberg Foundation and the Royal Swedish Academy 
of Agriculture and Forestry have donated a gift to Finland’s centenary of 
independence celebrations for a specific research initiative. In total this 
gift amounts to SEK 24 million and will result in 12 postdoctoral positions 
comprising SEK 1 million per year for two years. This is the first call and 
depending on the outcome of this call there may be additional one or two 
subsequent calls during the coming year.

Two thematic areas

Sustainable forestry management
Knowledge is needed, from basic and applied research, which can contrib-
ute to new methods of forest management that meet both existing and 
new needs and targets of forest owners and society. In order to understand 
the role of the forest in efforts to tackle the climate change, new system 

knowledge is needed to find out how the managed boreal forest land- sca-
pe can contribute further, and what the effects of different measures are in 
the forest and in society.

New products and processes
The Swedish and Finnish forests have a huge potential to contribute to the 
bio-economic society, in which bio-based materials, products and proces-
ses are central to attaining the set climate targets. Therefore, knowledge, 
which can support development and breakthroughs of both existing and 
new sustainable products and production processes, is necessary. In ad-
dition, system analyses into how forest raw materials ought to be used to 
create the greatest benefit for society are needed.

Project requirements

The project must build on, or lead to an active collaboration between 
research groups at universities or research institutes in the respective 
countries within any of the focus areas. The project must be of high sci-
entific quality and over the short-term or long-term be of benefit to the 
sustainable use of forests as a resource and a continued development of 
a bioeconomy. Each postdoctoral position must be associated with a host 
university or research institute in Finland or Sweden. During the two year 
period the holder of the postdoctoral position is expected to spend ap-
proximately equal durations of his or hers work time, including a continu-
ous period of at least six months, in each country. 
• The project must be a collaboration between Finland and Sweden.
• The host university or research institute must be the principal investiga-

tor for the application.
• The application must be prioritised and must be signed by the Vice-

Chancellor or equivalent at the seat of the university or the research 
institute where the main applicant is employed. 

• The principal investigator must also confirm in writing that they will 
provide the remaining funding and resources needed for the project in 
addition to the funding granted by the Royal Swedish Academy of Agri-
culture and Forestry (KSLA).

• The principal investigator guarantees that the postdoctoral researcher 
will be employed for the entire duration of his or her time in the project, 
i.e. a scholarship solution is not acceptable. 

• A project leader from each respective country must be named and his 
or her CV included. The project leader, who represents the principal in-
vestigator, i.e. the applicant, is responsible for the appointment of the 
postdoctoral researcher and for making sure that the project is carried 
out in the agreed manner, together with the project leader in the col-
laborating country.

• The postdoctoral position must be designed to be attractive and acces-
sible for all applicants, regardless of gender and cultural background. 
The principal investigator is responsible for ensuring that the appointed 
postdoctoral researcher has the competence required to perform the 
project. 

• The postdoctoral research position must begin no later than 31 Decem-
ber 2018.

Application must be submitted in English no later than Thursday 29th March, 2018. 
More information, application form, evaluation criteria, etc.:
 www.ksla.se/anslag-stipendier/tandem-forest-values/
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har vi mycket att vinna på 
att gemensamt förkovra 
oss inom den näring som 
skänkt oss så mycken väl-
färd. 

– Tillsammans ska vi 
lämna den fossila epoken 
bakom oss och gå in i den 
bioekonomiska perioden, 
förkunnade Jari Leppä. 

Maria Wetterstrand 
undrade hur mycket poli-
tiken egentligen kan bidra 

med i sammanhanget. I ministrarnas svar uppenbarades 
att det trots allt finns skillnader mellan länderna, rent av 
viktiga skillnader. Finland arbetar sedan 1990-talet efter 
ett nationellt skogsprogram – ett slags övergripande skogs-
politik på basis av internationella miljömål – som redan har 
reviderats eller moderniserats ett par gånger. Här kartläggs 
utmaningar och krav alltefter att omvärlden och villkoren 
för skogsnäringarna och miljön skiftar. Minister Leppä be-
rättade hur det i början funnits viss misstro mot industrins 
vilja att ställa upp, men idag är den övervunnen. Kollegan 
Sven-Erik Bucht kunde å Sveriges vägnar inte annat än lov-
orda Finland och försäkra publiken om att hans regering 
minsann jobbar på ett liknande program.

Vid flera tillfällen under seminariet hänvisades till det 
finländska exemplet. Mårten Larsson, vice VD för Skogs-
industrierna i Sverige, förklarade hur han imponerats av 
Finlands nationella program och han kunde se hur bered-
ningen av den svenska motsvarigheten redan avsatt flera 
resultat. Mot bakgrund av detta, menade han, borde våra 
länder ta på sig ett särskilt ansvar för att öka insikterna nere 
i Bryssel om betydelsen av en genomtänkt skogsstrategi. 
Något som också minister Jari Leppä var inne på när han 

pläderade för ett gemensamt initiativ för att skapa ett sys-
tem med en europeisk skogsakademi. 

– Vi behöver påverka Europa där de är långsamma och 
vacklande.

”Den som hittade på nationalgåvan borde få pris...”
Den knepiga uppgiften att sammanfatta dagen tillkom ti-
digare finländske statsministern Esko Aho, numera kon-
sult vid European Forest Institute. Han såg den svenska 
100-årsgåvan och diskussionerna under seminariet ur ett 
historiskt och internationellt perspektiv. Han påminde om 
två viktiga händelser.

Den första var när Finland och Sverige i början av 
1990-talet båda förhandlade om medlemskap i EU. Då age-
rade nationerna ”i tandem”. Men därefter avstod de från att 
försöka uppträda som ett gemensamt block nere i Bryssel.

Det andra minnesvärda var våra framgångar på telekom-
området som inföll ungefär samtidigt. Svensk och finländsk 
ingenjörskonst och forskning skapade först NMT- och se-
dan GSM-tekniken som så småningom blev standard ute i 
världen för den nya digitala telefonin. En väldig succé med 
rötter i vår industrikultur och våra starka traditioner på ut-
bildningsområdet. 

Esko Aho knöt samman de här två bilderna ur det för-
flutna till ett scenario inför framtiden. Likheterna mellan 
då och nu finns där. Genom att på nytt gå ut ”i tandem” i 
Europa kan vi som pionjärer visa hur den nya biotekniken 
förändrar världen och våra egna samhällen. Bort från den 
utvecklingslinje som började med kol och olja, istället in 
på det ekologiskt hållbara spår som skogen och det gröna 
guldet lägger ut framför oss. Kungariket Sveriges gåva till 
100-åriga republiken Finland lockade fram storslagna vi-
sioner. Vilket fick Esko Aho att till sist utbrista:

– Den som hittade på den här gåvan borde få pris!

Esko Aho.

Seminariet avslutades med gemytligt mingel i akademiens donatorsfoajé.



10 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 4  2017

Rebecka Milestad, forskare på KTH, menade att det ny-
väckta intresset för mat och odling kan ses som en reaktion 
på flera andra större trender: ökade avstånd mellan produ-
cent och konsument, ökad specialisering och intensifiering 
i jordbruket, maktkoncentration i hela livsmedelskedjan och 
den likriktning som den globala marknaden fört med sig. 
Stadsodling är ett uttryck för detta men det finns många 
andra exempel, som andelsjordbruk, grönsakslådor (box-
schemes), lokala marknader och olika webbaserade försälj-
ningskanaler. 

Alla dessa lösningar har för- och nackdelar och det är 
inte nödvändigtvis så att det närodlade också är miljömäs-
sigt och socialt hållbart. Vi måste också fråga oss vilka som 
har möjlighet att köpa den dyrare maten? Är den tillgäng-
ligt för alla eller bara för de som har tid och råd? 

I Berlin ställdes de här frågorna på sin spets när en 
av de gamla saluhallarna, Markethalle IX, renoverades. 
Markethalle IX var en av många saluhallar som byggdes 
i början av 1900-talet då man ville ge mindre bemedlade 
en möjlighet att handla livsmedel under tak. Efter andra 
världskriget och framåt blev saluhallen alltmer nedgången 
och det fanns så småningom bara två lågprisbutiker kvar i 
den. Politikerna bestämde sig för att sälja lokalen till högst-
bjudande men möttes av stora protester från boende i om-
rådet som ville återskapa den levande marknadsplats som 
en gång varit*. 

Många människor vill ha bättre kontakt med matens ursprung och i städerna 
ökar intresset för lokalt producerad mat och lokala marknader. Under ett semi-
narium hos KSLA den 5 oktober fick vi ta del av flera olika exempel på odlingar 
i staden, från Berlin till Malmö, Göteborg och Uppsala. 

Matens nya vägar in till staden

Text & foto: YLVA ANDERSSON
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Folket fick så småningom politikerna med sig och loka-
lerna såldes för ett lägre pris till en förening med förankring 
i området. Markethalle IX kom återigen att bli en marknad 
för lokala producenter och nu även en plats för olika evene-
mang med fokus på ekologisk och lokalproducerad mat. I 
andra änden av lokalen fanns de gamla utförsäljningsbuti-
kerna kvar. Man hade en tydlig ambition att skapa en mö-
tes- och marknadsplats för alla men trots det fortsatte mat-
marknaden att domineras av en relativt homogen, ”kreativ” 
medelklass.

I Malmö, Göteborg och Växjö satsar man sedan några 
år tillbaka på Stadsbruk, kommersiell odling på lite större 
ytor i och omkring staden. Städerna är alla delaktiga i ett 
Vinnova-finansierat forskningsprojekt där integration är en 
viktig del.

Testbäddar för nya idéer och entreprenörskap
En del i projektet är testbäddarna, odlingsområden med 
500–2 500 kvadratmeter stora lotter på kommunal mark. 
Tanken är att de som vill börja odla kommersiellt ska kunna 
testa sina idéer här. Förhoppningen är att några av odlarna 
ska vilja skala upp och så småningom arrendera eller köpa 
en egen gård. Testbädden är också en möjlighet för de som 
vill odla intensivt på liten yta eller ägna sig åt odling på 
deltid och komplettera med annan verksamhet. 

*) https://arbetsbok.com/2013/10/03/berlin-vardagsmiljoer-markthalle-ix-kreuzberg/
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Malmö stad har totalt avsatt 16 hektar mark för stads-
odling. Kristina Santén på SLU i Alnarp berättar om hur 
det gett flera unga människor möjlighet att förverkliga 
sina odlardrömmar. Närheten till staden öppnar upp för 
nya företagsidéer och andra marknader än de traditionella. 
Samarbeten med restauranger om direktleveranser av färska 
grönsaker är ett exempel. Själva odlingen kombineras ofta 
med kursverksamhet eller olika former av sociala projekt i 
samarbete med bostadsbolag och andra. 

Under projekttiden har fyra hektar, utspridda på tre 
olika ställen, odlats upp av åtta olika odlingsföretag. Ett av 
områdena ligger i Hyllie där Malmö stad vill skapa en kom-
bination av parkmiljö och odling i olika former. I de andra 
områdena, Botildenborg och Skrävlingefältet, var målet i 
första hand att locka kommersiella odlare. Man hoppades 
att läget mellan Rosengård och Herrhagen skulle locka 
både nya och etablerade svenskar. Det faktum att många 
nyanlända är beroende av a-kassa eller försörjningsstöd har 
dock gjort det svårt för dem att starta företag, något som va-
rit ett villkor för att odla på testbäddarna. Under projektets 
sista år valde man därför att satsa mer på odling som medel 
för integration. I Botildenborg startades bland annat Odla 
kompis, en verksamhet där man parar ihop nya och gamla 
svenskar som odlar tillsammans på mindre lotter.

Göteborgs stad har till skillnad från Malmö ett tydligt 
politiskt stöd och en årlig verksamhetsbudget på sju miljo-
ner kronor för att skapa möjligheter från stadsnära odling. 
Förutom arbetet med testbädden, som startade 2017, job-
bar fastighetskontoret aktivt med att hitta kommunal jord-
bruksmark för de som vill ägna sig åt ekologisk produktion. 
Kommunen äger 65 gårdar och 120 sidoarrenden, totalt ca 
3 000 hektar mark.

Det praktiska måste vara på plats
Erfarenheterna från såväl Malmö som Göteborg visar att 
det är mycket som ska till för att allt det praktiska ska fung-
era: vatten, redskapsförråd, växthus, stängsel mot skadedjur 
och plats för att tvätta jordiga grönsaker. Det är också en 
stor fördel om det finns arbetsbodar med tillgång till el. I 
vissa fall behövs bygglov vilket kan dra ut på tiden. 

Göteborg jobbar även med ett nytt projekt, Stadslandet 
Göteborg, som bygger på samverkan mellan Göteborgs 
Stad, Business Region Göteborg och Coompanion. Dan 
Melander målar upp en vision om hur staden och den stads-
nära landsbygden knyts samman genom att medborgare, 
lokala livsmedelsproducenter, föreningar och forskare möts 
i fyra lokala nav i Angered och Norra Hisingen. Arbetet 
kommer att utgå ifrån de lokala utvecklingsgrupper som 
redan finns i områdena. 

Naven ska bland annat jobba för ökad lokal produktion 
och förädling av ekologisk mat, träråvara och turism. Det 
kommer man att göra genom att skapa mötesplatser med 
kontorsplatser för små- och medelstora företag samt test-
bäddar med utvecklingsarbete inom olika områden. En av 
testbäddarna kommer att bidra till en ökad andel ekologisk 
och närproducerad mat i de offentliga köken.  

I stadsdelen Gottsunda i södra Uppsala finns Matparken, 
ett gräsrotsinitiativ som resulterat i en gemensamhetsodling 
med ett fyrtiotal aktiva odlare och 2 500 kvadratmeter od-
lingsyta. Odlingarna startade 2010 och är nu inne på sin 

Ett av syftena med stadsodling är ökad integration men det gäller att få allt 
det praktiska på plats för att det ska fungera. Projekten ställs inför många 
utmaningar av helt skilda slag.
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åttonde odlingssäsong. Matparken är en ideell förening som 
arrenderar kommunal mark. Här odlar två lite större grup-
per, en odlingskurs och den lokala träffpunkten för senio-
rer. Föreningen ordnar även skördefester och workshops för 
allmänheten. 

Marina Queiroz, en av medlemmarna och initiativta-
garna, lyfter fram föreningsarbetet och demokratifrågorna. 
Till skillnad från projekten i Malmö och Göteborg har 
medlemmarna själva byggt upp det mesta av den nödvän-
diga infrastrukturen i form av redskapsförvaring och be-
vattning. Kommunen har under åren stöttat verksamheten 
på ett mer informellt sätt, både ekonomiskt och praktiskt, 
men jobbar nu med att formalisera arbetet med alla odlings-
föreningar runt om i staden. 

Föreningen har tillgång till en betydligt större yta än 
den som odlas i dagsläget och man kan fråga sig varför det 
inte odlas mer och varför inte fler deltar. Bara i Gottsunda 
bor över 10 000 personer. Många av de nyfikna nya svenskar 
som går förbi frågar efter en egen odlingslott. Få nappar på 
idén om att odla tillsammans. Föreningen domineras till 
stor del av sedan länge etablerade svenskar och antalet med-
lemmar har varit relativt konstant de senaste sex, sju åren.

Några kilometer från Gottsunda, nio kilometer från 
Uppsala, ligger Stabby gård, en av sju ekologiska mjölkgår-
dar i Uppland som har gått samman och bildat varumärket 
Sju gårdar. Närheten till staden har gjort att Stabby alltid 
har haft många besökare på gården. Elisabeth Gauffin be-
rättar om hur gården under och efter kriget var en levande 
mötes- och handelsplats. Kontaktytan mellan stad och land 
var större, att köpa och sälja var enklare och många hade 
fortfarande kunskaper i odling, förädling och konservering. 
Kanske, säger hon, behöver vi inte skapa några nya vägar 
mellan producent och konsument. Kanske ska vi i första 
hand röja upp de gamla vägarna och göra dem tillgängliga? 

Ekologisk och social hållbarhet före lönsamhet
Stadsodling har fått mycket positiv uppmärksamhet i me-
dierna de senaste åren. Det finns många goda exempel att 
inspireras av, kanske framförallt vad gäller de sociala aspek-
terna och den ökade kunskapen om mat och odling. Det 
betyder inte nödvändigtvis att de är lönsamma eller ens 
hållbara i alla avseenden. För de flesta, liksom för många av 
dagens lantbrukare, är odlandet en hobby eller ett menings-
fullt deltidsarbete som förutsätter andra inkomster. Det är 
inte lättare för unga människor eller nya svenskar att bedri-
va lantbruk, inte lättare att odla i staden än på landsbygden. 
Fördelen är att marknaden är närmre men det finns också 
många svårigheter förknippade med stadsmiljön. 

I samtalet om stadsbruk, i media men också den här 
dagen på KSLA, pratas det mer om ekologisk och social 
hållbarhet än om ekonomisk lönsamhet. Det är förståeligt. 
Det är ju just i drömmen om något annat, om andra värden 
än de rent ekonomiska, som den gröna vågen startar och 
hämtar sin kraft. Men ibland tycks det som om vi glöm-
mer bort att dagens lantbruk till stor del är ett resultat av 
en anpassning till marknadens och politikens villkor, ett 
resultat av böndernas önskan att kunna leva på sitt arbete. 
Det kommer stadsbrukarna också att vilja göra. Kommer de 
att lyckas med det? Vad får oss i så fall att tro det? 

Svaret är ofta entreprenörskap, nya affärsmodeller och 
ny teknik. Men är det inte just detta som en stor del av det 
mer traditionella lantbruket sedan länge har ägnat sig åt? 
En ny ekonomi eller en ny politik är andra möjliga svar. 
Många av Sveriges kommuner jobbar redan mot en ökad 
andel ekologisk och närodlad mat i den egna verksamhe-
ten. Nästa steg är kanske att fråga sig hur den egna jord-
bruksmarken ska brukas och skapa förutsättningar för det? 
Göteborgs stad är kanske det mest intressanta exemplet på 
det just nu. Håller det i längden? Det återstår att se. 
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Många frågor om

skog och klimat

Text: CARL HENRIK PALMÉR  |  Foto: YLVA NORDIN

Behovet av forskning om den svenska skogen i ett förändrat klimat. Det var över-
läggningsämnet vid skogsavdelningens sammankomst den 12 oktober 2017. Ska 
man vara lite elak, kan man säga att temat var ovanligt väl valt – forskningsbeho-
vet verkar vara stort! Frågorna var många, svaren betydligt färre.

Hur blir det framtida klimatet – egentligen? Hur påverkas 
skogen av ett varmare klimat? Ökar risken för stormskador 
och nya skadegörare?

Ska vi klimatanpassa skogsbruket redan i dag – och hur 
i så fall? Är det smartast att minska avverkningarna och 
lagra mer kol i skogen? Eller bör vi tvärtom bruka våra sko-
gar intensivare för klimatets skull? Relevanta frågor som 
uppenbarligen saknar bra svar idag.

Mötet inleddes och leddes av Lars-Erik Liljelund, som 
underströk att klimatfrågan inte är något vanligt miljöpro-
blem utan ett globalt samhällsproblem. Det räcker inte att 
städa hemmavid – alla måste samverka om vi ska klara kli-
matet, sade han och överlämnade ordet till professor Markku 
Rummukainen, klimatforskare vid Lunds universitet. 

Denne inledde med tre sanningar:
1) Det har blivit varmare, 2) det beror på utsläpp av 

växthusgaser, och 3) det blir en fortsatt uppvärmning om 
utsläppen fortsätter.

Markku Rummukainen underströk samtidigt att det är 
svårt att uttala sig mer i detalj hur klimatet blir, eftersom 
vädret har en naturlig variabilitet. Man vet inte heller hur 
stora utsläppen av växthusgaser blir i framtiden – och inte 
hur jordens medeltemperatur ökar vid olika utsläppsnivåer, 
den så kallade klimatresponsen. Osäkerheten om det fram-

tida klimatet ökar också när man går från global till regio-
nal och lokal skala.

Det snurrar många siffror i debatten, påpekade han. 
Genomsnittet för ”alla” scenarier är att den globala medel-
temperaturen år 2050 är 1,0 till 2,0 grader högre än år 1995. 
Det sannolika intervallet är 0,4 till 2,6 grader. Det stora 
spannet beror på vilka antaganden man gör för utsläpp av 
växthusgaser och klimatkänslighet. 

Nederbörden går upp i en del modeller, ned i andra. Och 
klimatförändringarna kommer att bli olika i olika delar av 
världen, avslutade han. Uppvärmningen i Arktis beräknas 
bli dubbel så stor som det globala medeltalet, Sverige för-
väntas bli något varmare än medeltalet. 

Annika Nordin, SLU, konstaterade att skogen kan göra 
klimatnytta på två olika sätt. Antingen kan man öka vir-
kesförrådet i skogen och därmed lagra mer kol i träd. Eller 
använda skogsprodukter för att ersätta, substituera, fossila 
råvaror och därmed minska utsläppen av växthusgaser på 
lång sikt. Det innebär att både de som säger att vi måste 
minska avverkningarna och de som säger att vi måste bruka 
skogen mer intensivt för klimatets skull kan ha rätt, det 
beror framförallt på vilken tidshorisont man har. Det finns 
ingen konsensus i frågan. 
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På lång sikt är dock stående skog ett dåligt sätt att lagra 
kol i biosfären, poängterade hon. Det är brukandet som på 
lång sikt ger störst klimatnytta. Det är när skog växer som 
atmosfärens koldioxid binds in i ved. 

Samtidigt menade hon att många i dag använder klima-
tet som hjälpargument för att spara skog, när huvudargu-
mentet är att de inte tycker om hyggen. 

Risken för skador ökar i ett varmare klimat, var-
nade hon, och pekade på tallvedsnematoden, som finns i 
Sydeuropa i dag och mycket väl skulle kunna sprida sig till 
Sverige. Svampen Diploida pinea är ett annat exempel. Den 
upptäcktes för första gången i Sverige för några år sedan och 
nu i sommar har en tallskog i Hälsingland angripits. 

På frågan om hur skogsbruket ska anpassa sig till de 
kommande klimatförändringarna ansåg hon att det kan 
vara farligt att som i dag bara luta sig mot två trädslag, tall 
och gran. Man borde testa nya trädslag när förutsättning-
arna ändras radikalt. Men, sade hon samtidigt på en direkt 
fråga, det finns ingen forskning som visar att lövträd gene-
rellt skulle vara mer klimattåliga än barrträd. 

Det är svårt att veta hur man ska agera som skogsägare 
inför ett nytt klimat, var huvudbudskapet i Jessica Nordins 
inlägg. Hon är affärsutvecklare vid Sveaskog, och pekade på 
att forskarna inte är eniga huruvida man i första hand ska 
hantera skogen som kolsänka, alltså minska avverkningar-
na, eller satsa på substituering, det vill säga avverka mycket 
skog som kan ersätta fossila råvaror. 

Sveaskog har redan gjort vissa klimatanpassningar, sade 
hon, och pekade på mer stormsäkra gränser för nya hyggen 
och mer löv i ungskogarna för att bibehålla en handlings-
frihet. 

– Men det är inga drastiska förändringar. Det kostar att 
anpassa skogsbruket och nyttan är osäker, avslutade hon.

Klimatfrågan har länge varit viktig för Södra, sade 
Göran Örlander, expert på skogsskötsel som numera också 
arbetar näringspolitiska frågor. Han gav ett antal exempel 
på klimatanpassningar som görs redan i dag.

Södra försöker få skogsägarna att plantera mer tall, som 
ju klarar stormar bättre än gran. Man rekommenderar kor-
tare omloppstider för att minska effekterna av kommande 
stormar. Och färre gallringar, två i stället för tre, för att 
ytterligare minska risken för stormskador. Dessutom är det 
viktigt att skogarna växer bra, så att det produceras mycket 
ved. 

Däremot rekommenderar Södra inte sina medlemmar 
att satsa på blandskogsbruk och kontinuitetsskogsbruk i 
dag. Det finns inga system som är klara för praktiken ännu, 
varnade Göran Örlander. Det här är fortfarande forsk-
ningsfrågor.

I ett varmare klimat kommer vegetationsperioden att bli 
längre, men dagens träd är inte anpassade för detta, sade 
Bengt Andersson Gull, Skogforsk, i ett debattinlägg. Trädens 
årsrytm styrs till stor del av fotoperioden, alltså dagslängden 
vid olika tider på året. Den ändras ju inte bara för att klima-
tet blir varmare. Dagens träd kommer därför att starta sin 
växtperiod onödigt sent på våren och sluta onödigt tidigt 
på hösten. Med skogsträdsförädlingen kan ta fram odlings-
material vars årsrytm är bättre anpassad till morgondagens 
klimat.

Vad vill ni satsa mer på i forskningen? Det var den avslu-
tande frågan till dagens föredragshållare.
• Mer tvärvetenskap – och finansiärer som förstår att 

tvärvetenskap måste få ta tid, sade Annika Nordin. 
• Mer tvärvetenskap, men också mer interdisciplinär 

forskning, sade Markku Rummukainen. 
• Bättre kunskap om hur vi ska se på skogens möjligheter 

att substituera fossil råvara, sade Jessica Nordin. 
• Mer kunskap och kompetens kring skötselsystem i jord- 

och skogsbruk, sade Göran Örlander. 
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Arvet efter 
Hans Rosling

Text:
INGE GERREMO, vet.med.dr hc och Senior 
Adviser vid SLU Global & 
LINLEY CHIWONA-KARLTUN, docent vid 
Institutionen för stad och land, SLU

Om detta handlade nyligen ett seminarium på Karolinska 
institutet till minne av Hans Roslings arbete i samverkan 
med SLU Global. Temat var Global och lokal hälsa – ar-
vet efter Hans Rosling. Fokus för seminariet var kassavans 
risker och möjligheter i den afrikanska småbrukarmiljön. 
Kassava är den tredje viktigaste grödan i Afrika efter ris och 
majs. Den har främst setts som fattiga människors gröda – 

Hans Rosling var inte bara en fenomenal kommunikatör på 
den världsvida scenen. Det lär dröja innan vi i Sverige och 
världen i övrigt hittar hans like. Men Hans Rosling var också 
läkare, professor i internationell hälsa vid Karolinska institu-
tet och inte minst forskare med fokus på fattiga människor 
i Afrika och deras hälsa och matbehov. Få känner i dag till 
de banbrytande insatser han gjorde för att uppmärksamma 
den viktiga basgrödan kassava (maniok), som finns i stora 
delar av Afrika, Latinamerika, Karibien och Sydostasien.

Hans Rosling i svenska paviljongen, Shang-
hai Expo 2010. Foto: Tobias Andersson Åker-
blom [CC BY 2.0]/Wikimedia Commons.

kolonialmakterna tvingade afrikanska småbönder att odla 
kassava på en del av sin mark som så kallad säkerhetsgröda. 

Hans Rosling for i unga år, som nybliven läkare, till 
Mocambique för att arbeta med hälsovård. Det var en tid då 
många av oss fångades av John F Kennedys budskap om att 
skapa en internationell fredskår för att unga människor från 
västvärlden skulle möta människor i de ofta nyblivna sta-
terna i Afrika och arbeta ihop med dem. Vi såg det som ett 
spännande sätt att bidra till utvecklingen där. Mocambique 
blev ett land dit många svenskar åkte, så också Hans Rosling 
och hans fru Agneta. De arbetade där som distriktsläkare 
respektive barnmorska under åren 1979–1981.

Under den tiden fick Hans Rosling kännedom om ett ut-
brott av en förlamningssjukdom i en avlägsen del av ”sitt” 
enorma distrikt i Nampulaprovinsen. Utbrottet inträffade 
under en svår tid av torka. Senare undersökte Hans liknande 
utbrott i andra afrikanska länder. Han beskrev sjukdomen, 
som getts namnet konzo (”bundna ben” på Yaka-språket i 
Kongo), och dess exponering för blåsyra från kassavaroten. 
Detta ledde till hans doktorsavhandling vid Uppsala uni-
versitet 1986.

Det var i samband med detta vi båda på olika sätt kom 
i kontakt med Hans Roslings arbete med kassava och dess 
problem och möjligheter för Afrikas småbönder. 

I Inges fall handlade det främst om att dåtidens Sida var 
starkt engagerat i småbruksutvecklingen i de nyblivna afri-
kanska staterna och i många av dem är kassava en viktig 
basgröda. Ingen av oss i Sida kunde dock se kassava som 
någon framtidsgröda ens för småbönder, utan något som 

Kassava – eller maniok – fattiga bönders gröda, tredje viktigaste i Afrika.
Foto: David Monniaux [CC-BY-SA-3.0].

Tema: BISTÅND
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Ledamoten Anna Tibaijuka (sittande t v), som då var minister för markfrågor 
i Tanzania, besökte SLU år 2012 tillsammans med en medarbetare (t h). Hon 
mottogs av dåvarande rektor för SLU Lisa Sennerby Forsse (nu akademiens 
preses), stående t v. Då deltog också artikelförfattarna Linley Chiwona-Karl-
tun och Inge Gerremo, samt Johan Schnürer, då SLU, t h.

bönderna, möjligen även i framtiden, kunde behöva ta till 
om skörden i övrigt skulle slå fel. Kassavans innehåll av 
blåsyra var delvis känd – men också att det oftast fanns er-
farna kvinnor som kunde bereda grödan för att göra säker 
mat av den. När de förlamningar uppträdde, som Rosling 
uppmärksammade, skapades stor osäkerhet om vad som 
egentligen hänt.

I Linleys fall gällde det Hans Roslings grundliga arbete med 
att på plats försöka förstå vad som hänt och verkligen tränga 
in i problematiken. Varför använde man trots allt en giftig 
gröda? Det är en historia väl värd att berätta – från hur en 
ung kvinna från den malawiska landsbygden blir engagerad 
i Hans Roslings arbete till dess att hon nu var en av fö-
redragshållarna vid hans minnesseminarium såsom docent 
och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Vi låter 
Linley själv berätta vad som hände:

Det var i mars 1988, en av årets kallaste dagar, som jag 
kom till Sverige för att delta i en kurs om nutrition i lågin-
komstländer. Den organiserades gemensamt av institutio-
nen för näringslära vid Uppsala universitet, enheten för in-
ternationell barn- och mödrahälsa vid Uppsala universitet 
och u-landsavdelningen vid SLU.

En dag kom en lärare för att tala om sjukdomar förknip-
pade med kassava. Han hette Hans Rosling. Jag kunde inte 
tro mina öron när han påstod att ätandet av ”bitter” kas-
sava kunde leda till sjukdomen konzo. Vad pratar han om? 
tänkte jag. Skulle jag kunna ifrågasätta en lärare? Det var 
jag inte van vid. Men till slut sa jag: ”Vi har ätit kassava med 
min mormor så länge jag kan minnas och inget har hänt 
oss eller andra i byn.” Detta triggade igång Hans. ”Var var 
det? Hur gjorde du och din mormor för att behandla röt-
terna? Var kommer du ifrån? Kan du tala lokalspråk?” Och 
så vidare. Vem var denne vetgirige vite man, undrade jag 
förstummad.

Jag fortsatte mina studier i näringslära och tog en Master 
of Science-examen på området. En dag då jag besökte 
Roslings institution, IMCH (Internationell mödra- och barn-
hälsovård), träffade jag åter en lika engagerad Hans.

”Linley, jag vill prata med dig”, sa han. ”Tror du män- 
niskor som din mormor skulle gilla kassava om den inte var 
bitter? Jag kommer just från ett besök i Colombia, där man 
säger sig kunna ta bort giftet i kassava genom DNA-teknik. 
Men har någon frågat afrikanska kvinnor om detta? Skulle 
de vilja det? Växtförädlarna har gett mig tid att bevisa om 
fattiga kvinnor vill ha just bitter kassava, trots det tunga 
och tidskrävande arbetet att ta bort giftet. Kan du åka till 
Malawi och göra intervjuer på några av de lokalspråk kvin-
norna pratar?”

Efter en hel del överväganden bar det iväg till mitt ti-
digare hemland med en videokamera för att kunna doku-
mentera intervjuerna. Det visade sig att alla jag intervjuade 
i norra Malawi ville ha kvar bitter kassava. ”Om vi inte har 
kvar den bittra kassavan kommer livsmedelssäkerheten  
att minska”, var det entydiga svaret. ”Den andra kassavan 
kommer att bli alltför lätt att äta, stjäla och sedan sälja. Det 
vill vi inte riskera.”

Detta blev början till en lång resa för mig, från att beskri-
va ”reasons for use of bitter cassava” till att så småningom 
skriva min doktorsavhandling vid Karolinska Institutet på 
temat. Första gången vi presenterade resultaten på en ve-
tenskaplig konferens blev vi inte trodda. Det sågs som ett 
alltför lokalt fenomen. Men Hans gav sig inte utan gjorde 
en studie också i Tanzania och fann samma sak.

Men fler bevis krävdes. Så inleddes en ny forsknings-
metodik, Molecular Anthropology of Cassava Cyanoenesis, 
för att bevisa utom allt tvivel att fattiga kvinnor på den 
afrikanska landsbygden visste vad de pratade om när 
det gällde hur kassava behöver behandlas och hur de 
med stor precision kunde smaka av de farliga rötterna för 
att konstatera när de blev ätliga. Detta ledde vårt forsk-
ningsarbete till SLU och institutionen för växtbiologi, där 
professor Kristina Glimelius såg intressanta möjligheter i 
forskningen. Vi fick hjälp av professorerna Urban Gullberg 
och Ulf Lagercrantz, som hade svårt att motstå Hans enga-
gemang för frågan om bitter kassava och varför den, trots 
allt, användes och föredrogs bland afrikanska kvinnor.

Nu behövdes också en växtförädlare med verklig erfa-
renhet av kassava. Hans Rosling fick till stånd ett samarbete 
med en malawisk jordbruksforskare som också blev hans 
doktorand, Jonathan Mkumbira. Det behövdes också en 
molekylärgenetiker vilket ledde till att den då unge nigeri-
anske forskaren Martin Fregene kunde engageras. Genom 
hans vetenskapliga arbete tydliggjordes de samband som 
tidigare konstaterats vid olika intervjuer. Arbetet letade 
sig in i den verksamhet som olika institut inom ramen för 
CGIAR (Consultative Group for International Agricultural 
Research) ägnar sig åt.

”
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Själv fortsätter jag min kassavaforskning vid SLU med 
fokus på hur och varför kvinnor väljer sina grödor baserad 
på ”end-use qualities”, någonting som det fortfarande inte 
tas hänsyn till på stort allvar inom förädling. Dessa kunska-
per är viktiga för att främja såväl en tryggad matförsörj-
ning i stort som matsäkerhet för den enskilde.

En av de forskare som tidigt kom att samarbeta med Hans 
Rosling var således Martin Fregene från Nigeria. Han kom 
senare att bli en av de mest namnkunniga kassavaforskarna 
med arbete inom forskningsinstitutet IITA (International 
Institute of Tropical Agriculture) i Nigeria och även i CIAT 
(Centro Internacional de Agricultura Tropical) i Colombia 
som ingår i CGIAR. Idag är han rådgivare till Afrikanska 
utvecklingsbankens ledning.

Fregene pekade vid KI-seminariet på det engagemang 
och vetgirighet med vilket Hans Rosling har bidragit till 
internationell forskning om kassava. Han såg samband och 
var förutseende som få andra forskare och utvecklade meto-
der inom det som idag kallas ”molecular anthropology”. Att 
kunna visa att afrikanska kvinnor väljer mellan s k ”cool” 
och ”bitter” kassava på mycket rationella grunder var en stor 
bedrift. Det hade inte lyckats utan Hans Roslings förmåga 
att lyssna till lokalbefolkningen och deras erfarenheter.

Idag, påpekade Fregene, finns ett fokus på kassava också 
som en industriell gröda. I Nigeria har den produktionen 

”

mer än tredubblats. Kassava har utvecklats från ”famine 
crop” till en kommersiell gröda och en industrigröda för 
andra ändamål än mat.

Att Hans Rosling uppmärksammade de problem som 
leder till förlamningssjukdomen konzo har inte bara skapat 
möjligheter att komma tillrätta med sjukdomen utan också 
bidragit till att kassava, en typisk ”kvinnogröda”, kommit 
att utvecklas till en kommersiell gröda med förvånande stor 
potential. Det är särskilt viktigt när afrikanska småbönder 
(läs kvinnor) behöver utveckla sitt jordbruk. Utmaningen 
för kvinnorna blir samtidigt att kunna behålla makten över 
”sin” gröda.

Varför berättar vi den här historien om den internatio-
nellt uppmärksammade professorn i internationell hälsa, 
numera mest känd för sina TED-talks och nära samarbete 
med Bill Gates?

Jo, därför att Hans Rosling på ett mycket påtagligt sätt 
bidragit till att koppla ihop hälsofrågorna med nutrition och 
jordbruksproduktion, inriktat på Afrikas småbönder varav 
huvuddelen är kvinnor. Här låg en av de stora drivkraf-
terna i hans engagemang för fattiga människor och hans 
trovärdighet. Detta framkommer ännu tydligare i den pos-
tumt utgivna boken Hur jag lärde mig förstå världen, skriven 
tillsammans med journalisten Fanny Härgestam. Detta är 
också i hög grad viktiga frågor för såväl KSLA som SLU 
och som dessutom borde vara prioriterade områden för 
svenskt bistånd.

Kassava har utvecklats till en kommersiell gröda med stor potential, viktig för att ge kvinnor möjlighet att utveckla sina jordbruk. Foto: Annie Spratt.
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KSLA höll i slutet av oktober ett seminarium om det skogli-
ga biståndet, tillsammans med Skogshistoriska sällskapet. 
Reidar Persson berättade då om det svenska biståndet, som 
kom igång på allvar i början av 1960-talet. Inspirationen 
kan härledas till internationella händelser och institutions-
byggande efter andra världskriget för att skapa en tryggare 
och mer solidarisk värld. FN-systemet, IMF, Världsbanken, 
Marshall-hjälpen m.m., avkoloniseringen och behovet att 
stödja de nya men fattiga länderna. Att Sverige solidariskt 
skulle vara med i denna process var självklart.

Från början kom skogsbiståndet, en förment svensk 
”paradgren”, att få en framträdande roll i svenskt bilateralt 
samarbete. När det kom igång på allvar sändes skogsmissio-
ner, ofta tillsammans med FAO, till länder som Tanzania, 
Kenya, Etiopien, Indien, Bangladesh och Guinea Bissau, 
där olika skogsprogram initierades. Program utveckla-
des också i Vietnam, Laos, Mocambique, Zambia, Sahel, 
Lesotho och Nicaragua. 

Det skogliga biståndet så här långt 

Text: BJÖRN LUNDGREN

Sverige har varit en av de största skogliga biståndsgivarna under 50–55 år. Om-
kring 500 svenskar har verkat inom skogsbiståndet, vi har engagerat oss i ett 
50-tal biståndsländer inom det bilaterala samarbetet och utöver det i skogliga 
insatser via många regionala och internationella institutioner och icke-statliga 
frivilligorganisationer (NGOs). Under 1980-talet, den ”stora” perioden i det skog.
liga biståndet, gick ca 450 MSEK årligen till detta. Grovt räknat har vi under de 
senaste 50 åren spenderat ca 10–12 miljarder kr på olika typer av skogligt sam- 
arbete. I dag har biståndet inom sektorn både minskat radikalt och/eller blivit 
små och ofta diffusa komponenter i vidare definierade program. 

I början dominerade hjälpen till statliga skogsmyndig-
heter för att sköta industriskogsplanteringar, ofta anlagda 
under kolonialtiden. Insatser gjordes för att utbilda skogs-
arbetare och skogstekniker, förbättra avverkning, transpor-
ter och skogsindustri m.fl. traditionella skogliga åtgärder. 
Förutom utbildningsinsatserna, som ofta haft ett bestående 
värde, fungerade det inte så bra. Anledningarna var ofta låg 
mottagningskapacitet, bristande insikter om sektorns po-
tential, korruption, konflikter med lokalbefolkning och att 
det inte försåg folk med brännved och byggmaterial. 

Delvis påverkat av torkan i Sahel och den alltmer upp-
märksammade brännvedsbristen, ändrades fokus: Bygemen-
skaper och enskilda bönder skulle plantera träd för sina 
egna behov men också för att förbättra sin närmiljö. Det 
rena byskogsbruket, där alla skulle delta i plantering och 
skötsel av ”allmänna” skogar, blev inte alltid lyckat, framför 
allt beroende på splittringar och hierarkier inom byarna, 
oklara nyttjanderätter och skogsmyndigheters ovilja att de-

Vad hände och vad blev det av det?

I början dominerade insatser för att utbilda skogsarbetare och skogstekniker, förbättra avverkning, transporter och skogsindustri. Arkivfoto.
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legera rätten att sköta skog till lokalbefolkningen. Däremot 
lyckades ofta program där enskilda bönder och familjer 
skulle sköta träd på sina egna farmer, vilket Vi-skogen i 
Östafrika visar.

Under 1980- och 1990-talen, och delvis fortfarande, 
dominerade miljöfrågorna och ”skogsskövlingen”. Ett över-
skuggande mål blev att skydda regnskogen och annan natur-
skog. Rio-konferensen 1992 gav upphov till en stor mängd 
internationella processer och program om skogsskydd och 
uthålligt skogsbruk. Samtidigt kom detta att bidra till den 
något märkliga synen att både avverkning och användning 
av naturskog och etablerande och skötsel av planteringar är 
oönskade, det senare p.g.a. bristen på biodiversitet i plan-
teringar. Resultatet blev att miljön kom i fokus på bekost-
nad av fattiga människor i behov av social och ekonomisk 
utveckling. Att människor faktiskt behöver ved och annat 
från skogar kom i skymundan. Regeringar som var rädda 
för att konfrontera miljörörelsen blev alltmer tveksamma 
till traditionellt skogligt bistånd och på 1990-talet började 
den stora nedmonteringen av rent skogligt bistånd.

Då började biståndet också alltmer arbeta med mjuka 
mål inom demokrati, samhällsstyrning, ansvarsskyldig-
het, öppenhet och ansvar o.s.v. Det var naturligtvis mycket 
svårare än att arbeta med teknikaliteter som skogsinven-
teringar och skogsskolor. ”Skogen” fick svårt att hitta sin 
plats i tiden.

Under 2000-talet har först de s.k. milleniemålen och se-
nast de 17 Globala Utvecklingsmålen (SDGs) och Agenda 
2030 haft stor inverkan på utvecklingssamarbetet. Under 

det senaste decenniet har skogen i viss mån återkommit i 
biståndet, men som en mindre och ofta diffus del i större 
program (t.ex. landsbygdsutveckling, fattigdomsbekämp-
ning). Skogar och träd, inte enbart deras skydd utan också 
den potential som ligger i CO2-lagring i växande skog (t.ex. 
REDD+), har också kommit tillbaka i samband med da-
gens fokus på klimatfrågan. Skogens potential att adres-
sera många av de globala utvecklingsmålen har också lyfts 
fram. Det finns ett visst hopp om att skogligt bistånd åter 
ges prioritet. 

Det ska också nämnas att under hela perioden från slutet 
av 1960-talet till idag, har skogligt forsknings- och högre 
utbildningssamarbete varit mycket aktivt, framför allt ge-
nom SLU med finansiering från Sida/SAREC och under 
senare år även FORMAS. 

Sida idag
Av det totala svenska biståndet 2016, ca 41,7 miljarder kr, 
administreras 2/3 av Sida. Om detta berättade Margareta 
Nilsson från Sidas enhet för global ekonomi och miljö.

Målet för Sida är ”förbättrade levnadsvillkor för männ-
iskor som lever i fattigdom och förtryck” och verksamheten 
styrs av Politik för global utveckling (PGU) och Policyramverk 
för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd 
(2016), samt av särskilda strategier för länder och regio-
ner och för globala och tematiska program. De 17 globala 
målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 har också 
fått stor betydelse för biståndets inriktning. Sida, som idag 

När miljöfrågorna hamnade i fokus kom människors faktiska behov av ved och annat från skogen i skymundan. Arkivfoto.
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har ca 800 anställda och 35 samarbetsländer, beslutar om 
biståndsinsatser, betalar och följer upp, men programmen 
genomförs av andra aktörer, ofta partnerskap med myndig-
heter, civilsamhälle, näringsliv, forskning, FN, utvecklings-
banker m.fl.

Av Sidas stöd år 2016 gick den ojämförligt största delen 
till ”demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet” (5,7 
miljarder) och ”humanitärt bistånd” (3,8 miljarder). Stödet 
till lantbruk (jordbruk, skog och landsbygdsutveckling) var 
sammanlagt 955 miljoner (5 % av Sida-budgeten), varav det 
rent skogliga utgjordes av 165 miljoner (8 ‰). Till detta 
ska läggas några mindre skogsrelaterade komponenter som 
faller under rubrikerna Miljö och Forskning.

Inom de regionala och globala skogsstödsprogrammen 
inriktar man sig på kunskapsuppbyggnad, analys, policy-
påverkan och metodutveckling, samt kurser för att vidare-
förmedla detta till lokala organisationer. Dessutom finns 
utlysningsfonder för innovation. Internationella NGOs och 
tankesmedjor som får stöd inkluderar Rights and Resources 
Initiative (R&RI), WWF, IUCN, WRI och IIED, liksom 
Farm & Forest Facility vid FAO. Skogs- och trädrelaterad 
forskning stöds via CIFOR och ICRAF. Bland regionala 
insatser kan nämnas stödet till African Forest Forum (AFF) 
och Centre for People and Forests i Asien. Bland länder 
som fortfarande får begränsat stöd inom skogssektorn finns 
Etiopien, Mocambique, Kongo, Burkina Faso och Mali i 
Afrika, och Albanien och Kosovo i Europa. I många av 
dessa program medverkar svenska myndigheter och fri- 
villigorganisationer, t.ex. SLU, Göteborgs och Stockholms 
universitet, SEI, SIANI, WWF och We Effect.

Seminariet innehöll också fördjupade kommentarer till 
skogsbiståndet till Tanzania, Vietnam, Nicaragua och 
Östeuropa. De och och det avslutande panelsamtalet 
finns i den fullständiga rapporten som går att hämta 
som pdf på www.ksla.se under Publikationer.

Seminariet hölls den 31 oktober 2017 på KSLA som ett 
samarrangemang mellan Skogshistoriska Sällskapet 
och KSLA. Uppslutningen var god – ca 65 personer 
deltog, många som varit med i det internationella 
skogliga samarbetet.

Margareta Nilsson betonade vikten av att anpassa sig 
till de stora förändringar som sker – nya internationella åta-
ganden (de globala hållbarhetsmålen), klimatfrågan, ökad 
efterfrågan på naturresurser (inklusive trä, skogsmark och 
energi), teknik- och IT-utvecklingen, starkare lokalsamhäl-
len, ökad migration, och mycket annat. Förändringar ökar 
behovet av flexibilitet och nya samarbetsformer. 

Det är angeläget att sprida visionen att skog kan vara en 
källa till ekonomisk utveckling, minskad fattigdom och mer 
demokrati – och inte enbart en miljöfråga, sade Margareta 
Nilsson. Vi får inte huka oss inför komplexa utmaningar 
utan måste använda bistånd där det verkligen behövs, t.ex. 
som katalysator för gränsöverskridande samarbeten, för att 
samla olika aktörer, underlätta lokalt ägda processer och 
utvecklandet av fungerande system för att hantera komplexa 
frågor, t.ex. kring förvaltning av naturresurser.

Skog är inte bara en miljöfråga utan kan vara en källa till ekonomisk utveckling, minskad fattigdom och mer demokrati. Foto: Åke Barklund.
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De internationella jordbruksfrågorna har under senare 
år fått ett ökat fokus inom KSLA. En ambition har varit 
att öka satsningen på jordbruket i det svenska biståndet. 
Frågorna drevs under fem år av Kommittén för internatio-
nellt lantbruk (KIL) och därefter under två år i en särskild 
arbetsgrupp. Verksamheten avslutades den 17 oktober med 
en workshop under temat Lantbrukets roll i Agenda 2030. 
Under diskussionen lyftes frågan om Sveriges relation till 
och jordbruksfrågornas plats i EU:s biståndsverksamhet. 
Frågan blev i stort obesvarad, vilket nog speglar ett bris-
tande svenskt intresse för det perspektivet.

När de aktuella biståndsfrågorna nu inom KSLA övertas 
av ett nybildat internationellt utskott finns det skäl att när-
mare studera den ofta mycket konkreta och målinriktade 
verksamhet som EU bedriver mot en rad utvecklingsländer 
och potentiella handelspartners. Verksamheten sker bl.a. 
som utbildningar, ofta för att stärka den veterinära infra-
strukturen som är nödvändig för att förbättra djurhälsa och 
för att garantera konsumentsäkra livsmedel för den inhemska 
marknaden och för export.

Jag har vid några tillfällen deltagit i denna verksam-
het i olika länder. Nyligen var jag kontrakterad av EU – 
India Capacity Building Initiative for Trade Development 
(CITD) för att i vid två möten i Indien redogöra för EU:s 
system och strategier för förebyggande och kontroll av 

Tema: BISTÅND

djursjukdomar, respektive OIE:s (World Organization for 
Animal Health) motsvarande system och roll i den globala 
handeln. Det var en särskild upplevelse att efter initiativ från 
svenska ambassaden i New Delhi få tala om antibiotika- 
relaterade frågor inför tvåhundra kvinnliga läkarstudenter 
vid Lady Hardinge Medical College, som har grundats för 
att stärka kvinnliga studenters utbildning.

Vid dessa tillfällen var det intressant att återknyta till 
den imponerande verksamhet som professor Nils Lagerlöf 
startade i Indien 1954 för att förbättra landets mjölkpro-
duktion. Efter förfrågan från den indiska regeringen och 
FAO startades kurser i kreatursreproduktion, som senare 
kompletterades med utbildning i patologi för att stärka 
sjukdomsdiagnostiken. Handplockade veterinärer gavs en 
nio månaders utbildning i Sverige. Totalt utbildades ca 400 
veterinärer varav 100 från Indien. (Professor Stig Einarsson 
har utförligt beskrivit denna verksamhet för vilken Nils 
Lagerlöf hedrades på olika sätt i Indien.)

Det finns anledning för KSLA att närmare studera och 
kanske lära av den biståndsverksamhet som EU bedriver 
och som på det veterinära området har stora likheter med 
den som svenska veterinärer framgångsrikt bedrev fram till 
1993 då verksamheten stängdes ner av Sida.

Martin Wierup, professor emeritus, KSLA-ledamot

EU:s biståndsverksamhet
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Lady Hardinge Medical College and 
Hospital i Delhi grundades 1914. 

Detta foto är från 1921. Wellcome 
Iconographic Collections.

Martin Wierup: Dags att studera
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– Vad är ”kommunen”? Min son ställde frågan när vi en dag 
för tio år sedan promenerade hem från skolan. Jag minns 
inte exakt vad jag svarade men kommer ihåg den lite sva-
jande känslan att jag borde ha ett svar. Ett bra svar eftersom 
jag tyckte, och tycker, att det är viktigt att förstå vad kom-
munen är för slags organism. Jag ville säga att kommunen 
är något vi förvaltar gemensamt på en viss nivå; mindre än 
nationen, större än bostadsrättsföreningen. Det är inte helt 
lätt att förklara för en åttaåring, så det blev väl mest ett 
pekande på exempel där kommunen blir synlig: vägarna, 
parkerna, skolor och fritids.

Denna händelse dyker upp när jag läser SLU. Ett uni-
versitet mitt i samhällets utveckling av Roland von Bothmer, 
Anders Nilsson och Mårten Carlsson. Boken är utgiven på 
förlaget Fri Tanke i år och är en del av SLU:s 40-årsfirande. 

Jubileumskrönika från SLU

Det är svårt att vara alla till lags
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har givit ut en krönika med anledning av 
universitetets 40 års-jubileum. Akademibibliotekarien Per Eriksson har läst 
den och sammanfattar här sina intryck.

Vad är då SLU? Det korta svaret: ett universitet för den 
gröna sektorn. Det säger inte så mycket om man inte vet 
vad den gröna sektorn är; det som en gång i tiden kallades 
för modernäringen – jord- och skogsbruk med binäringar 
– men som idag är ett vidsträckt ämnesområde som även 
innefattar turism, landskapsfrågor, miljö och livsmedel, inte 
bara för folkförsörjningen utan som något identitetsskapan-
de för olika regioner i behov av att profilera sig. 

Historisering av den gröna sektorn
I detta ljus skulle SLU. Ett universitet mitt i samhällets ut-
veckling kunna ses som ett pionjärarbete. Mig veterligen är 
detta första gången som den gröna sektorn i sin helhet får 
en historisk behandling. Vi behöver historisera och disku-

tera den gröna sektorn i dess helhet – hur de frågor 
som aktualiseras skär genom olika ämnesområden, 
skalor, intressekonstellationer och kunskapstradi-
tioner. Sedan må det just i denna bok läggas sär-
skilt stor tonvikt på högre utbildning, liksom ad-
ministrativa och organisatoriska frågor. 

Författarna, tillika akademiledamöterna, ka-
rakteriserar sitt alster som en krönika över SLU, 
med ambitionen att det inte ska vara en hyllnings-
skrift. SLU är med sin start 1977 ett ungt univer-
sitet. Dess tillkomst innebar att majoriteten av all 
kunskapsproduktion inom de areella näringarna 
hamnade under en och samma organisatoriska 
hatt. Men föregångarna är många och sträcker sig 
långt tillbaka. Författarna väljer att sätta startåret 
till 1775, då Linnélärjungen Peter Hernquist inrät-
tade Veterinärinrättningen i Skara.

Under 1800-talet sker en stark tillväxt när 
det gäller organisationer på det agrara området: 
Lantbruksakademien med sitt experimentalfält 
(1813–1816), Skogsinstitutet (1828), Lantbruks-
instituten i Ultuna (1849) och Alnarp (1862) lik-
som Veterinärinrättningen/Veterinärinstitutet i 
Stockholm (1867). Under 1900-talet sker en slags 
konsolidering genom bildandet av Veterinärhög-
skolan (1914), Skogshögskolan (1915) och Lant-
brukshögskolan (1932). Dessa tre högskolor utgör 
grunden för SLU, men till dem hörde också en bro-
kig skara försöksverksamheter och utbildningar.

Text: PER ERIKSSON



23KSLA Nytt & Noterat   •   nr 4  2017

Särart och roll
Att SLU skiljer sig från andra universitet i Sverige, 
men också från universitet med liknande ämnesin-
riktning i andra delar av Europa, är ett tema boken 
igenom. En skillnad är SLU:s departementstillhörig-
het. SLU sorterade under Jordbruksdepartementet, 
inte Utbildningsdepartementet som övriga uni-
versitet och högskolor i Sverige. Denna särart 
har behållits, trots att jordbruksfrågorna inte 
längre har ett eget departement utan hör till 
Näringsdepartementet, som alltså är ansvarigt de-
partement för SLU numera.

Frågan om särarten hänger samman med dels 
den speciella roll SLU har haft för sektorerna jord- 
och skogsbruk, med fokus på nytta och tillämp-
barhet, dels SLU:s geografiska spridning (Sveriges 
Längsta Universitet), dels de myndighetsuppdrag 
som SLU haft, t.ex. på miljöområdet. Detta har 
sammantaget bidragit till att SLU möjligen har 
blivit, som författarna skriver i förordet, en ”orga-
nisatorisk Skvader”.

Författarna belyser hur utbildningen och forskningen föränd-
rats, inte minst hur nya delar, som t.ex. Landskapsarkitektur, info-
gats som en naturlig del av SLU:s ämnespalett. De placerar också 
in SLU i det akademiska fältet i sin helhet, något som över tid blir 
alltmer väsentligt då SLU tar sig an områden som även andra uni-
versitet arbetar med och utsätter dessa för konkurrens på områden 
de traditionellt haft i det närmaste monopol på. 

SLU:s samspel med det omkringliggande samhället märks på 
miljöfrågans ökade betydelse för SLU – inte bara för jord- och 
skogsbruk, utan för samhället i dess helhet – och även på hur in-
ternationella frågor kanaliserats genom SLU:s engagemang i bi-
ståndsfrågor. Detta engagemang var naturligt mot bakgrund av de 
agrara frågornas betydelse för utvecklingsländerna. Arbetet hade 
sitt ursprung i enskilda forskares intresse men togs tillvara och 
institutionaliserades på ett framgångsrikt sätt som en strategisk 
resurs inom SLU. Ett arbete som numera pågår inom SLU Global.

Boken igenom återfinns kortare fördjupningar som belyser re-
lationen till personer och institutioner utanför SLU:s direkta sfär, 
t.ex. politiker. Olika ämnesinriktningar inom SLU, t.ex. skog, 
trädgård och veterinära frågor, belyses också. Detta grepp används 
för att låta flera röster fånga det sociala livet vid universitetet, hur 
det uppfattas av t.ex. studenter och forskare.

I bokens avslutande kapitel Idé, identitet och integritet samman-
fattar författarna vad SLU är för typ av organisation. ”SLU och 
dess föregångare har arbetat för samhällets och de areella näring-
arnas utveckling, vilket gett en egen identitet.” Just denna mer 
uttalade och preciserade nytta är SLU:s mest särskiljande drag. 
Fredrik Sjöbergs tal när han blev hedersdoktor vid SLU citeras i 
detta sammanhang. Han noterade att SLU ”inte sällan befinner 
sig på gränsen mellan vetenskapens kalla empiri och dagspoliti-
kens blossande passioner. Att bedriva tillämpad forskning i sådana 
miljöer är krävande, helt enkelt på grund av att forskaren oupphör-
ligt måste navigera i förhållande till starka särintressen, vilket ofta 
kräver ett visst mod.”

Höga förväntningar
Och här krävs nog mod av ett slag som andra universitet inte 
tvingas fundera över i så hög utsträckning. Förväntningarna är 
höga på att SLU ska bidra till inte bara att olika ämnesområden 
ska samverka tvärvetenskapligt – som veterinära frågor, växtod-
ling, miljö, biologisk mångfald m.fl., liksom historia, ekonomi 
och estetiska värden – utan på att SLU även ska bidra till att den 
kunskap som produceras får en verkligt praktisk användning för 
producenter inom de areella näringarna på ett för samhället i stort 
hållbart sätt. Det är med andra ord inte bara spänningen mel-
lan grundforskning och tillämpad forskning som måste lösas utan 
även den mellan teori och praktik, en praktik som genom att vara 
så platsberoende tvingat fram den geografiska spridning som SLU 
har. 

Att få in denna komplexa väv av motstridiga intressen – inom 
SLU, från samhället och näringarna – mellan två pärmar är en 
bra start för en fortsatt diskussion. Roland von Bothmer, Anders 
Nilsson och Mårten Carlsson ger naturligt nog främst ett led-
ningsperspektiv, men de har lyckats ringa in och fylligt beskriva de 
verksamheter som den gröna sektorns kunskapsproduktion består 
av. Sedan återstår frågan om vi, när vi säger ”den gröna sektorn”, 
någonsin kommer att få samma direkta kontakt med ett myller av 
byggnader, lagar, regler, människor, organisationer och liv som när 
vi säger ”kommunen”.SLU:s spridning i Sverige, med huvudorterna Umeå, Uppsala, 

Skara och Alnarp i rött. Baserad på karta från slu.se.
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Högt besökstryck i skogar är idag många gånger en belast-
ning för skogsägarna då det kan försvåra brukandet. Men 
går det att hitta affärsmodeller som gynnar och skapar vär-
de för både samhället och skogsägaren? Och kan vi i så fall 
genom förbättrad samverkan mellan markägaren och upp-
levelsenäringen nå dit? För att diskutera dessa frågeställ-
ningar samlade Kommittén för skogens ekosystemtjänster 
ett 20-tal representanter med olika anknytning till skogen 
och naturturism till ett rundabordssamtal.  

Skogens upplevelsevärden värderas ofta högt. I Sverige har vi en lång historia av 
att vistas i skogen och naturturismens betydelse för samhällsekonomin nämns 
allt oftare i dagens diskussioner om skogens användningsområden. För skogs-
ägaren finns det däremot små möjligheter att kapitalisera på skogens upplevel-
sevärden vilket gör det svårt att prioritera andra värden än virkesproduktion. För 
att diskutera hur höga upplevelsevärden kan bli en tillgång även för markägaren 
anordnades ett rundabordssamtal med olika intressenter hos KSLA i november. 
Text: JONATAN FOGEL  |  Foto: YLVA NORDIN

Fyra olika representanter från skogsbruket och natur-
turismen delade med sig av sina erfarenheter av skogens 
värden för rekreation och upplevelser. Arne Lindström, 
skogsägare från trakten i närheten av Umeå, tog upp sina 
erfarenheter av att tillåta skidspår över sina marker utan av-
tal. Han ser gärna att hans marker nyttjas för friluftsaktivi-
teter men samtidigt har det medfört oväntade restriktioner 
i hans brukande. 

→

Upplevelsevärden 
En affärsmöjlighet för skogsägare?
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Carl af Pedersens, förvaltare av Erstaviks fideikommiss 
utanför Stockholm, gav exempel på hur Erstavik utveck-
lat en affärsmodell för upplevelsevärden. När ett skifte i 
direkt anslutning till ett bostadsområde skulle avverkas 
slöts ett upplåtelseavtal med bostadsägarna där de närbo-
ende betalade Erstaviks fideikommiss för att lämna en viss 
mängd skog för fri utveckling. Avtal har även slutits med 
Nacka kommun för andra attraktiva upplevelseområden där 
Erstaviks fideikommiss får en viss ersättning för ökad hän-
syn och för det höga besökstrycket.

Erfarenheter från övriga deltagare visade däremot att 
kommunernas inställning till vad som ryms inom ramen 
för allemansrätten varierar stort och att det finns exempel 
på kommuner som är tveksamma till att ersätta markägare 
för de inskränkningar i skogsbruket som ett attraktivt be-
söksområde medför. 

Under dagen framkom att ett traditionellt skogsbruk 
och upplevelsevärden inte är varandras självklara motsats. 
Daniella Andersson från Sveaskog presenterade samver-
kansprojektet PINUS (Projekt Innovativa Upplevelser i 
Brukad Skog), som är ett samarbete mellan besöksnä-
ringen, skogsnäringen och skogliga akademin. Syftet med 
projektet är att öka kunskapen om hur besöksnäringen kan 
använda det brukade landskapet i sin verksamhet samtidigt 
som besökarna får en ökad förståelse för skogsbruket. 

Åsa Egrelius från Visit Sweden berättade om deras upp-
drag – att sätta svensk naturturism på världskartan. Sveriges 
bild i omvärlden som vackert naturland är stark och målet 
är att naturturismens omsättning och exportvärde ska för-

dubblas från år 2010 till år 2020. I det arbetet är det viktigt 
att markägarna har en positiv inställning till naturturism. 

Allemansrätten var ett ständigt återkommande diskus-
sionsämne och det fanns en samstämmighet bland delta-
garna kring att allemansrätten är bra men att den i vissa 
fall även kan vålla problem. En representant för besöksnä-
ringen lyfte att det finns en viss grad av omognad i naturtu-
rismbranschen där många verkar utan avtal med markägare. 
Alla deltagare var eniga om att det är viktigt för alla aktörer 
att sprida information om vad som gäller inom allemansrät-
ten. 

Representanter från besöksnäringen medgav att bran-
schen behöver jobba med medvetenheten om att avtal bör 
träffas med markägaren vid verksamhet på annans mark. 
Samtidigt är drivkraften låg eftersom allemansrätten ger 
stort utrymme att bedriva kommersiell verksamhet ändå. 
En relevant fråga är dock – bara för att det är lagligt att be-
driva verksamhet på annans mark, är det då rätt? Ett förslag 
som framfördes var att arbeta fram en modell där mark-
ägaren har privilegiet att bedriva kommersiell verksamhet 
på sin mark och därmed kan upplåta den rätten till andra. 
För om det ska uppstå en långsiktighet i naturturismen be-
hövs en sporre för markägaren. 

Deltagarnas slutsatser var att det är viktigt att upprätta 
dialog mellan aktörerna och att hitta lokala affärsmodeller 
för ersättning där alla aktörer är nöjda. Det behöver inte 
enbart handla om ekonomisk ersättning utan avtalet kan 
också gälla tillvägagångsätt i olika situationer. 
Vägen framåt är alltså genom dialog!

25KSLA Nytt & Noterat   •   nr 4  2017



26 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 4  2017

Från början fanns en tanke i kommittén om att arbetet i 
mångt och mycket skulle riktas mot att arbeta med de poli-
tiska förutsättningarna för jordbruket i framtiden. Ganska 
snart kom vi fram till att vi inte ville begränsa oss till politik 
då det finns så mycket mer som styr jordbrukets möjlighet 
till utveckling. Vi identifierade jordbrukets företagande som 
en sådan viktig förutsättning som vi borde intressera oss för. 
Jordbrukets potential att möta framtida behov av livsmedel 
med mera är också något som vi vill identifiera. 

Under den tid som kommittén har arbetat har det in-
träffat en rad händelser som fått stor påverkan på vårt 
arbete. Sverige har för första gången på 20 år tagit ett 
nationellt beslut om riktningen på jordbrukspolitiken. 
Landsbygdsutredningen har lagt fram sitt betänkande och 
mitt under vårt senaste kommittémöte i slutet av november 
valde EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag till in-
riktning för nästa CAP. En stående punkt på våra möten 
har därför varit att diskutera vad nya pusselbitar i det poli-
tiska spelet kan få för betydelse för vårt kommittéuppdrag.

Vi har identifierat en rad faktorer som är betydelsefulla 
för att få jordbruket på rätt väg. Experter med kunskap om 
kapitaltillförsel, företagsutveckling och landsbygdsutveck-
ling har gästat oss och gett oss kloka inspel.

Vi arrangerade ett seminarium under våren 2017 med 
CAP som tema och med både internationella och nationella 
talare. Våren 2017 arrangerade vi också en studieresa till 
Irland där fick se hur irländarna omsatt sin livsmedelsstrate-

Kommittén för 
Svenskt jordbruk 2030 – vägen dit

Kommittén för Svenskt jordbruk 2030 – vägen dit, har siktet inställt på fram-
tiden. Under två mycket händelserika år har vårt arbete varit på väg. Kom-
mittén har varit med om ett beslut om en nationell livsmedelsstrategi, en 
utredning om landsbygdens framtid och alldeles nyss har EU lagt fram för-
slag om en ny europeisk jordbrukspolitik. Text: BENGT JOHNSSON

gi i praktiken. Om vi kan bidra till att Sverige kan omsätta 
den nationella livsmedelsstrategin i irländsk anda behöver 
vi inte ha någon oro för svenskt jordbruk 2030.

Under de senaste mötena har några mycket intres-
santa förläsare berättat om digitaliseringens möjligheter. 
Möjligheterna förefaller näst intill oändliga samtidigt som 
risken att gå vilse är minst lika stor. Gång på gång har det 
påtalats att det saknas kunskap i olika delar av livsmedel-
skedjan. Inte sällan är det jordbrukarnas Facebookgrupper 
som ligger i täten. Här finns något som vi måste ta tag i.

Inför 2018 planerar vi ett uppföljande seminarium dit vi 
tänker bjuda in några av våra irländska kontakter. Vi bör-
jar också fundera på vår slutrapportering. Vi ska försöka 
peka ut några nyckelområden där det behövs insatser för 
att svenskt jordbruk ska kunna utnyttja den potential som 
finns 2030.

Kommittén för Svenskt jordbruk 2030 – vägen dit leds av 
Lars-Göran Svensson med förflutet i LRF Konsult. Leda-
möter är Åsa Odell och Christina Furustam, båda från LRF, 
Gunnar Palme från Jordägarförbundet, Bengt-Olof Gun-
narson från Lantmännen, Per Hansson, SLU, östeuropa-
experten Sture Gustavsson, Lars Olsson från Näringsde-
partementet. Bengt Johnsson från Jordbruksverket är 
sekreterare. Natathalie Tysk är ungdomsrepresentant. 
Kommittén kommer att arbeta till och med år 2019.

Kommittén m fl på studieresa i Irland. Foto: ”Paddy”.
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Akademiens A. W. Bergsten-pris
Agronom Anders Nilsson, Helsingborg,
för hans betydelsefulla insatser för att stärka svensk växtför-
ädling och därmed svensk jordbruksforskning, och även för 
hans arbete med att kommunicera jordbrukets betydelse för 
en hållbar samhällsutveckling till allmänheten.

Akademiens S.O. Berg och Fajer Fajerssons pris
Agronomie doktor Rolf Stegmark, Helsingborg,
för hans förädling av ärtor för konservering. Han har för-
bättrat ärtornas resistens mot flera viktiga sjukdomar, ökat 
skörden och höjt näringsvärde och smak.

Akademiens stora guldmedalj
Förre statsrådet, lantbrukare agr.dr h.c., Karl Erik Olsson, 
Sösdala,
för unika insatser inom akademiens alla verksamhetsområ-
den. Under sex decennier har han varit verksam som lant-
brukare och under fyra av dessa dessutom spelat avgörande 
roller för utvecklingen av jordbruks-, skogs- och fiskenä-

ringarna såväl i Sverige som i EU. Engagemanget har varit 
brett och omfattat allt från det praktiska jord- och skogs-
bruket, till forskning, rådgivning och politik.

Akademiens guldmedalj 
Professor emeritus Torbjörn Fagerström, Stockholm
för att han outtröttligt, med god insikt och humor, har för-
klarat och försvarat vetenskapligt arbete och betydelsen av 
vetenskaplighet inom akademiens ansvarsområden.
och
Förre avdelningsdirektören Rolf Löfgren, Dalarö,
för att han har haft en central roll i uppbyggnaden av den 
svenska statliga naturvården sedan 1960-talet. Han har 
framgångsrikt arbetat med bevarandet av skogar och bil-
dandet av nationalparker.

Akademiens silvermedalj 
Hembygdsforskare, författare Gunnar Arnborg, Gråbo,
för hans arbete med att lyfta fram betydelsen av den gröna 
sektorns produktion för svensk livsmedelsberedskap, som 

Vid akademiens sista sammankomst för året, torsdagen den 14 december, tillkännagjordes 
vilka som utsetts till 2018 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser 
inom akademiens områden. H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist delar ut föl-
jande priser och belöningar vid akademiens 206:e högtidssammankomst den 28 januari 2018 
i Stockholms Stadshus.

Priser & belöningar 2018
2017 års pris- och belöningsmottagare. Övre raden fr v: Mattias Eriksson, Annika Arnesson, Anna-Lena Holgersson, Barry Costa-Pierce, Dagmar Haase, Lars 
Klingström. Mittraden fr v: Sven Lindgren, Ann-Charlotte Wallenhammar, Lars Törner, Kenneth Cassman, Christina Engfeldt, Anna-Sofia Cappelen.Nedre raden 
fr v: Göran Jönsson, Jenny Larsson, Johanna Pettersson, Christina Milén Jacobsson, Maycon Vinberg, Jessica Jansson. Foto: Erik Cronberg.
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har uppmärksammat media och samhälle på den sårbarhet 
som präglar livsmedelsförädling och livsmedelsdistribution.
och
Matkonsult Eleonor Schütt, Lycke,
för hennes osvikliga förmåga att förmedla komplex infor-
mation på ett lättbegripligt, entusiasmerande och inspire-
rande sätt, vilket ökat kunskapen om matens betydelse för 
ett gott liv i allmänhet och folkhälsan i synnerhet bland 
allmänheten, i skolan och som en del i företagens perso-
nalvård.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete
Filosofie doktor Simon Forsberg, Uppsala och Uppsala 
universitet, 
för hans avhandling Complex Trait Genetics Beyond Additivity
och
Teknologie doktor Magnus Rudolfsson, Umeå och Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Umeå, 
för hans avhandling Characterization and Densification of 
Carbonized Lignocellulosic Biomass.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom 
pedagogik och undervisning
Universitetslektor Allan Gunnarsson, Södra Sandby,
för hans betydelsefulla insats för utbildning med koppling 
till landskap, hantverk och utomhuspedagogik inom land-
skapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna vid 
SLU i Alnarp.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom 
forskningskommunikation
Föreståndare Britt-Marie Lidesten, Uppsala,
för att hon i sin gärning på Nationellt resurscentrum för 
biologi och bioteknik med stort engagemang hjälper lärare 
att väcka barnens intresse för växter, svampar, djur och bio-
teknik.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- 
och jordbruksforskningens tjänst
Institutionsadministratör Margareta Norinder, Uppsala, 
för hennes exceptionella serviceanda och för att hon, med 
en aldrig sinande entusiasm, underlättat genomförandet av 
förstklassig undervisning och forskning, inte minst i lågin-
komstländer.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare
Landsbygdsutvecklare Simon Jonegård, Bankeryd,
för att han bidragit till samarbeten bl.a. i biosfärområdet 
Östra Vätterbranterna som stärkt jordbrukares lönsamhet 
och förståelsen för jordbrukarnas betydelse för ett långsik-
tigt hållbart brukande. 

Anders Elofsons medalj 
Forskningsledare Rolf Spörndly, Uppsala
för hans betydande insatser i kunskapsutvecklingen gäl-
lande foder och utfodring, speciellt vallfodrets värdering, 
beredning och utnyttjande.
(Beslutas av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond.)

Akademiens UniK:s casetävling 2017
på temat Främja hållbara konsumtions- och produktions-
mönster”, speciellt med hänsyn till matsvinn.
Vinnande lag, Karolina Gahne, Louise Nybogård och Daniel 
Pettersson, alla från Uppsala, har i sitt tävlingsbidrag Bäst 
före färg presenterat ett tydligt och klart koncept som med 
ny teknik effektivt kan minska svinnet i en exemplifierad 
värdekedja i Sverige, men som också har en potential att 
kunna användas inom många liknande värdekedjor glo-
balt. Valet av livsmedel, med ett relativt högt klimatav-
tryck, gör att de miljömässiga vinsterna beräknas bli stora. 
Innovationen kommunicerar en klar vägledning om säkra 
livsmedel, speciellt för utsatta konsumentgrupper, en kom-
munikation som är lätt att förstå för gammal och ung.

KSLA-Wallenbergprofessuren 2017
Professor Scott Creel, Montana State University, USA,
en världsledande och nydanande forskare som studerar hur 
dynamiken hos viktiga arter påverkar och påverkas av det 
mångbrukade landskapet. Förståelsen för detta blir allt vik-
tigare för att hantera målkonflikter som uppstår av ekolo-
giska förändringar och ökat nyttjande av olika naturresurser 
Forskningen, som rör hotade eller ekonomiskt betydelse-
fulla populationer, har stor tillämpad betydelse.
och
Professor Tobias Kuemmerle, Humboldt-Universität zu Ber-
lin, Tyskland,
en mycket framstående forskare med ett imponerande CV 
inom sitt område, som handlar om samspelet mellan areal-
användning, biodiversitet och ekosystemtjänster inom ett 
klimatförändringsperspektiv. Denna forskning har stor be-
tydelse för utveckling av mer hållbar markanvändning för 
produktion av livsmedel och biomassa samt skyddande av 
naturresursbasen och ett antal ekosystemtjänster.

Anders Walls landsbygdsstipendium
Agronom Olof Boson, Mönsterås,
för att han som driftig, välutbildad lantbruksentreprenör 
med internationella erfarenheter och perspektiv förmår att 
tänka globalt men arbeta med fokus på det egna företagets 
kyckling- och köttdjursproduktion samt växtodling.
(Beslutas av Anders Walls Stiftelse.)

A.W. Bergsten-priset består bl a av en medalj. 
Foto: Erik Cronberg.
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Lennart Rådström, född 1948, har under sin yrkesverk-
samma tid 1972–2015 tjänstgjort vid Forskningsstiftelsen 
Skogsarbeten/Skogforsk som forskare och ledare för FoU-
projekt av varierande karaktär och sedermera som forsk-
ningschef inom Skogforsk. Han har varit ledamot i akade-
miens Skogsavdelning sedan 1997. 

Akademiens nye hedersledamot har satt stora avtryck i 
skogsbruket inom flera områden, bland annat som drivande 
i datoriseringen av skoglig planering, till exempel genom 
SkogPlan84, ett banbrytande system som användes fram-
förallt av mellanstora skogsägare. Han var även drivande i 
framtagandet av operativa planeringssystem för PC då de 
gjorde sitt intåg i slutet av 1980-talet. Lennart Rådström 
var en stöttepelare när GIS och GPS infördes som instru-
ment i den skogliga planeringen och han förutsåg hur mo-

Lennart Rådström 
ny hedersledamot 
i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Civiljägmästare Lennart Rådström, Täby, 
valdes till hedersledamot i Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien vid samman-
komsten den 14 december 2017.

bilkommunikation skulle bli en viktig länk i det som senare 
kom att benämnas ”den digitala kedjan”.

Sammantaget har Lennart Rådströms strategiska och 
analytiska blick spelat stor roll för skoglig planering i det 
svenska skogsbruket. Han har dessutom varit tongivande 
inom området transporter och planering av virkesflöden 
(och belönats för sina insatser inom transportområdet med 
det prestigefyllda Scania-stipendiet) liksom inom system-
analys med flera områden.

Lennart Rådström har i en bransch med mycket starkt 
kostnadsfokus stått upp för värde och kvalitet i skogsbrukets 
produktionskedja. Han har varit en stark ambassadör för 
kundperspektivet och värdeskapande och förespråkade ti-
digt att se möjligheterna i skogens värdekedjor – både inom 
ramen för KSLA:s Kommitté för skoglig teknik och logistik 
och i arbetet på Skogforsk.

Förutom att Lennart Rådström bistått akademien och 
särskilt Skogsavdelningen i internationella ärenden och age-
rat som ambassadör för KSLA inom och utom landet, har 
han verkat som länk mellan KSLA och IVA, där han också 
är ledamot, i en rad skogliga/skogsindustriella ärenden. 
Han har också under flera år engagerat sig i utvecklingen 
av KSLA:s fjällgård Enaforsholm och dess verksamhet 

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och VD, kom-
menterar valet:

– Vår nye hedersledamot har en mycket lång och gedigen 
gärning i akademiens anda bakom sig. Lennart Rådström 
har under sin ledamotstid gjort väsentliga och oegennyttiga 
insatser för akademiens verksamhet, som få kan mäta sig 
med. Detta är ett sätt för oss att visa vår stora uppskattning 
för det, säger Eva Pettersson.

Lennart Rådström kommer att ta emot sitt heders-
ledamotsbrev vid akademiens högtidssammankomst i 
Stockholms stadshus den 28 januari 2018.

Lennart Rådström.

Skriften Skogsnäringens värdekedjor (KSLAT nr 1-2014) är bara ett exempel på det avtryck Lennart Rådström gjort i akademien.
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Allmänna avdelningen
Carl Folke, född 1955, är professor och chef för Beijer- 
institutet för ekologisk ekonomi vid Kungl. Vetenskaps-
akademien. Han är också initiativtagare till och forsk-
ningschef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms 
universitet. Carl Folke är en mycket välmeriterad forskare 
inom hållbarhet i vid bemärkelse, inte minst inom komplexa 
socio-ekonomiska system, och en pionjär när det gäller att 
stimulera forskning som för samman samhällsvetenskaper, 
ekonomi och naturvetenskap. 

Per Frankelius, född 1966, är civilekonom och ekonomie 
doktor samt docent vid Institutionen för ekonomisk och in-
dustriell utveckling vid Linköpings universitet. Han forskar 
och samverkar inom området innovationer inom de gröna 
näringarna, bl.a. i projektet ”Grönovation”, ett samarbete 
mellan 13 organisationer. Per Frankelius är en inspirerande 
entreprenöriell forskare med fokus på de areella näringarnas 
teknikutveckling och skicklig på att åstadkomma samver-
kan mellan forskning, innovation och samhälle.

Lena Johansson, född 1955, är generalsekreterare för ICC 
Sweden (International Chamber of Commerce). Hon har 
erfarenhet och intresse av såväl jordbruksfrågor som sam-
hällsfrågor i allmänhet, också internationella aspekter, 
vilket inte minst framgått under hennes tid som GD för 
Kommerskollegium. Hon har i ansvarsfulla positioner ar-
betat för en effektiv inre marknad och en öppen handelspo-

litik i EU. En viktig drivkraft för henne är att bidra till att 
näringslivet, inte minst de gröna näringarna, ska ha goda 
villkor för att bedriva sin verksamhet genom förutsägbar-
het, transparenta regler och rättvisa konkurrensvillkor.

Anders Källström, född 1959, innehar som VD och kon-
cernchef i LRF ett av lantbrukets viktigaste uppdrag. 
Han har ett stort engagemang för landsbygden och för de 
gröna näringarnas utveckling, men också lång erfarenhet 
från mediabranschen med ledande positioner i tidigare 
Örnsköldsviks Allehanda-gruppen under närmare 20 år. 
Anders Källström har mycket breda kontaktytor mot sam-
hället inklusive näringslivet, bland annat grundad på 10 år 
som ordförande i Länsförsäkringar Västernorrland och in-
satser i kommunpolitiken i Örnsköldsvik. 

Nils-Eric Sahlin, född 1954, är professor i medicinsk etik 
vid Lunds universitet. Hans forskning handlar bland annat 
om riskuppfattning och rationellt beslutsfattande, kunska-
per som ger väsentliga perspektiv på de aktuella frågorna 
om vetenskapens roll i samhället och villkoren för en evi-
densbaserad politik, liksom på debatten om ”alternativa 
fakta” och så kallade ”fake news”. Frågor om forskningsetik, 
forskningens trovärdighet och tilliten till forskningen har 
i sina principiella delar stor betydelse för hur vetenskaplig 
kunskap kommer till användning också inom de gröna nä-
ringarna. 

→

Nya ledamöter
Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 14 december 2017 valdes 
totalt 25 nya ledamöter in. I och med de nya invalen har akademien 512 svenska och 170 
utländska ledamöter, totalt 682 ledamöter. Av dessa är 16 hedersledamöter. De nyinvalda 
kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 206:e högtidssammankomst den 28 
januari 2018.

Foto: Erik Cronberg
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Jordbruksavdelningen
Lena Englund, född 1955, är veterinär och internationell 
expert på EU:s lagstiftning om djurhållning. Hon har under 
sitt yrkesverksamma liv byggt upp en unik kunskap inom 
många skilda områden av betydelse för lantbruket inom 
Sverige och EU. Som anställd på Europeiska Kommissionen 
arbetar Lena Englund bland annat med ett projekt som 
jämför beredskapen hos veterinära myndigheter inom EU 
för att hantera djurskydd och djurhälsa vid naturkatastrofer. 

Maria Forshufvud, född 1957, är VD för Svenskmärkning 
AB som driver den frivilliga ursprungsmärkningen av mat 
från Sverige. Märkningen lanserades april 2016 och har 
snabbt nått en bred anslutning av svenska råvaror, livsme-
del och växter. Maria Forshufvud har som agronom genom 
åren framför allt arbetat med kommunikation på många 
positioner inom olika företag inom svensk livsmedelssektor. 

Per Hansson, född 1962, är agronomekonom och har under 
hela sitt yrkesliv arbetat med affärs- och företagsutveck-
ling i lantbruksföretag och utveckling av rådgivningstjäns-
ter. Han kombinerar arbetet på Landshypotek med med 
deltidsstudier som doktorand i Jönköping och sedan två 
år även med uppdraget som generalsekreterare för NKJ, 
Nordisk kommitté för jordbruks- och matforskning. Den 
1 januari 2018 blir Per Hansson blir ny verksamhetsledare 
för Kompetenscentrum företagsledning på SLU i Alnarp.

Bengt Johnsson, född 1959, är agronom med gedigen erfa-
renhet av svenskt lantbruk. Han arbetar som jordbrukspo-
litisk analytiker på Jordbruksverket och har tjänstgjort även 
på Regeringskansliet. Bengt Johnsson är kunnig i interna-
tionella frågor, med fokus på EU och CAP (den europeiska 
jordbrukspolitiken) samt OECD-frågor. Han betraktas 
som en av de främsta i landet när det gäller frågor om jord-
brukspolitik och jordbrukets ekonomi.

Christian Negendanck, född 1956, är jordbruksförval-
tare på Högestad & Christinehof Förvaltnings AB, med 
bred kompetens inom såväl ekologisk som konventionell 
växtodling. Han har tidigare arbetat som konsult inom 
Hushållningssällskapet och i olika högre lantbrukstjänste-
mannapositioner. Hans många år på de skånska godsen har 
vid sidan om den rena yrkesskickligheten gett honom stort 
kunnande om dessas historiska och kulturella miljö. 

Lena Rodhe, född 1954, agr.dr i lantbruksteknik och 
docent i teknologi, är senior forskare på RISE (Research 
Institutes of Sweden, f.d. JTI), där hon forskar inom områ-
dena stallgödselhantering, miljö- och klimatpåverkan samt 
växtnäringsutnyttjande. Forskningsområdet är tillämpbart 
där innovativa och lösningar behövs för att komma tillrätta 
med miljö- och klimatutmaningarna. Resultaten av Lenas 
Rodhes forskning har spridits nationellt och internationellt 
och utnyttjats av svenska lantbruket samt av myndigheter 
vid t.ex. klimatrapportering om ammoniakutsläpp.

Ivar Vågsholm, född 1960, är professor i livsmedelssäkerhet 
och prefekt för Institutionen för Biomedicin och Veterinär 
Folkhälsovetenskap, SLU Uppsala. Han arbetar med frå-
gor rörande livsmedelssäkerhet och djurhälsa, särskilt i ett 
EU-perspektiv, och hans kompetensområde omfattar även 
mikrobiell livsmedelssäkerhet. Han under många år varit 
medlem av den vetenskapliga panelen för livsmedelssäker-
het och i panelen för djurhälsa och djurvälfärd inom EFSA, 
den europiska myndigheten för livsmedelsäkerhet.

Lena Brenner, född 1962, inspirerar, initierar och driver 
projekt för att utveckla landsbygdsföretagen på Åland. 
Lena Brenner har kontakter med både livsmedelsindustrin 
och småskaliga livsmedelsproducenter och har som anställd 
på Ålands landsbygdscentrum haft fokus på att skapa för-
utsättningar för framtiden och stärka den åländska livsme-
delsnäringens möjligheter till en livskraftig, konkurrens-
kraftig, hållbar och hälsosam näringsgren. Som mångårig 
verksamhets-ledare för Ålands skördefest har hon bidragit 
till att utveckla den till ett populärt besöksmål för alla.

Marie Modal, född 1962, är veterinär och numera general-
sekreterare i Den norske veterinærforening (DNV). Hon 
inledde sin veterinära yrkeskarriär som statsinspektör vid 
Statens Livsmedelsverk i Uppsala. Tillbaka i Norge har hon 
arbetat kliniskt inom såväl grisnäringen som med häst- och 
smådjurspraktik. Som ordförande i DNV 2006–2014 en-
gagerade hon sig mycket i den europeiska veterinärfedera-
tionen FVE och hennes kontaktnät inbegriper även EU-
kommissionen och Europaparlamentet.

Birgitta Åhman, född 1953, är professor i renskötsel vid 
SLU. Hennes främsta kompetens ligger inom området 
renens näringsförsörjning. Hon har en djup kunskap och 
stor förståelse för rennäringen, myndighetsutövning inom 
området och komplexiteten i dessa frågor. Birgitta Åhman 
är anlitad som expert av Sametinget och Naturvårdsverket 
i utvecklingen av förvaltning av stora rovdjur med hänsyn 
till rennäringen. Hon har ett omfattande kontaktnät såväl 
inom som utanför Sverige och har god kontakt med sam-
ebyar och enskilda renägare i frågor som rör renens biologi 
och skötsel.

Gunhild Anker Stordalen, född 1979, är en norsk läkare, 
filantrop och miljöaktivist vars uttalade mål är att förändra 
världen. Via filantropiska stiftelser arbetar hon med stöd 
till forskning och utveckling av miljövänliga lösningar, inte 
minst forskning kring hur man kan stimulera människor att 
göra miljövänliga val. Gunhild Anker Stordalen har också 
tagit initiativet till satsningen EAT Forum, en serie hög-
nivåseminarier för politiker, forskare och näringsliv. Det 
första av dessa arrangemang hölls 1994 i Stockholm.
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Skogsavdelningen
Göran Berndes, född 1966, är docent vid avdelningen 
för fysisk resursteori vid Chalmers. Hans forskning berör 
främst markanvändning och energisystem samt hur dessa 
griper in i varandra. Göran Berndes har ett stort nätverk så-
väl nationellt som internationellt, bl.a. inom IEA Bioenergy 
och the Global Bioenergy Partnership vid FAO och han 
har varit huvudförfattare för IPCC:s rapport om Renewable 
Energy Sources and Climate Change Mitigation.

Lena Ek, född 1958, har en juristexamen från Lunds uni-
versitet. Hon är ordförande i Södra Skogsägarna och i The 
Forest-based Sector Technology Platform som är ett euro- 
peiskt partnerskap för forskning och utveckling inom 
skogssektorn. Under årtionden har hon medverkat i arbe-
ten som rör samspelet mellan skog, samhälle, miljö- och 
klimatansvar. Åren 2011–2014 var hon miljöminister.

Katarina Mowitz, född 1972, är jägmästare och VD för 
VMF Qbera som är landets största virkesmätningsförening. 
Tidigare arbetade hon i tolv år på LRF Konsult i olika rol-
ler, bl.a. med tjänster riktade mot skog, juridik och mäkleri. 
Hon har också ägnat sig åt exportförsäljning av trävaror, 
produktionsplanering samt transportplanering i dåvarande 
Assi Domän/Skinnskatteberg Trä.

Erland Mårald, född 1970, är professor i idéhistoria vid 
Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå uni-
versitet. Hans forskning ligger i skärningspunkten mellan 
miljö-, teknik- och vetenskapshistoria med fokus på bl.a. 
landskapsförändringar, miljölagstiftning samt skogs-, ener-
gi- och framtidsfrågor.

Karin Perhans, född 1979, är fil.dr och har bl.a. forskat 
om avvägningar mellan ekologiska och ekonomiska värden 
inom skoglig naturvård. Idag är hon forskningssekreterare 
på Formas med ämnesansvar för skog och areella näringar. 
Hennes bakgrund i såväl den akademiska världen som i 
myndighetssfären ger henne stor förståelse för olika typer 

av kunskapsbehov och deras kopplingar till forskningspoli-
tik och praktisk förvaltning.

Johan Trolle-Löwen, född 1959, är VD och ägare av Sjösa 
Förvaltning AB. Han är civilingenjör med inriktning mot 
industriell ekonomi och har en förmåga till överblick över 
de mångfacetterade frågekomplex som krävs för en större 
egendomsförvaltare att hantera. Han är också ledamot i ett 
antal styrelser med tyngdpunkt på företag inom skog och 
lantbruk.

Vilis Brukas, född 1973, är forskare vid Institutionen för 
sydsvensk skogsvetenskap, SLU i Alnarp. Han fick sin 
skogliga grundutbildning i Kaunas i Litauen, disputerade 
vid nuvarande Köpenhamns universitet år 2000 för att där-
efter ta upp en position som forskare vid SLU. Där har han 
blivit en av de främsta företrädarna för ämnet ”skogspoli-
tik”. Han var en av initiativtagarna till och samordnare av 
masterprogrammet Euroforester, som involverar 12 skogs-
fakulteter inom Östersjöregionen.

Lauri Hetemäki, född 1957, är en av Europas ledande fors-
kare inom skogliga omvärldsanalyser och skogssektoriella 
frågor. Han är docent i Forest Economics and Marketing 
vid Helsingfors universitet och byråchef på European Forest 
Institute. Han har varit en av huvudförfattarna till en rap-
port om hur bioekonomin kan utvecklas i Europa, Leading 
the way to a European circular bioeconomy strategy, där han 
analyserat vad som krävs för en grön omställning av sam-
hället.

John Innes, född 1957, är professor och dekan för den 
skogliga fakulteten vid University of British Columbia, 
Kanada, med en grundutbildning i geografi från University 
of Cambridge. Hans mål är att världens skogar ska vara 
hållbart skötta och han är och har varit medlem i ett tju-
gotal internationella skogs- och miljökommittéer och sam-
manslutningar.

Akademien består av tre avdelningar, 
Allmänna avdelningen, Jordbruksavdelningen 

och Skogsavdelningen, dit ledamöterna väljs in.
Den fristående enheten Bibliotek, arkiv och his-

toriska projekt (BAHP) har inga egna ledamöter, 
utan verksamheten består av som avdelnings-

överskridande samarbeten och projekt.

Foto ovan: Skogsarbetare i Dödre, Jämtland 1911, 
okänd fotograf [Public domain].

Foton t h: John Foxx/IBL. 
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KSLA utlyser anslag ur: 

C. F. Lundströms stiftelse

C. F. Lundströms stiftelse är en fristående stiftelse 
som KSLA administrerar. Stiftelsen lämnar bidrag till 
svenska medborgare för främjande av 1) vetenskaplig 
forskning, och av 2) sociala ändamål; bidrag till insti-
tutioner för vård och uppfostran av barn, för upplys-
ning i nykterhetsfrågor m m. 

Ansök senast 15 januari kl 17.00!

Bidrag för sociala ändamål till kan ges till organisationer, föreningar eller motsvarande – inte till privatpersoner. 
Stiftelsen delar inte ut bidrag för att tillgodose enskilda behov, t ex stöd till personer i ekonomiskt trångmål.
Studiestipendier, bidrag till klassresor eller bidrag till studier utomlands delas inte ut. Inte heller bidrag för delta-
gande i konferenser, symposier eller kortare utbildningskurser eller till medicinsk forskning.
Bidrag delas inte ut för löpande kostnader, d v s där bidraget endast syftar till att för viss period täcka en åter-
kommande kostnad.

Information om stiftelserna och anvisningar för ansökan finns på www.ksla.se/anslag-stipendier/. 
Ansökan, som görs via nätet, ska vara KSLA tillhanda senast den 15 januari 2018 kl. 17.00.  
Besked meddelas i mars/april 2018.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), telefon: 08-54 54 77 00, akademien@ksla.se

Vetenskaplig forskning
Stiftelsen lämnar bidrag
• för att främja vetenskapliga forskning till gagn för lan-
dets industri eller jordbruk/skogsbruk med binäringar 
(CF2018).

Sociala ändamål
Stiftelsen lämnar bidrag
• till institutioner för vård och uppfostran av barn samt 
för utbildning i slöjder och näringar av allmännyttigt 
slag (CFS2018).
• för upplysning i nykterhetsfrågor samt stöd till drog-
bekämpning (CFS2018).

KSLA inbjuder dig som är ledamot i KSLA och/eller verksam inom forskning, teknisk utveckling och företa-
gande att föreslå lämpliga mottagare av stipendier från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för ve-
tenskap, teknik och miljö.

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till uthålligt nytt-
jande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Stipendier har företrädesvis delats ut till yngre 
forskare som är verksamma i Sverige.

Stiftelsens styrelse, där Kung Carl XVI Gustaf är ordförande, har till stöd en arbets-
grupp med företrädare från KSLA, KVA och IVA. Slutligt urval görs under våren un-
der Kungens medverkan. Vilka som fått stipendierna meddelas på Kungens födel-
sedag den 30 april. Kungen delar ut stipendierna vid en mottagning på Kungliga 
Slottet i Stockholm i maj 2017.

Utdelade belopp brukar uppgå till mellan 85 000 och 100 000 kr. Vanligen delas ca 
15 stipendier ut, varav 5–6 av de som KSLA nominerat. Bra förslag har en god chans 
att beviljas! Förslag till mottagare ska vara KSLA tillhanda senast 12 januari 2018.

Kontakta Keiko Blesserholt, 08-5454 7713 keiko.blesserholt@ksla.se, för informa-
tion om stipendiekriterier och utformning av nomineringsförslag

Mer info finns på KSLA:s webbplats www.ksla.se, se under fliken Anslag & stipendier.

Vem vill Du särskilt belöna med ett stipendium ur Stiftelsen

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond  
för vetenskap, teknik och miljö
Nominera senast 12 januari!
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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/eu-kommissionens-forslag-till-godselforordning/

KSLA:s synpunkter i sammandrag:
EU-förordningen reglerar inte användningen av CE-märkta göd-
selmedel. Biogödselns höga vattenhalt innebär att den i de flesta 
fall inte är intressant att exportera till andra länder varför det kan 
räcka med nationell lagstiftning utan CE-märkning. Det finns dock 
företag som testar avvattning av gödselprodukter, i första hand för 
ekologisk produktion. Efter avvattning kan produkterna transpor-
teras längre och bli intressanta även i konventionellt jordbruk. En 
harmoniserande CE-märkning skapar då möjligheter för svenska 
företag att saluföra gödselprodukter på EU:s inre marknad. KSLA 
stödjer förslaget att Sverige behåller sin nationella lagstiftning och 
accepterar den föreslagna formen för CE-märkning på EU-nivå. På 
så sätt omfattas biogödsel som produceras och används i Sverige 
av svensk lagstiftning och det är en fördel med enhetliga gränsvär-
den vid import av CE-märkta organiska gödselmedel.

Yttrande över Naturvårdsverkets utredning av konsekvenserna för verkets förslag till nationell förordning av EU-kommissionens förslag till 
gödselförordning (Dnr M2013/02076/Ke, till Miljö- och energidepartementet 28 oktober)

Det är viktigt att åkermarkens värde bibehålls och att konsumenter-
na accepterar att biogödsel används i lantbruket. Därför måste det 
garanteras att halterna av tungmetaller, polymerer, synliga förore-
ningar m m, hålls mycket låga i biogödsel från samrötningsanlägg-
ningar. Arbetet med den frivilliga certifieringen SPCR 120 för rötres-
ter från biogasframställning måste följas och ständigt förbättras.
Samhället bör undanröja hinder för spridning av biogödsel för att 
stimulera till biogasproduktion, t ex kräva hygienisering endast av 
biogödsel som innehåller animaliska biprodukter. 
Mycket av svensk åkermark har låg pH-halt och relativt höga kad-
miumhalter, vilket gör odlingen känslig för tillförsel av ytterligare 
kadmium. Därför bör Sverige begära undantag för att behålla nuva-
rande gränsvärde om 100 gram kadmium per ton fosfor vid införsel 
av CE-märkta organiska gödselmedel. 

Våra senaste publikationer

Akademiens publikationer går att beställa på vår hemsida, ksla.se – och oftast även att hämta som pdf! 
Böcker i SOLMED-serien kan ofta beställas som Print on demand eller hos adlibris.com eller bokus.com.

KSLAT 5-2017 Utan pengar – inga hagar och ängar
Ängar och hagar erbjuder rik biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster. Men de kan bara be-
varas genom att brukas, vilket förutsätter att bönder får betalt för de kollektiva nyttigheter som de 
producerar. Bristande lönsamhet är en viktig orsak till att bönder och betesdjur och därmed ängs- och 
hagmarker försvinner. Det behövs policyinstrument för att bryta den negativa trenden, liksom ökat 
engagemang och ansvarstagande hos politiker, myndigheter, inom jordbruket och bland konsumenter.
Detta diskuterades hos KSLA vid ett seminarium i november 2016 och en uppföljande workshop i 
februari 2017. Här är rapporten.
Redaktörer: Margareta Ihse och Ann Norderhaug. 92 sidor.
ISBN tryck: 978-91-88567-07-9, digital: 978-91-88567-08-6

SOLMED nr 76 Perspektiv på tillvaron
Grosshandlaren A.W. Bergsten som fotograf och konstnär
Grosshandlaren A.W. Bergsten, akademiens store donator, var en god fotograf och målande konstnär. I 
denna bok samlas 85 av Bergstens totalt 200 fotografier och även bilder på 31 av hans tavlor.
Fotografering var kring sekelskiftet 1900 inte någon vanlig hobby, så Bergstens omfattande fotosam-
ling är speciell. Vi får intressanta jämförelser med nytagna bilder på landskapet som visar hur detta 
förändrats sedan Bergsten tid. Huvuddelen av bilderna är från Västjämtland och nejderna runt A.W. 
Bergstens egendom Enaforsholm, men i boken finns även bilder från Stockholm och Waldemars udde.
Författare: Hans Antonson. 136 sidor.
ISBN Print on demand: 978-91-88567-80-5
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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 vårt 
anslagsansökningssystem.

Till Ur Belopp Ändamål

Ziyad Al-Kass Nils Lagerlöfs fond 14 109 Metagenomics bacteria found in stallion semen

Anna Arvidsson Axel Melanders fond 23 000 Fältarbete i Botswana, januari–juni 2017

John Baison Adolf Dahls fond 6 000
Exome Genotyping and Association Mapping in Norway Spruce. 
San Diego, USA, januari 2017

Amy Berggren
C. G. Johnssons och hans arvingars 
fond

20 000 Vattenhantering vid översvämning i stora städer

Lisa Berglind Nilsson-Aschans stipendiefond 23 000
Utbytestermin i landskapsarkitektur på Manitoba University, Kanada, 
höstterminen 2016

Örjan Berglund
Adolf Dahls fond 85 000

MarkLustPilot
Akademiens kulturtekniska fond 90 000

Elisabeth Bringer Hallberg SLO-fonden 50 000 Förstudie inför bok om lantbrukets fältmaskiner

Michelle Cleary

Carl-Fredrik von Horns fond 75 000
Identification of European ash resistant to ash dieback using Fourier 
transform IR spectroscopyErik och Ellen Sökjer-Petersens 

stipendiefond
100 000

Gunnar och Birgitta Nordins fond 15 000
IUFRO Division 7 Conference: Global change and forest health. 
Istanbul, Turkiet, mars 2017

Anna Favati Carl-Fredrik von Horns fond 10 000 Vinnar- och förlorareffekter och personlighet hos tuppar

Per-Ola Hedwall Gunnar och Birgitta Nordins fond 130 000 Is phosphorous the next deficient in line after nitrogen?

Stina Hellman Nilsson-Aschans stipendiefond 14 618
Modern Vaccines Adjuvants & Delivery Systems. 
Porto, Portugal, september 2017

Lena Jonsson Lantbruksveckans fond 200 000 Skogskollo för tjejer

Rebecca Karlsson Nilsson-Aschans stipendiefond 23 000
Utlandsstudier en termin på Lincoln University, Nya Zeeland, 
vårterminen 2017

Karen Kloth
Knut och Alice Wallenbergs forskar-
stipendiefond

100 000 Aphids on aspen: Cell walls as a defence

Lisa Kullander Nilsson-Aschans stipendiefond 23 000
Utlandsstudier en termin på Lincoln University, Nya Zeeland, 
vårterminen 2017

Peter Lundqvist SLO-fonden 245 000 Faktorer som påverkar lantbrukares arbete med skadeprevention

Srisailam Marupakula
Knut och Alice Wallenbergs forskar-
stipendiefond

11 417
International conference on mycorrhizal (ICOM9) conference. 
Prag, Tjeckien, juli 2017

Tomas Nordfjell SLO-fonden 15 000 IUFRO världskongress. Freiburg, Tyskland, september 2017

Elin Ratcovich Nilsson-Aschans stipendiefond 2 200 Kvalificerad agronompraktik hos Jordbruksverket i Skara

Christopher Raymond Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond 99890
Evaluating experiential learning programs to support biodiversity 
conservation in urban gardens

Katarina Segerkvist Svenska Vallföreningens fonder 22000 EGF Symposium. Alghero, Italien, maj 2017

Per Ståhl SLO-fonden 110000 Utveckling av spruttekniken vid radsprutning

Lena Ström SLO-fonden 90000 Utveckling, uttagning och information om SM i skog

Georgios Tzelepis
Knut och Alice Wallenbergs forskar-
stipendiefond

9 148 Fungal control and exploitation. Nottingham, England, september 2017

Torun Wallgren Axel Melanders fond 10 000
68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. 
Tallinn, Estland, september 2017

Lars Wiik Svensk Växtnäringsforskning 100 000
Ett triangeldrama (väder, markbördighet, avkastning) med förutsägbara 
resultat? En förstudie

Carola Wingren
Carl-Fredrik von Horns fond 25 000

Landskapet och skissen 
Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond 25 000



36 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 4  201736 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 3  2017

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. 
Du anmäler dig också via vår hemsida.

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).

28 januari – Akademiens 206:e högtidssammankomst* 
i Stockolms stadshus
Tema: Landsbygd och utveckling
Våra nyinvalda ledamöter tar emot sina ledamotsbrev och H.E. Riks-
marskalken Professor Svante Lindqvist delar ut akademiens priser och 
belöningar. Middag och mingel.

7 februari – Seminarium
Farsoter i Sverige – hur historien påverkar vår samtid
Vad i människans historiska markanvändning, djurhållning och agrara 
leverne har bidragit till sjukdomsspridning, mellan djur och från djur till 
människa?

8 februari – Akademisammankomst*
Tema och program är ännu inte fastlagt.

12 februari – Boksamtal i biblioteket
Skogsindustriell déjà vu – nytänkande, strukturförändringar 
och strategiska beslut förr och idag
Ett samtal om professor Sven-Erik Sjöstrands Rethinking corporate 
governance.

8 mars – Akademisammankomst*
Tema och program är ännu inte fastlagt.

12–13 March – Conference for fellows and invited guests
Forest and the climate
Manage for maximum wood production or leave the forest as a carbon 
sink? A conference aiming to facilitate a dialogue about the roles of 
forests and forest management in climate change mitigation.

Kalendarium

*) Endast för ledamöter och/eller särskilt inbjudna. 
Webbsändningarna är öppna för alla och till dem krävs ingen anmälan!


