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Preses har ordet

Under året som gick fick landsbygdsfrågorna 
ökad bevakning av media på både nationell och glo-
bal nivå och såväl EU som Sverige har tagit fram nya 
strategier och program för landsbygdsutveckling. 
Det är glädjande att diskussionen om landsbygden 
har fått hög prioritet på politikernas bord och vi val-
de också landsbygden som tema för Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademiens högtidssammankomst 
2018. Högtidstalet, som hölls av förre statsministern 
Göran Persson, hade rubriken ”Landsbygdens tid är 
nu” och tog upp förutsättningarna men också utma-
ningarna för att skapa och upprätthålla en levande 
och vital landsbygd från norr till söder.

Samhället står inför stora förändringar – såväl 
klimatmässiga som sociala och tekniska – och vi 
behöver stärka företagande och entreprenörskap i jordbruk och andra näringar på landsbygden. Samtidigt 
måste vi kunna bevara och utveckla natur- och kulturvärdena i landskapet och stärka landsbygdens ut-
vecklingsförutsättningar i bred mening. Den allt snabbare digitaliseringen, artificiell intelligens med mera, 
skapar möjligheter också i fråga om att utveckla de gröna näringarna. Mycket har redan skett och föränd-
ringarna sker allt fortare. Vi behöver mer forskning, innovation och ny teknik om den gröna sektorn ska 
kunna växa och utvecklas för att långsiktigt och hållbart försörja en växande befolkning. Här har KSLA 
en viktig uppgift i att fortsatt föra fram brännande frågor och erbjuda en arena för diskussion om möjliga 
lösningar – inte minst under valåret 2018.

För att kunna föra denna diskussion på ett trovärdigt och framåtsyftande sätt behöver vi tillförlitliga och 
vetenskapligt hållbara fakta att stå på – och hur kan vi veta vad som är det bästa underlaget? En möjlighet 
som öppnat sig för oss som verkar inom den gröna sektorn är att använda evidensbaserade analysmetoder, 
så kallade systematiska utvärderingar av vetenskapliga resultat.

Forskare inom medicin har länge använt evidensbaserade analysmetoder, inte minst vad gäller olika 
läkemedelseffekter och biverkningar. Detta sätt att få fram vetenskapliga svar var nytt på miljöområdet när 
ett forskningsprogram om evidensbaserad miljövård – EviEM – startade för sex år sedan, med finansiering 
från Mistra. Tanken är att kunna omsätta vetenskapliga resultat i råd och rättesnören för det praktiska mil-
jöarbetet. Evidensbaserade analysmetoder är viktiga i tider av ”alternativa sanningar” och Formas har fått 
regeringens uppdrag att fortsätta arbetet i en nybildad analysenhet.

Systematiska utvärderingar kommer också att kunna användas strategiskt av myndigheter och organi-
sationer som ansvarar för utvecklingen inom den gröna sektorn och därmed bidrar till en hållbar samhälls- 
och landsbygdsutveckling. För KSLA, som plattform för olika ståndpunkter i många komplexa frågor, kan 
systematiska utvärderingar bli en viktig resurs att ta hänsyn till i kommande diskussioner och debatter.

Lisa Sennerby Forsse
Akademiens preses

Lisa Sennerby Forsse. Foto: Carl-Gustaf Thornström.
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Akademi- 
sekreterarens 
tillbakablick 2017

Smarta sammankomster och social samvaro.  Tidsenliga överläggningsämnen har präglat KSLA:s sam-
mankomster under 2017 liksom tidigare år. Bland annat diskuterade vi krisberedskap för Sveriges livsme-
delsförsörjning och hur vi ska hantera diverse hot och möjligheter inom både skog och jordbruk i ett för-
ändrat klimat. Både avspärrningar och klimatförändringar är exempel på kriser som vi måste tackla på både 
kort och lång sikt. Vi kan konstatera att forskningen återigen är central för att på ett klokt och hållbart sätt 
finna lösningar. Det är självklart tycker vi inom akademien, men alla vet att världens mäktigaste balanserar 
på slak lina i detta avseende.

KSLA drog sitt strå till stacken i kampen mot faktaresistens genom att medverka i March for Science 
under våren tillsammans med Vetenskap och Allmänhet och många andra organisationer. Detta parallellt 
med att KSLA ständigt jobbar med att gifta ihop välgrundad forskning och praktisk erfarenhet till en tro-
värdig och långsiktigt användbar mix för jord- och skogsbruk och därtill hörande näringar. 

Postdok och gästprofessurer under KSLA:s hatt.  Under året initierades ett samarbete mellan KSLA 
och Kulturfonden för Sverige och Finland med anledning av Finlands 100-årsfirande den 6 december. 
Sveriges gåva till Finland kallas Tandem Forest Values och är ett forskningssamarbete som ska stärka och 
utveckla samverkan mellan aktörer i Finland och Sverige inom det skogliga och skogsindustriella området. 
Sveriges regering, tillsammans med Formas, Skogsindustrierna, Kempestiftelsen, Marianne och Marcus 
Wallenbergs Stiftelse och KSLA, beslutade 2017 att avsätta 24 miljoner kronor till 12 postdoktjänster. 
Startskottet var ett seminarium den 26 oktober, där Hans Majestät Konungen medverkade.

KSLA beslutade under året att bevilja medel för två Wallenbergprofessorer, nämligen professor Scott 
Creel från Department of Ecology, Montana State University, och professor Tobias Kuemmerle från 
Department of Geography, Humboldt-Universität zu Berlin. I december ordnades ett seminarium med 
titeln Global Urban Sustainability and Justice där förra årets Wallenbergprofessor Dagmar Haase var huvud-
talare. 

Ungdomar, forskning och internationella frågor.  Tre utskott har formats under året för att hantera aka-
demiens ungdoms-, forsknings- och internationella frågor. Utskotten är akademiövergripande och kommer 
att samarbeta både sinsemellan och i dialog med andra grupperingar inom KSLA. Huvudsyftet med forsk-

År 2017 var akademiens 205:e verksamhetsår sedan 
starten 1813. KSLA är en aktiv mötesplats för de gröna 
näringarna och därtill knuten verksamhet. Vi arbetar 
genom obunden dialog och oberoende analys med 
frågor som berör alla och intresserar många.

Eva Pettersson. Foto: Anna Calleberg.
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ningsutskottet är att bidra till att skapa förutsättningar så att beslut som rör de gröna näringarna fattas på 
goda kunskapsmässiga grunder. Ungdomsutskottet vill bjuda in unga akademiker och praktiker att arbeta 
med KSLA:s frågeställningar tillsammans med akademiens ledamöter. Utskottet kommer även att fortsätta 
att arbeta med KSLA:s mycket uppskattade mentorsprogram som genomfördes för andra året under 2017. 
Utskottet för internationella frågor syftar till att förstärka de internationella perspektiven och arbetssätten i 
KSLA:s verksamhet, vilket inbegriper att ta del av händelser och beslut inom till exempel EU och FN och 
på olika sätt följa upp dem. KSLA ska också vara aktivt inom det europeiska nätverket för lantbruksakade-
mier, UEAA, och våra internationella ledamöter ska uppmuntras att ytterligare engagera sig i akademien. 

KSLA:s levebröd.  Akademiens verksamhet finansieras till stora delar av avkastningen från akademiens eget 
kapital och från några av de 44 stiftelser vi förvaltar. KSLA bedriver därför en aktiv förvaltning som grundar 
sig på en väl genomarbetad placeringpolicy, som antogs av akademikollegiet 2017. Trots låga räntor och de 
höga risker som aktiemarknaden innebär lyckades förvaltningen bra i relation till index. En mindre del av 
verksamheten finansieras av statliga medel, men även av externa anslag som blir ett allt viktigare komple-
ment för att kunna driva KSLA:s verksamhet på ungefär samma nivå som idag. Förr om åren har akademien 
arbetat med att öka den externa finansieringen och det är fortfarande högaktuellt. Ett arbete som påbörjades 
under hösten ska resultera i att vi sjösätter ett mer systematiskt förfarande under 2018.

Ibland väljer ledamöter eller andra att donera pengar till KSLA och 2017 donerade ledamoten Mats 
Blom en god slant. Akademien är oerhört tacksam för alla bidrag och i just detta fall kommer medlen att 
användas till verksamheten och till att förbättra tekniken i lokalerna på Drottninggatan.

KSLA:s donationsgårdar – Enaforsholm Fjällgård och Barksätter.  I december 2017 anställdes Patrick 
Fjällstedt som VD på Enaforsholm Fjällgård i Jämtland efter ett ganska turbulent år med diverse verk-
samhetsproblem. Gården har stor potential och det är vår fulla övertygelse att Patrick Fjällstedt med god 
marknadsföring, entreprenörsanda och innovativa tankar inom kort kommer att lyckas göra gården till ett 
attraktivt besöksmål i trakten.

På Barksätters egendom i Södermanland sköts skogen av en förvaltare medan jordbruksmarken är utar-
renderad. Dessutom har KSLA skrivit ett separat jaktarrende med extern part för att bland annat komma 
tillrätta med det växande problemet med hjortar på vallarna. Diskussioner i viltfrågan förs också med olika 
parter för att komma fram till en bra lösning. 

Kungliga akademier tillsammans.  Under våren genomfördes föreläsningsserien Vingslag över Haga, ett 
samarbete mellan sex akademier samt Kommittén för Gustavianska parken. Temat var en resa i tiden över 
Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens 
historia speglades ur olika akademiers synvinklar. Med Kungl. Akademien för de fria konsterna har vi ett 
samarbete kring landskapets förändring och vi delade också monter med dem på Bokmässan i Göteborg.

Ett halvår på KSLA:s barrikader.  Oj, vilken spännande tid det har varit! Från myllan hemma på gården, 
skog, olja, kossor och entreprenörskap, till Drottninggatan i Stockholm. Man kan tycka att skillnaden är 
enorm – men egentligen inte. Allt bygger på kunskap och det är precis det som KSLA ägnar sig åt, att för-
ena forskning och praktik. Behovet av aktuell forskning är väldigt tydligt i företagandet samtidigt som den 
praktiska verkligheten kräver snabba ryck, ibland sekundsnabba! Även KSLA måste handla snabbt både i 
tid och i tiden. Det gröna och även det blåa – våra naturresurser som ger mat och energi – är mer aktuellt än 
någonsin så akademiens uppdrag är tydligt. Och kräver högt tempo! Under 2017 arrangerade KSLA ca 60 
aktiviteter. Allt från seminarier och rundabordssamtal till jakter på Enaforsholm, boksamtal och workshops. 
När det nu snart blir sommar igen har årshjulet snurrat ett helt år på KSLA för min del. Kul har det varit 
och kul kommer det att bli även kommande år!

Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och VD
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Högtidssamman- 
komsten 2017

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

De svenska och utländska nyinvalda ledamöter som 
kunde delta vid sammankomsten erhöll sina ledamots-
brev av preses varpå årets utsedda pris- och belönings-
mottagare hade äran att ta emot sina priser ur H.E. 
Riksmarskalken Professor Svante Lindqvists hand.

Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander 
sammanfattade det gångna årets verksamhet inom aka-
demien och gav några exempel på pågående och kom-
mande aktiviteter inom akademien.

Högtidstalet hade rubriken Sex roller söker sin förfat-
tare. Akademier som aktörer och framfördes av ledamoten 
och professorn i miljöhistoria Sverker Sörlin.

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

Före och under ceremonin framförde mezzosop-
ran Maria Erlansson med pianoackompanjatör Anna 
Ericsson sex sånger.

Den efterföljande middagen intogs i Gyllene Salen 
och var komponerad med utgångspunkt från samman-
komstens tema. Menyn presenterades av hedersleda-
moten Christina Möller och vinerna presenterades av 
ledamoten Carl Jan Granqvist.

Vid banketten talade Ingela Stenson å alla de nyinval-
da ledamöternas vägnar och mottagaren av Akademiens 
Silvermedalj, Sven Lindgren, talade för alla pristagarna. 
Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och 

Akademiens 205:e högtidssammankomst, på temat 
”Akademierna i framtiden”, samlade drygt 610 gäster i 
Stockholm Stadshus lördagen den 28 januari 2017. Det 
formella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande 
banketten i Gyllene Salen.

Ovan: Preses Lisa Sennerby Forsse inledningstalar vid högtids-
sammankomsten. Nedan: Gästerna strömmar från middagen 
ned till dansen i Blå Hallen. Foton: Erik Cronberg.

10
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Priser och belöningar 2017
Vid högtidssammankomsten den 28 januari 2017 mottog följande personer priser och belöningar för 
förtjänstfulla insatser inom akademiens verksamhetsområden ur H.E. Riksmarskalken Professor Svante 
Lindqvists hand.

klimat, vice statsminister Isabella Lövin framförde 
gästernas tack för en trevlig och god middag.

Efter banketten bjöds upp till dans till mu-
sik av Acoustic Echo: Lisa Holmgren, sång; Ebba 
Åsman, trombon; Martin Åklint, klaviatur; Gustaf 

Gröning, kontrabas. De spelade även före själva 
sammankomsten.

Preses, akademisekreterarens tal och högtidsta-
let finns att hämta på akademiens hemsida, liksom 
högtidsprogrammet.

Årets pristagare. Överst fr v: Mattias Eriksson, Annika Arnesson, Anna-Lena Holgersson, Barry Costa-Pierce, Dagmar Haase, Lars Klingström. 
Mitten fr v: Sven Lindgren, Ann-Charlotte Wallenhammar, Lars Törner, Kenneth Cassman, Christina Engfeldt, Anna-Sofia Cappelen. Nederst 
fr v: Göran Jönsson, Jenny Larsson, Johanna Pettersson, Christina Milén Jacobsson, Maycon Vinborg, Jessica Jansson. Foto: Erik Cronberg.

A.W. Bergstens pris 
för framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik 
undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det 
praktiska området som bidragit till att väcka håg och 
intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren
till f v informationsdirektören vid FAO Christina 
Engfeldt, Stockholm,
– för att hon på den internationella arenan med stor 
framgång förmedlat kunskap om lantbruk, livsme-
del och människans livsvillkor i ett hållbarhetsper-
spektiv.

Akademiens Georg och Greta Borgström-pris
för aktiv forskning eller på annat sätt verkande i Georg 
Borgströms anda, d v s inom område som har med värl-
dens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna 
ekologiska, demografiska och ekonomiska aspekterna
till professor emeritus Göran Djurfeldt, Lund,
– för hans långvariga och framgångsrika forsk-
ningsarbete om landsbygds- och jordbruksutveck-
ling i framför allt Afrika söder om Sahara.
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Akademiens Bertebos-pris
för väl meriterad, banbrytande utvecklingsmetod, som 
berör livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi inter-
nationellt
till professor Kenneth G. Cassman, University of 
Nebraska-Lincoln, USA,
– för hans avgörande betydelse för utveckling av 
begreppet ekologisk intensifiering av jordbrukspro-
duktion, vilket leder till att gapet mellan potentiell 
och verklig avkastning minimeras. Hans omfattan-
de vetenskapliga produktion har stor betydelse för 
tillämpningar inom jordbruket.

Akademiens Håstadius-pris
för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling 
inom växtområdet, till person som gjort särskilt fram-
stående insatser för växtodlingen i Sverige
till agronom Lars Törner, Vallåkra,
– för hans ihärdiga och framgångsrika arbete för 
att förena de ökade kraven på miljö och hållbarhet 
i jordbruket med effektiv och lönsam produktion.

Akademiens Guldmedalj
för utomordentlig gärning inom akademiens verksam-
hetsfält
till professor emeritus Göran Jönsson, Skara,
– för hans insatser som forskare, lärare och akade-
misk ledare. Han har i sina olika roller gjort insat-
ser av stor betydelse för svensk veterinärmedicins 
utveckling, för lantbrukets djurhållning och för att 
bevara vårt veterinärhistoriska arv.

Akademiens Silvermedalj
för att på förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella 
näringarna
till f v landshövdingen Sven Lindgren, Linköping.
– Hans arbete med att lyfta fram betydelsen av den 
gröna sektorns produktion för svensk livsmedels- 
beredskap har uppmärksammat media och samhälle 
på den sårbarhet som präglar livsmedelsförädling 
och livsmedelsdistribution.

H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist delade ut priserna. Här med Annika Arnesson, belönad för insatser i skogs- och jordbruks-
forskningens tjänst. Mattias Eriksson t v belönades för sitt doktorsarbete. Bakom dem akademiens preses och akademiens dåvarande VD 
Carl-Anders Helander. Foto: Erik Cronberg.
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Akademiens belöning för framstående doktors- 
arbete
för att under den närmast föregående treårsperioden ha 
framlagt framstående doktorsavhandling vid universi-
tet eller högskola med relevans för de areella näringarna 
eller därtill knuten verksamhet
till skoglig doktor Mattias Eriksson, Njurunda,
– för hans avhandling Developing Client-Supplier 
Alignment in Swedish Wood Supply,
och till veterinärmedicine doktor Jenny Larsson, 
Uppsala,
– för hennes avhandling Neonatal Porcine Diarrhoea, 
Aspects on Aetiology and Pathology.

Akademiens belöning för föredömliga insatser 
inom pedagogik och undervisning
för att under den senaste treårsperioden på ett fram-
stående pedagogiskt sätt ha förmedlat kunskap inom de 
areella näringarna vid universitet eller högskola
till agronom Anna-Lena Holgersson, Alunda,
– för hennes framgångsrika pedagogiska ledarskap 
inom hippologutbildningen, vilket har haft avgör-
ande betydelse för utvecklingen av det komplexa 
utbildningsprogrammets kvalitet.

Akademiens belöning för föredömliga insatser 
inom forskningskommunikation
för att inom skogs- eller jordbrukssektorn ha gjort fram-
stående insatser inom forskningskommunikation, riktad 
till andra än forskare inom det egna ämnesområdet
till redaktör Lars Klingström, Ödeshög,
– för att han som populärvetenskaplig skribent på 
ett vederhäftigt sätt gör resultat från ny skogsforsk-
ning kända i samhället.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i 
skogs- och jordbruksforskningens tjänst
för framstående insatser i skogs- eller jordbruksforsk-
ningens tjänst och därmed förtjänstfull medverkan till 
kvalificerad forskning
till försökstekniker Annika Arnesson, Skara,
– för hennes mångåriga engagemang och högt upp-
skattade insatser inom nöt- och lammköttsproduk-
tion. Annika Arnesson har bidragit till utveckling 
av värdefulla arbetsformer till nytta för tillämpad 
forskning på gårdsnivå.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare 
för att genom idérikedom och engagemang i sin praktiska 
verksamhet som landsbygdsutvecklare på ett positivt sätt 
ha bidragit till utvecklingen på landsbygden
till landsbygdsutvecklare Christina Milén Jacobs-
son, Brålanda,
– för hennes arbete med utveckling av landsbyg-
den, dess företag och medborgare. Christina Milén 
Jacobsson har lett en lång rad olika projekt och verk-
samheter som lyft fram, utvecklat och drivit lands-
bygdens frågor. Outtröttligt förmår hon inspirera, 
engagera och utveckla individer, företag och orga-
nisationer.

Anders Elofsons medalj
för utomordentlig gärning inom området vallfröodling 
och bete
till agronomie doktor Ann-Charlotte Wallenham-
mar, Örebro,
– för hennes gärningar inom växtodling och hennes 
avgörande insatser inom sjukdomsdetektering i vall-
baljväxter och för utvecklingen av vallfröodlingen.
Beslutat av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond. 

Akademiens UniK:s Casetävling 2016
där de unga deltagarna i lag och under begränsad tid 
skulle lösa ett ”case”, som handlade om att utveckla ett 
attraktivt koncept för den mat som odlas, produceras och 
konsumeras i Norden. Konceptet ”Nordisk mat” skulle i 
första hand vända sig till konsumenter men kunde om-
fatta aktiviteter i andra delar av produktionskedjan.
Till Anna-Sofia Cappelen, Jessica Jansson och 
Johanna Pettersson
– för deras tävlingsbidrag ”Nordiskt skafferi” – ett 
innovativt koncept som riktar sig till en tydlig mål-
grupp och sätter fokus på maten ur ett hälsoperspek-
tiv. Idén stimulerar till en ökad nordisk matproduk-
tion, en hälsosammare livsstil och ökad hållbarhet i 
livsmedelskedjan och landskapet.

Anders Walls landsbygdsstipendium,
som ska stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till 
insatser för landsbygdens utveckling,
till lantbrukare Maycon Vinborg, Hörby,
– för att han med två tomma händer, men med inre 
drivkraft, målmedvetenhet och entreprenörskap, 
på kort tid startat ett arbete som redan fått en om-
välvande betydelse för svensk fårnäring och svensk 
landsbygd.
Beslutat av Anders Walls stipendiekommitté.
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Ordinarie sammankomster

Akademiens högtidssammankomst infaller den 28 januari varje år. Därefter anordnar akademiens tre 
avdelningar – Allmänna avdelningen (A), Jordbruksavdelningen (J) och Skogsavdelningen (S) – en sam-
mankomst vardera på våren och en på hösten. Akademikollegiet (K) ansvarar för att arrangera ytterligare 
två sammankomster; den i maj och årets sista avrundande sammankomst i december.

Vid varje sammankomst behandlas ett överläggningsämne av hög aktualitet för ledamöterna. De 
åtta ordinarie sammankomsterna år 2017 lockade sammanlagt 422 fysiska deltagare. Sex av de sju 
sammankomster som hölls i akademiens lokaler webbsändes med sammanlagt 470 inloggade följare. 
Majsammankomsten kombinerades med exkursion till Norrtälje kommun med Roslagen som mål. 

Perspektiv på teknikutveckling för jord-
bruk, skog och trädgård – varför blev 
det så olika?
9 februari
Sammankomsten hade planerats av KSLA:s nystar-
tade Kommitté för teknik i de gröna näringarna. 
Den inleddes med en historisk överblick över den 
ofta språngvisa, tekniska utvecklingen och innehöll 
en intressant analys av samspelet mellan teknik och 
samhälle.Stick i stäv med rubriken visade det sig att 
olika gröna näringar har mycket gemensamt när det 
gäller teknikutveckling och mycket att lära av var-
andra. Alla påverkas av globalisering, urbanisering 
och digitalisering, och alla kommer att dra nytta 
av den allmänna teknikutvecklingen med robotar, 
sensorteknik och insamling av stora mängder data. 

Även utmaningarna på miljöområdet är gemen-
samma. Ledamoten Magnus Thor berättade att 80 
procent av dagens utvecklingskraft inom skogen läggs 
på att möta miljökrav. Markpackning och ägarskap 
till insamlade data nämndes som utmaningar för 
jordbruket, och för trädgårdsnäringen talades bland 
annat om utveckling av sol- och bioenergi. 
61 deltagare + 75 webbvisningar (A)

Hur ska vi tackla hoten från nya 
skadegörare?
9 mars
Det finns luckor i lagarna för växtskydd i skogen. 
Det framkom vid skogsavdelningens sammankomst 

den 9 mars. Ansvaret för nytillkommande skade-
görare i Sverige kan hamna mellan myndigheternas 
stolar om skadegörarna redan finns etablerade på 
andra ställen i EU. Det här problemet blev tydligt 
när en tallungskog utanför Märsta 2016 drabba-
des av den för Sverige nya svampen Diplodia pinea. 
Markägaren lät avverka skogen på eget initiativ och 
kanske räddade han därmed ett par hundratusen 
hektar tallskog i Mellansverige från att smittas. 
Men han kunde inte få någon ersättning från sta-
ten, det är inte ens klart vilken myndighet som hade 
ansvaret, Jordbruksverket eller Skogsstyrelsen. 

Risken för att vi ska få in nya skadegörare ökar, 
dels för att vi har alltmer gränsöverskridande handel 
med växter och växtdelar, dels på grund av klimat-
förändringarna. Tallvedsnematod angavs som ett 
exempel. Det är en amerikansk rundmask som i dag 
dödar skog i Sydeuropa, och som mycket väl kan 
drabba även Sverige.
58 deltagare + 68 webbvisningar (S)

Vem tjänar på handelns egna 
varumärken?
6 april
I många länder har handelns egna märkesvaror, 
EMV, sedan länge stor utbredning i livsmedelsbuti-
kerna. I Sverige har utvecklingen gått snabbt under 
senare år och livsmedelskedjorna driver på mot ökad 
andel EMV. Drygt 20 procent av mejeriproduk-
terna och 35 procent av färsk och djupfryst mat är 



egna märkesvaror. Produktnamn som Scan, Kronfågel, 
Lantägg, Falköpings mejeri eller Arla ersätts med 
varumärken som exempelvis ICA Basic eller Selection, 
COOP Prima eller Extra eller Axfoods Premier. 
Handeln har också egna ekologiska märkningar som 
Änglamark, ICA I love eco och Garant Eko. Det har 
medfört en maktförflyttning från bonde till industri 
och handel.

Det finns de som hävdar att en ökad andel EMV 
är till nackdel för konsumenterna eftersom urvalet av 
produkter minskar, man talar om ökad enfald i butiken. 
Försäljningen av egna varumärken fortsätter dock att 
öka vilket tyder på att konsumenterna uppskattar de 
lägre priser som EMV för med sig. Det talas om att 
handeln använder EMV för att pressa priserna gente-
mot leverantörer och därmed lantbrukare; lönsamheten 
har i första hand ökat för dagligvaruhandeln, som dri-
ver på utvecklingen. En viktig fråga är hur produktut-
veckling kan drivas i ett system med stor EMV-andel.
40 deltagare + 28 webbvisningar (J)

Akademiens vårexkursion till Roslagen – 
landskap och lantbruk i ständig 
förändring
11 maj till Norrtälje kommun
Norrtälje kommun utgör en tredjedel av landytan i 
Stockholms län. Jord och skog har alltid varit viktiga 
resurser för befolkningens överlevnad och bygdens 
utveckling. Idag är lantbruket klämt mellan den ex-
panderande storstaden, fritidsboende och den urbana 
synen på det traditionella småskaliga familjejordbruket. 
Kommunen har näst högst andel nyckelbiotoper i landet 
(bara Gotland har fler) och vi besökte en nyckelbiotop 
tillsammans med representanter från Skogsstyrelsen 
och Skogssällskapet.

Eftermiddagskaffet intogs på Norrtelje Brenneri 
där Länsstyrelsen i Stockholms län presenterade sitt 
arbete med en regional livsmedelsstrategi i syfte att 
åstadkomma en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörj-
ning i länet. I Stockholms län finns Sveriges största 
marknad och mycket goda förutsättningar för avsätt-
ning av lokala produkter. Strategin ska bland annat 
hantera frågor som hur den stora efterfrågan i regio-
nen kan mötas med lokal och regional produktion och 
förädling samt effektiv användning av mark och andra 
resurser i en region med högt exploateringstryck. Under 
exkursionen besökte vi också ICA Flygfyren som är 
landets 10:e största livsmedelsbutik.
41 deltagare (K)

Februarisammankomsten handlade om teknik. Foto: Ylva Nordin. 15
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Krisberedskap – att klara landets livs-
medelsförsörjning vid en störning
9 november
Den svenska beredskapen för kriser och störningar 
av olika slag har de senaste åren monterats ner. 
Livsmedelsverket har nu en samordnande roll för 
kris- och beredskapsplanering för livsmedelsförsörj-
ningen. Vi har sedan flera år tillbaka inga direkta 
mål för vår självförsörjning, utan förlitar oss till stor 
del på import. Sverige har inte heller några bered-
skapslager. Olika typer av störningar kan direkt och 
indirekt påverka produktionen och distributionen av 
livsmedel. Brist på drivmedel, ingen elförsörjning 
och obefintliga eller dåliga möjligheter att kommu-
nicera via datorer och mobiltelefoni är tänkbara hot. 
Listan kan göras lång och problem kan uppstå täm-
ligen omgående eller på lite längre sikt. Idag finns 
det ingen myndighet som tar ett helhetsansvar. Det 
är upp till den enskilde medborgaren och lantbru-
karen att planera och förbereda sig för eventuella 
krissituationer.
47 deltagare + 105 webbvisningar (J)

Om man vägrar se bakåt och inte vågar 
se framåt så måste man se upp
14 december
KSLA:s decembersammankomst präglades av både 
historia och framtid. Ledamoten Annika Åhnberg 
guidade både nya och gamla avdelningsordföranden 
på ett utmärkt sätt och ställde frågan om vad KSLA 
borde få i julklapp. Högst på önskelistan hamnade 
”en stor donation”, ”ändra ändamålsparagrafen för 
våra stiftelser så fler kan söka”, ”öka möjligheten till 
prioriteringar” och ”ett stort statligt anslag”.

De tre avgående ordförandena, Åke Clason från 
Allmänna avdelningen, Ann-Britt Karlsson från 
Jordbruksavdelningen och Tomas Lundmark från 
Skogsavdelningen, berättade om händelser och upp- 
levelser under sina fyra år i ordförandestolarna. 
Ulrich Lange, ordförande i BAPH-nämnden, re-
flekterade kring åren som varit och en del om det 
som komma skall. Mycket har gjorts och mycket 
kommer att göras, vilket är KSLA i ett nötskal.
71 deltagare (K)

Septembersammankomsten om kultur som kunskapsbärare. 
Projektet ”Vattnet kommer” om klimatförändringar innehöll bl a 
en dans framförd av SLU-studenter. Bild ur filmen som finns här: 
https://vimeo.com/193333694. 

Hur vi skaffar oss kunskap om miljön, 
naturen och dess förändring
14 september
Landskapet ändrar sig ständigt. Snabbt som vid en 
skogsbrand eller långsammare när den biologiska 
mångfalden utarmas eller havet stiger på grund av 
klimatförändringarna. De senare, mindre uppen-
bara förändringarna är svåra att ta till sig för andra 
än experterna. Samtidigt är det viktigt med förstå-
else för dessa förlopp för att vi ska kunna agera och 
fatta medvetna och bra beslut. Medan forskarna 
ibland tycks tala för döva öron, ökar intresset för 
kompletterande kunskap som vi kan få via kultur 
– bilder, drama eller människors berättelser. En 
slutsats av sammankomsten var att naturvetenskap-
liga fakta måste ses i ljuset av de kunskaper vi får på 
annat sätt, genom samhällsvetenskap, humaniora 
och det konstnärliga utforskandet. 
54 deltagare + 67 webbvisningar (A)

Behovet av forskning om den svenska 
skogen i ett förändrat klimat
12 oktober
Skogen och klimatet var ämnet för skogsavdelning-
ens sammankomst i oktober. Mötet visade att det 
finns många relevanta frågor som saknar bra svar i 
dag: Vad vet vi om det framtida klimatet – egent-
ligen? Hur påverkas skogen av ett varmare klimat? 
Hur påverkas risken för stormskador och nya skade- 
görare? Ska vi klimatanpassa skogsbruket redan i 
dag – och i så fall hur? Är det smartast att minska 
avverkningarna och lagra mer kol i skogen – eller 
bör vi tvärtom bruka våra skogar mer intensivt för 
klimatets skull? Mötet efterlyste också mer kunskap 
om hur vi ska se på skogens möjlighet att substituera 
fossil råvara. 
50 deltagare + 83 webbvisningar (S)



Verksamhetsberättelse 2017  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 17

Kvantifiering av landskapsbaserad 
skötsel versus konventionell skötsel 
i skogliga landskap
13 januari → Workshop med särskilt inbjudna
Många intressen gör sig gällande i ett landskap där 
skog utgör en väsentlig beståndsdel. Landskapet 
som koncept för skötsel och förvaltning har vun-
nit nytt intresse, eftersom vissa frågor som rör t.ex. 
biodiversitet och ekoturism knappast kan beaktas 
utan att man omfattar landskapet i sin helhet. Grön 
infrastruktur skapas inte med enskilda bestånd och 
på enskilda fastigheter utan i landskapet. Innebär 
detta att det alltid är bättre att planera och förvalta 
ett landskap som en sammanhängande enhet jäm-
fört med dagens system där summan av markägar-
nas beslut formar landskapet? Vi vet inte. Syftet med 
workshopen var att försöka få fram en första struk-
tur för kvantifierade utvärderingar av landskapskon-
ceptet. Experter från akademi och näringsliv var in-
bjudna till workshopen, som bland annat ägnades åt 
att identifiera de funktioner som ligger till grund för 
de värden som skapas av olika landskap. 
17 deltagare (A)

Förutom sammankomster (inklusive akademiens vårexkursion) och kommitté- och arbetsgruppsmöten 
arrangerade akademien ett stort antal seminarier under 2017 och dessutom många workshops/runda-
bordssamtal, konferenser, boksläpp, exkursioner och andra aktiviteter. Vi tog också emot studiebesök 
och höll biblioteksvisningar. 

De flesta av akademiens arrangemang är öppna för alla. Sammanlagt deltog över 2 500 personer i våra 
aktiviteter, exklusive de ordinarie sammankomsterna och högtidssammankomsten.

Aktiviteterna skedde i akademiens hus på Drottninggatan 95 B i Stockholm om inte annat anges. För 
att göra akademiens arrangemang än mer tillgängliga webbsändes 11 av aktiviteterna och, som nämnts, 
6 av sammankomsterna. Totalt räknades 1 496 inloggningar (i realtid och i efterhand), vilket innebär i snitt 
136 per aktivitet, en ökning jämfört med förra året. Några aktiviteter genomfördes på lokal och regional 
nivå ute i landet. Presentationer från majoriteten av våra aktiviteter går att finna på nätet, liksom webb-
sändningar i efterhand.

På Enaforsholm, akademiens fjällgård i Jämtland, arrangerades den traditionella Enaforsholmskursen. 
(Inom parentes arrangerande avdelning. A = Allmänna avdelningen, J = Jordbruksavdelningen, S = Skogsavdelningen, 
BAHP = Enheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt, K = Kollegiet.)

Vingslag över Haga
Sex föreläsningar hos Konstakademien och två prome-
nader i Djurgårds- och Hagaområdet
De kungliga akademierna KSLA, Kungl. Akade- 
mien för de fria konsterna, Kungl. Vetenskaps-
akademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antik-
vitets Akademien, Kungl. Musikaliska akademien 
och Svenska Akademien presenterade under våren 
en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för 
Gustavianska Parken. Temat var en resa i tiden över 
Haga och Brunnsviken.

- 21 januari  Känslosamheter: Om den sentimen-
tala parken, salongen och operasalongen – Kungl. 
Musikaliska akademien.

- 11 februari  Tanke som blir verklighet: Den 
engelsktalande parken i Sverige – Kungl. Akademien 
för de fria konsterna.

- 11 mars  Från kungens Haga till Edelcrantz 
Skuggan. Om nöjet och nyttan av engelska land- 
skap i högan Nord – Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademien. Ulrich Lange, ledamot och ordfö-
rande i BAHP, höll ett föredrag om Abraham 
Niclas Edelcrantz och hans egendom Skuggan på 

Årets aktiviteter
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Introduktion av nya ledamöter och 
International Outlook
27 januari → Workshop för nya ledamöter och semina-
rium med fokus på de nya utländska ledamöterna
De nyinvalda internationella ledamöterna Sophie 
D’Amours (S), David Gardner (J), Graham Fair-
clough (A), Werner Kurz (S) och Odd Ivar Lekang 
(A) presenterade sig själva, sin bakgrund och sin 
verksamhet vid ett informellt seminarium som in-
gick som en del av introduktionen av nya ledamöter 
dagen före högtidssammankomsten. 
42 deltagare (K)

Tio år med LUPP-kommittén. Strategier 
och beslutsfattande i lantbruket
1 februari → Seminarium på SLU Ultuna, i sam-
arbete med SLU:s Kompetenscentrum företags- 
ledning och Institutionen för ekonomi.
År 2007 bildades LUPP-kommittén, Lönsam och 
Uthållig PrimärProduktion, med syftet att lyfta 
frågor kring lönsamhet och konkurrenskraft i pri-
märproduktionen. Under sina 10 år har LUPP-
kommitténs aktiviteter belyst frågeställningar av 
betydelse för konkurrenskraft.

Vid detta seminarium gavs en återblick på akti-
viteterna och en diskussion om effekterna av arbetet, 
till exempel hur kommittén kunnat påverka enskilda 
individer som sedan arbetat vidare i frågorna på 
annat håll. Kommittén var med och startade Lean 
lantbruk, som har gjort skillnad för flera gårdar 
och deras lönsamhet. Den var också en bidra-
gande faktor till att branschrådet för rådgivnings-
organisationerna startade, liksom till starten av 
KCF, Kompetenscentrum företagsledning på SLU 
Alnarp. 
45 deltagare (J)

Multifunktionella landskap – nordiska 
golfanläggningars möjligheter och ut-
maningar
7 februari → Seminarium i samarbete med STERF 
(Scandinavian Turfgrass and Environment Research 
Foundation)
Detta nordiska seminarium anordnades av Land- 
skapskommittén och STERF (Scandinavian Turf-
grass and Environment Research Foundation), med 
finansiellt stöd av Svenska Golfförbundet. Syftet med 

Djurgården. Kungens Haga och Edelcrantz Skug-
gan kan betraktas som varandras motpoler inom 
det engelska landskapsbegreppet; ett orört pastoralt 
landskap ställs mot ett intensivt brukat. Skuggan 
kan sägas vara den organiserade lantbruksveten-
skapens, den gröna sektorns, födelseplats i Sverige. 
70 deltagare (BAHP)

- 1 april  Hellas i Haga: Om antiken, Gustav III 
och Hagaparken – Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien

- 6 maj  Arkadien sett från Bergshamra – Svenska 
Akademien

- 10 juni  På andra sidan Brunnsviken: Park el-
ler vetenskapsstad på Norra Djurgården – Kungl. 
Vetenskapsakademien

- 29 april  Promenad i Gamla Haga: Park för 
en politisk gambler – Kommittén för Gustavianska 
Parken

- 17 juni  Promenad i Nya Haga: Landskap för en 
ny Augustus – Kommittén för Gustavianska Parken

Hållbart jordbruk – vad innebär det idag 
och i framtiden?
26 januari → Seminarium hos IVA, med IVA 
Konventionellt jordbruk producerar allt mer, men 
klarar inte viktiga hållbarhetsmål. Alternativa me-
toder, till exempel ekologisk odling, når de miljö- 
och socioekonomiska målen bättre. Men ingen av 
metoderna klarar på egen hand livsmedelsförsörj-
ningen för jordens växande befolkning och ett håll-
bart ekosystem. Hur ser den önskvärda blandningen 
av olika produktionsmetoder ut?

Den internationellt erkände forskaren professor 
John Reginald, Washington State University, talade 
ur ett internationellt perspektiv om Organic compared 
to conventional agriculture in the twenty-first century. 
Hans slutsats efter en omfattande genomgång av 
forskningen är att det krävs en blandning av eko-
logiska och andra innovativa jordbrukssystem för 
att på ett hållbart sätt klara livsmedelsförsörjningen 
för jordens växande befolkning. Till exempel kan 
modern bioteknik bidra till utvecklingen genom nya 
grödor med högre avkastning, bättre kvalitet och 
större motståndskraft mot sjukdomar och skade-
insekter.
70 deltagare (J)



det var att visa på de möjligheter som multifunktio-
nella golfbanor erbjuder, att diskutera de utmaningar, 
problem och konflikter som finns, och att identifiera 
verktyg för att öka golfanläggningars samhällsnytta. 
En viktig slutsats av seminariet var att golfanläggningar 
har potential att utvecklas till viktiga delar i det mång-
funktionella landskapet, genom att bland annat väl-
komna även personer som inte spelar golf, och genom 
att skydda biologisk mångfald och andra natur- och 
kulturvärden. För att lyckas med detta krävs ett gräns-
överskridande samarbete, som sträcker sig utanför  
golfbanan till det omgivande landskapet. Seminariet 
filmades och filmen, liksom en utförlig rapport från 
seminariet, finns på KSLA:s hemsida. 
64 deltagare + 119 webbvisningar (A)

Skoglig datainsamling för framtiden
7 februari → Rundabordssamtal i samarbete med 
Skogsstyrelsen, SLU, Lantmäteriet och Skogforsk
På uppdrag av regeringen har Lantmäteriet gjort en 
laserskanning av hela Sverige i syfte att samla in data 
för att framställa en noggrann modell av markens höjd 
för att bättre kunna bedöma översvämningsriskerna då 
klimatet ändras. För skogsbruket har även olika be-
arbetningar av den lasermätta markmodellen givit ny 
information om bland annat fuktiga områden och kul-
turlämningar.

Detta rundabordssamtal samlade företrädare för 
myndigheter och skogsbruket för en diskussion om 
behovet av och förutsättningarna för en fortlöpande 
nationell laserskanning för skogliga ändamål. Det kon-
staterades då att såväl skogsföretagen som staten har 
stort intresse av att Sverige skannas regelbundet, för 
även om skogen växer långsamt, så åldras data fort. 
Resultatet av samtalet blev att regeringen beviljat medel 
för regelbunden laserskanning av Sverige för skogsbru-
kets behov.
37 deltagare (S)

Handelshögskolan i Stockholm
14 februari → Studiebesök på biblioteket
Studenter på internationella ekonomprogrammet ge-
nomförde ett studiebesök för att hitta litteratur till 
kommande uppsatser.
12 deltagare (BAHP)

Golfbanor erbjuder möjligheter utöver golfspel. Foto: Igor Ovsyannykov. 19



Hållbart lantbruk 4.0 – en gemensam 
målbild
16 februari → Seminarium
Inom ekologisk och konventionell integrerad produk-
tion har stora steg tagits mot ett mer långsiktigt hållbart 
jordbruk. Men fortfarande kvarstår flera utmaningar 
rörande tillförsel och läckage av växtnäring och kemi-
kalier, biologisk mångfald och produktivitet.

Diskussioner om enskilda insatser kan många gånger 
överskugga det faktum att målet oavsett utgångspunkt 
är detsamma – ett resilient jordbruk som är ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbart, etiskt godtagbart och 
med estetiska värden. Därför finns behov av att lyfta 
diskussionen och tänka utanför ramarna, avseende både 
system och metod att anta utmaningarna.

Grundläggande är att diskussionen om ett över-
skridande framtida produktionssystem måste utgå från 
effekterna av åtgärder, snarare än åtgärderna själva. I 
hållbarhetsperspektivet ingår också konsumenternas 
behov och val. Ett hållbart jordbruk måste kunna leve-
rera hållbar nutrition, och konsumtionen måste styras 
mot långsiktigt hållbara val. 
97 deltagare (J)

Stockholms Gartnersällskap
21 februari → Studiebesök på biblioteket
Stockholms Gartnersällskap förlade sitt årsmöte i aka-
demiens lokaler med syfte att lära sig mer om akade-
miens bibliotek. En punkt i programmet var därför 
visning av biblioteket och arkivets samlingar samt 
information om akademiens historiska verksamhet. 
Gartnersällskapet lämnade 1979 en betydande bok-
gåva till den äldre samlingen, som därmed fick en im-
ponerande avdelning med trädgårdslitteratur från äldre 
tider. I gåvan ingick även den bok från 1500-talet om 
åkerbruk och växter som en gång ägts av Tycho Brahe 
och som bundits på hans gård på Ven.
44 deltagare (BAHP)

Ängs- och hagmarker – en handlingsplan 
för bättre skötsel och bevarande
21 februari → Workshop
Denna workshop arrangerades av Landskapskommittén 
som en uppföljande aktivitet till seminariet ”Utan 
pengar – inga hagar och ängar”. Seminariet hölls den 
29 november 2016 och var så välbesökt att alla inte kun-
de komma till tals. Det följdes därför av denna öppna 
workshop. Föredrag och viktiga synpunkter från semi-

Utan betande kor inga öppna hagmarker. Foto: Ylva Nordin.20
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nariet och workshop har sammanfattats och tryckts 
i KSLAT nr 5-2017 Utan pengar – inga hagar och 
ängar.
28 deltagare (A)

Data Driven Dairy Decisions for Farmers, 
4D4F – a step towards tomorrow’s preci-
sion livestock farming
28 februari → Mediaevent på webben
En direktsänd informationsdag med syfte att sprida 
information om digitaliseringsprojektet 4D4F – 
Data Driven Dairy Decisions for Farmers. Projektets 
mål är att visa hur digital teknik som sensorer och 
dataanalysmetoder kan ge bättre beslutsunderlag på 
mjölkproducerande gårdar.
95 deltagare + 147 webbvisningar

CAP 2030 – what agricultural policy do 
we need?
7 mars → Seminarium i samarbete med Sveriges 
Jordägareförbund
EU:s jordbrukspolitik står inför en ny reform som 
kommer att beslutas under 2018. Som ett led i denna 
diskussion bjöd KSLA in professor emeritus Allan 
Buckwell, Institute for European Environmental 
Policy, för att han skulle ge sin syn på behovet av 
reform. Professor Buckwells budskap var i korthet 
att nuvarande upplägg med jordbrukspolitiken är för 
dyrt och ger lite valuta för pengarna. Den främsta 
kritiken är att EU-stöden kapitaliseras i mark och 
inte går till att stödja lantbrukarnas inkomster.
72 deltagare (J)

Jordbrukets metanutsläpp – hur stora 
och viktiga är de?
8 mars → Seminarium
Halterna av metan i atmosfären har ökat dramatiskt 
sedan förindustriell tid. Metan bubblar upp bland 
annat från våtmarker och risodlingar, följer med 
idisslarnas utandning, sipprar från soptippar, läcker 
från naturgasledningar, kolgruvor och skiffergasfält, 
och bildas när permafrosten tinar. Källorna är be-
kanta, men det är svårt att kvantifiera utsläppen.

Metan är en potent växthusgas som orsakar cirka 
en femtedel av den globala uppvärmningen. Metan 
är dock mer kortlivat än koldioxid vars bidrag kan 
betraktas som irreversibelt. Om världens alla idiss-

lare skulle försvinna från jordens yta idag, skulle 
den globala medeltemperaturen i ett hundraårs-
perspektiv påverkas mycket lite. Trots detta är det 
viktigt att försöka minska metanutsläppen, eftersom 
det skulle kunna ge snabba och positiva effekter på 
klimatet. Störst potential finns i länder med exten-
siv nötkreaturshållning, men även i Sverige skulle 
metanutsläppen kunna minskas med ca en tredjedel 
genom bättre avel, utfodring och skötselrutiner. En 
sammanfattande artikel av Jenny Jewert finns på 
KSLA:s hemsida.
64 deltagare + 138 webbvisningar (A)

Bibliotekarier från andra akademier
8 mars → Studiebesök på biblioteket
Tillsammans med andra akademibibliotek har aka-
demiens bibliotek initierat ett nätverk för samarbete 
och utbyte av erfarenheter. Studiebesök har genom-
förts vid varje akademibibliotek för att informera om 
samlingarnas profil och särart, hur man arbetar med 
till exempel förvärv och gallring och hur man arbe-
tar mot sina målgrupper.
12 deltagare (BAHP)

Samhällets mål och skogsägarens mål – 
synergi, målkonflikt eller både och?
15 mars → Workshop
Den 15 mars bjöd KSLA:s skogsskötselkom-
mitté in till dialog om i vilken mån skogsägarnas 
egna mål bidrar till att uppfylla samhällets mål. 
Utgångspunkten för dialogen var den KSLA-
tidsskrift som kommittén nyligen hade publicerat, 
Skogsägarens mål, en väg till ökad variation i skogen 
(KSLAT nr 1-2017). Syftet var att ge ökad insikt om 
vilka samhällsmål som har kopplingar till skogen, 
synergier och konflikter mellan skogsägares mål för 
sitt skogsägande och uppfyllande av samhällets mål 
samt hur skog kan skötas för olika mål. 
23 deltagare (S)

Växtförädlingens roll i klimatarbetet
3 april → Seminarium hos Vreta Kluster i samarbete 
med Sveriges Utsädesförening
Klimatet förändras. Framtida växtförädling handlar 
i första hand om att kombinera växtens motstånds-
kraft under en längre odlingssäsong med större varia-
tioner i yttre påverkan. Vid sommartorka och höga 
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temperaturer blir påfrestningarna på växten stora 
och det är viktigt att omlagring av näring till kärnan 
kan ske även under dessa förhållanden. Huvuddelen 
av avkastningsökningen kommer från odlingstek-
niken, men det är fortfarande lika viktigt med rätt 
sort för rätt plats. Längre växtperioder medför ökad 
risk för både höga temperaturer och hög nederbörd 
under vegetationsperioden. Kombinationen av fler 
soltimmar, längre höstar, tidigare skörd, mer skade- 
görare, lägre proteinhalter och sämre markstruktur 
innebär nya problem. På seminariedeltagarnas öns-
kelista stod bättre sjukdomsresistens, mer biomassa 
som leder till mindre avdunstning från bar jord och 
bättre ogräskonkurrens, torktålighet och tolerans för 
vattenöverskott.
30 deltagare (J)

Mark och vatten i ett förändrat klimat
5 april → Seminarium
Klimatförändringarna påverkar tillgången till vatten 
och odlingsbar mark i hela världen, även i Sverige. 
Vi behöver förvalta våra mark- och vattenresurser 
i Sverige, så att vi kan bidra till livsmedelsförsörj-
ningen i ett förändrat klimat. Klimatförändringarna 
påverkar inte bara odlingen på fältet utan ända upp 
på landskapsnivå. Vi måste främja markens bördig-
het, men vilka anpassningsåtgärder behövs på åkern 
för att vi ska kunna utnyttja och hantera vattnet på 
bästa sätt? Den enklaste sättet är att gräva dammar.

Lagom vattentillgång är grundläggande för all 
odling. Tillgången påverkas av åtgärder på åkern 
men är samtidigt beroende av vad som händer upp-
ströms och nedströms. Därför måste vattnet betrak-
tas i ett landskapsperspektiv med alla de intressen 
som finns i fråga om mark- och vattenanvändning.
57 deltagare (J)

KSLA ställde sig bakom March for Science 2017. Foto: Ylva Nordin.

Irlands livsmedelsstrategi
20–23 april → Exkursion till Irland
Irlands exportandel är 10,7 procent och jordbruks-
sektorn står för 7,6 procent av BNP. Mer än hälften 
av exporten utgörs av kött- och mejeriprodukter. 
Exporten fördubblades mellan 2010 och 2015 och 
huvuddelen går till Storbritannien. Övriga EU-
länder och länder utom EU delar ungefär lika på den 
återstående delen. Irlands nuvarande livsmedels- 
strategi har föregåtts av flera andra. Den rådande 
kallas Food Wise 2025 Local Roots, Global Reach och 
är en tioårig vision för den irländska ”agri-food”-
industrin. Strategin har tagits fram i mycket bred 
samverkan och med stort engagemang bland alla 
intressenter, från primärproduktionen till livsme-
delsföretagen. Under den ekonomiska krisen 2009 
identifierade irländarna jordbrukssektorns stora 
potential som exportsektor. Strategin innehåller 
ett antal konkreta mål, bland annat ska exporten i 
det närmaste fördubblas fram till 2025, så som den 
gjorde 2010–2015. 
17 deltagare (J)

March for Science
22 april → Demonstration
Akademien ställde sig bakom March for Science, en 
manifestation för vetenskap och forskningsbaserad 
kunskap och mot faktaresistens och alternativa fakta 
som hölls i över 600 städer runt om i världen.

Ledamöter och kanslipersonal deltog under 
akademiens banderoll i marschen i Stockholm, 
från Mariatorget till Medborgarplatsen där den av-
slutades med digert program. Ledamöterna Sverker 
Sörlin och Johan Kuylenstierna hörde till den namn-
kunniga grupp av talare som framträdde under 
dagen.
Ca 10 deltagare från KSLA

Digital utveckling i livsmedelsbranschen 
– om hur vi skapar ökade mervärden 
genom digitalisering
25 april → Inspirationsseminarium
Den tekniska utvecklingen är en kraftig drivkraft i 
de flesta branscher. Digital teknik knyter ihop ak-
törer som tidigare inte haft direktkontakt, digitala 



Skogsråvara. En guldgruva om FSC-certifierat. Foto: Ylva Nordin.

lösningar ersätter tidigare sätt att arbeta, digitalt ny-
tänkande ger möjligheter till både nya affärer och nya 
affärsmodeller. Tillgången till riskvilligt kapital och 
nya sätt att skaffa finansiering, som till exempel crowd-
funding, bidrar till möjligheten för små aktörer att etab-
lera sig. Stora förändringar sker i andra branscher – vi 
ser exempelvis hur området e-hälsa växer lavinartat. 

Konsumentmarknaden för livsmedel har utvecklats 
från att vara en linjär traditionell och utbudsstyrd värde- 
kedja till att vara ett system drivet av konsumenter. 90 
procent av världens data har skapats under de två se-
naste åren och 80 procent av dessa data är än så länge 
ostrukturerade. Det är när dessa data kombineras som 
den riktiga konsumentrevolutionen inom digital ut-
veckling i livsmedelsbranschen kommer.
55 deltagare + 98 webbvisningar (J)

Forest Raw Materials from a Customer 
Perspective
27 april → Seminarium i samarbete med IVA, en del av 
Skogsnäringsveckan
Skogsindustrins produkter utvecklas ständigt. Mark-
nadens behov tillsammans med forskning och utveck-
ling driver fram helt nya produkter och nya funktioner i 
redan existerande produkter som papper, förpackningar 
och sågade trävaror. Till detta seminarium samlades 
några av skogsindustrins nuvarande och potentiella 
kunder med global affärsverksamhet, för att ge sitt 
perspektiv på användningen av skogsråvara i sina pro-
dukter. Bland annat diskuterades hur kunderna ser på 
skogsråvara i förhållande till andra material, kundernas 
krav på produktegenskaper och funktioner i material-
val och vad skulle krävas för att kunder som i dag inte 
använder skogsråvara skulle börja använda trä. Att 
döma av presentationerna går den svenska skogen en 
ljus framtid till mötes. Men, underströk flera föredrags-
hållare, vi måste veta att träet kommer från ett hållbart 
skogsbruk – det ska helst vara FSC-certifierat.
46 deltagare (S)

Landskapsforum 2017: 
Landskapsperspektiv i fysisk planering
3–4 maj → Konferens
Målet med fysisk planering är en hållbar samhällsut-
veckling. En helhetssyn på landskapets potential är 
grundläggande i diskussioner om hur mark och vatten-
områden bör användas, var bebyggelse, infrastruktur 
och grönområden ska ligga och hur de bör utformas. 
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Tydligast blir helhetssynen i kommunernas översikts-
planer där olika anspråk ska vägas samman.

Årets Landskapsforum borrade i frågan om hur 
den fysiska planeringen fungerar på olika besluts- 
nivåer i samhället. En viktig övergripande slutsats var 
att många värden går förlorade om planeringen av det 
fysiska landskapet sker sektorsvis, utan sammanvägning 
av olika intressen och anspråk. En annan slutsats var 
att regelverket för fysisk planering och god hushållning 
med mark och vatten faktiskt finns på plats, men att 
regelverket är splittrat och svåröverskådligt, vilket bi-
drar till oklarheter vid tillämpningen. Landskapsforum 
2017 arrangerades av KSLA:s landskapskommitté i 
samarbete med, och stöd av, Havs- och vattenmyndig- 
heten, Jönköpings kommun, Naturvårdsverket, Natur-
historiska riksmuseet, Riksantikvarieämbetet, Skogs-
styrelsen och Trafikverket.
67 deltagare + 169 webbvisningar (A)

Riksdagens ledamöter på besök
10 maj → Mottagning för riksdagsledamöter
Riksdagens ledamöter bjöds in till Drottninggatan 95 B 
i Stockholm för att få chansen att lära känna akademien 
och dess verksamhet. Efter preses inledande presenta-
tion av KSLA talade tre ledamöter om ämnen som för-
utsattes i hög grad kunna intressera de besökande riks-
dagledamöterna: Skogsbruk och klimatnytta (Tomas 
Lundmark), På landsbygdens villkor (Mats Denninger) 
och slutligen Livsmedelsstrategin, dröm eller verklighet 
(Annika Åhnberg). Besökarna fick också en visning av 
akademiens agrarhistoriska bibliotek innan program-
met avslutades med mingel i Donatorsfoajén.
34 deltagare (K)

Ekosystemens tjänster och gentjänster – 
möjligheter och hinder för hållbara 
avvägningar
30 maj → Workshop
Skogen ska räcka till mycket men det är sällan möjligt 
att uppfylla alla önskemål inom ett och samma om-
råde. Skogsbruk förutsätter därför avvägningar mel-
lan olika intressen, men frågan är om det går att göra 
bättre avvägningar? I syfte att diskutera detta inbjöds 
ett 20-tal representanter från näringsliv, myndigheter, 
forskning och intresseorganisationer till en workshop. 
Workshopen inleddes med korta presentationer av tre 
olika verksamheter som baseras på skogens ekosystem-
tjänster – klimatnytta, besöksnäring och rennäring – som 

24 Skogens ekosystemtjänster ska räcka till mycket. Foto: Ylva Nordin.



Miljön på Barksätter skapar utrymme för tankar. Foto: Eva Ronquist. 25

utgångspunkt för de efterföljande gruppdiskussionerna. 
I diskussionerna efterfrågade man tydligare politisk 
styrning avseende vilken ekosystemtjänst som ska ha 
företräde i olika sammanhang. Samtidigt fördes flera 
konkreta förslag fram om hur konflikterna kan minska, 
exempelvis genom nya affärsmodeller där såväl ökad 
klimatnytta och biologisk mångfald som upplevelse- 
värden prissätts på en marknad. Det skapar drivkraft 
för markägaren att göra alternativa val i sitt skogsbruk.
22 deltagare (S)

Konsten, människan och landskapet i för-
ändring
30–31 maj → Exkursion
Ledamöter från Konstakademien och KSLA gjorde 
en exkursion till KSLA:s egendom Barksätter utan-
för Katrineholm. Under ledning av ledamoten Lena 
Gustafsson, som också sitter i Barksätters styrelse, vi-
sades egendomen och dess miljö upp. Barksätter kan 
ses som en miniatyr av KSLA. Där finns jord- och 
skogsbruk, människans och naturens historia, produk-
tion och estetik, markens olika ägandeformer, olika 
tidshorisonter, frågeställningar kring ekonomisk, bio-
logisk och social hållbarhet och om möjligheterna och 
förutsättningarna att leva och arbeta på landsbygden. 
Leif Bolter, preses i Konstakademien, åtog sig att skissa 
på ett förslag till konstverk med utgångspunkt i den 
lindberså som finns i anslutning till huvudbyggnaden.
10 deltagare (BAHP)

Sveaskog 
1 juni → Studiebesök på biblioteket
Boliden, Sveaskog och SLU förlade en konferens till 
akademiens lokaler och i samband med det visades bib-
liotekets samlingar för konferensdeltagarna. BAHP 
arrangerade också en särskild utställning med skoglig 
historisk litteratur.
21 deltagare (BAHP)

Skogarnas mångfunktionalitet 
och hållbarhet inom Europa
26 juni → Rundabordssamtal i samarbete med Kungl. 
Vetenskapsakademien
En rapport från European Academies’ Advisory 
Council (EASAC), Multi-functionality and sustainabi-
lity in the European Union’s forests, presenterades den 11 
maj i Bryssel och diskuterades vid detta rundabords-



samtal. Rapporten behandlar några viktiga aspekter 
av skogens roll när det gäller klimat och hållbarhet i 
Europas skogar. Ett medskick från rundabordssamta-
let blev att arrangera en större konferens syftande till 
att belysa dessa frågor så allsidigt som möjligt – där ett 
primärt syfte ska vara att försöka öka samsynen i dessa 
frågor inom forskarsamhället.
25 deltagare (S)

European Biomass Conference
12–15 juni → Side-event på Stockholmsmässan
Den 25:e europeiska biomassakonferensen hölls på 
Stockholmsmässan i Älvsjö. Evenemanget stöds av ett 
flertal europeiska och internationella organisationer. 
Nationella medorganisatörer detta år var KSLA, SLU 
och Global Utmaning. Konferensen innehöll mer än 
800 presentationer av 3 800 författare och medförfat-
tare, flera side-events och fem workshops. Under kon-
ferensens öppningsdag höll Tomas Lundmark, KSLA, 
ett anförande om den nordiska skogens betydelse för 
att utveckla den framväxande bioekonomin. KSLA 
organiserade även ett side-event där finska, norska och 
svenska forskare beskrev hur det nordiska skogsbruket 
utvecklats och vilken roll skogen kan spela i klimat-
arbetet. Nordiska ministerrådet finansierade underlag 
för en broschyr om klimatnytta som presenterades vid 
konferensen.
70 deltagare (S)

Enaforsholmskursen
22–29 juli → Fjällkurs på och runt Enaforsholm Fjällgård
Enaforsholmskurs gick av stapeln för 67:e gången detta 
år. Tre fjärdedelar av kursens deltagare var studenter 
som demonstrerade vetgirighet på högsta nivå både un-
der dagarna på Enaforsholm och under vandringen över 
fjället in i Norge och tillbaka.
20 deltagare

Ripjakt på Enaforsholm
25 & 26–27 augusti, 2–3 september, 13–14 september, 
20–21 september, 30 september–1 oktober
Jaktupplevelserna var fina under samtliga ripjakter, även 
om förhållandena skilde sig åt en hel del från premiären 
i augusti, när solen gassade, till oktoberjakten, då snö 
och kulingvindar gjorde jakt och vandring rejält utma-
nande för deltagarna.
Totalt 38 deltagare

Fjällkunskap och vandring ingår i Enaforsholmskursen. Foto: Magnus Stark.26
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Klimatarbete i praktiken
28–29 augusti → Exkursion
KSLA:s Kommitté för klimat och markanvänd-
ning mot 2030 besökte sydvästra Sverige för att 
skaffa sig insikter om klimatarbete i praktiken inom 
svenskt skogs- och jordbruk. Exkursionen startade 
på Wapnö gård norr om Halmstad. Där tog ledamo-
ten och VD Lennart Bengtsson emot och ledsagade 
deltagarna under en vandring runt gården, som har 
ambitionen att bli självförsörjande på energi. Hjärtat 
är idag biogasanläggningen som förser gården med 
el, värme och kyla. Framtidsutmaningen ligger 
i transporterna och egen drivmedelstillverkning 
(RME) finns i planeringen. Dag 2 besöktes Södras 
plantskola i Falkenberg där deltagarna bland annat 
diskuterade klimatanpassning av plantmaterial. Vid 
det avslutande besöket på Södras skogsindustriella 
kombinat i Värö fick kommittén bland annat höra 
om Södras uppsatta mål att bli helt fossilfritt till 
2030. Även här ligger utmaningen i transporterna.
7 deltagare (S)

Traktorernas intåg
1 september → Boksläpp/disputation i Uppsala
Traktorernas intåg. Teknik, produktion och marknads-
föring i Sverige under introduktionstiden 1905–1930 
är en licentiatavhandling vid avdelningen för agrar-
historia vid SLU av Per Thunström, KSLA:s aka-
demiarkivarie. Boken behandlar den begynnande 
traktoriseringen i Sverige i början av 1900-talet och 
hur svenskt lantbruk motoriserades. Den ingår i 
akademiens skriftserie Skogs- och lantbrukshisto-
riska meddelanden (SOLMED nr 75).
30 deltagare (BAHP)

Svenska lantsorter – kultur, landskap 
och handel
5 september → Boksamtal i akademiens bibliotek
Matti Leino samtalade med ledamoten Roland von 
Bothmer och Martin Ragnar om sin bok Spannmål. 
Svenska lantsorter. Samtalet kretsade kring hur od-
lingsmaterialet av vete, råg, korn och havre har ut-
vecklats parallellt med odlingens teknik och ekono-
mi, och även runt bokens många källor – historiska 
texter, genetiska analyser, studier av existerande och 
historiskt växtmaterial samt etnologiskt insamlade 
vittnesmål.
40 deltagare (BAHP)

Studenter från Södertörns högskola
22 september → Studiebesök i biblioteket
En grupp studenter från Södertörns högskola genom-
förde ett studiebesök på iniativ av ledamoten Paulina 
Rytkönen.
15 deltagare (BAHP)

Bok- och biblioteksmässan i Göteborg
28 september–1 oktober → Mässdeltagande
KSLA:s bibliotek delade även detta år monter med 
Konstakademiens bibliotek på Göteborgs bokmässa. 
Montern var strategiskt placerad mitt emot Svenska 
Akademiens stora monter. Där visade biblioteket intres-
santa böcker ur boksamlingarna och ur den egna his-
toriska publiceringen, som också fanns till försäljning 
för särskilt mässpris. En programpunkt en av kvällarna 
handlade om specialbibliotekens särskilda roller och 
deras betydelse i det allmänna bibliotekssystemet, vilket 
lockade många bibliotekarier till montern.

Nyckelbiotoper – hur går vi vidare
29 september → Seminarium i samarbete med Skogs-
styrelsen
Kunskapen om skogens nyckelbiotoper, områden som 
har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna, är 
av stor vikt och skogssektorn har diskuterat nyckelbio-
topbegreppet och tillämpningen av det under en längre 
tid. En nulägesbeskrivning av arbetet med nyckelbioto-
per togs fram i bred samverkan under 2016. Efter arbe-
tet med den har Skogsstyrelsen påbörjat en samverkans-
process om nyckelbiotoper. Detta projekt ska utveckla 
sätten att arbeta med nyckelbiotoper och komplette-
rande arbetssätt för att få ändamålsenliga besluts- och 
kunskapsunderlag om skogsområden med mycket stor 
betydelse för skogens flora och fauna. Seminariet den 
29 september handlade om samverkansprocessen kring 
nyckelbiotoper med syftet att ge företag och organisa-
tioner som inte deltar i samverkansprocessen tillfälle till 
närmare insyn i arbetet och möjlighet att bidra.
76 deltagare + 132 webbvisningar (S)

Matens nya vägar till staden
5 oktober → Seminarium
Många människor vill ha bättre kontakt med matens 
ursprung och intresset ökar för lokalt producerad mat 
och lokala marknader. Stadsodling är ett uttryck för 
det och här visades flera exempel på odlingar i städer: 
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Berlin, Malmö, Göteborg och Uppsala. Det gavs 
också exempel på hur konsumenter och producen-
ter får ny kontakt med varandra, som andelsjord-
bruk, grönsakslådor, lokala marknader och olika 
webbaserade försäljningskanaler. Stadsodling har 
fått mycket positiv uppmärksamhet i medierna de 
senaste åren, särskilt vad gäller sociala fördelar och 
den ökade kunskapen om mat och odling. Det bety-
der inte nödvändigtvis att de är lönsamma eller ens 
hållbara i alla avseenden. I samtalet om stadsbruk 
pratas det än så länge mer om ekologisk och social 
hållbarhet än om ekonomisk lönsamhet, men kan-
ske kommer stadsbrukarna genom entreprenörskap, 
nya affärsmodeller och ny teknik så småningom att 
kunna leva på sin odling.
82 deltagare + 149 webbvisningar (A)

Ekonomisk-historiska mötet 
12–14 oktober → Vetenskaplig konferens
KSLA ansvarade för sessionen ”Agrarhistoriens vida 
fält – lantbruk, miljö, mat och landsbygd” vid det 
nationella Ekonomisk-historiska mötet, en veten- 
skaplig konferens som 2017 arrangerades av Eko-
nomisk-historiska institutionen vid Stockholms 
universitet. Syftet med sessionen var att bjuda in till 
en diskussion mellan olika typer av specialiseringar 
inom ämnet för att på ett stringent sätt fånga den 
väv av verksamheter som det agrara utgjort och fort-
farande utgör.
(BAHP)

Alternativ i lantbruket förr och nu
16 oktober → Symposium
Hur sker förändringar inom lantbruket och vilken 
är aktörens roll i denna förändring? För att försöka 
besvara denna fråga träffades forskare med olika 
ämnesspecialiseringar för att med utgångspunkt i 
begreppet alternativ utröna den förändringsprocess 
som skedde i svenskt jordbruk decennierna runt se-
kelskiftet 1900.

Med alternativ avses här vad som produceras eller 
hur saker och ting produceras, på sätt som tillför det 
producerade nya kvaliteter, men som skiljer sig från 
hur majoriteten brukar jorden. Det alternativa kan 
också ligga i de sociala och ekonomiska relationer 
som är knutna till markanvändningen. Alternativ 
i denna mening är ofta knutna till småskalighet, 
bland annat därför att alternativen till dominerande 
inriktningar ofta startar i periferin och prövas av ett 
fåtal aktörer i blygsam omfattning.
15 deltagare (BAHP)

Lantbrukets roll i Agenda 2030 med 
fokus på de afrikanska länderna
17 oktober → Workshop
Världen har sett tillväxt i ekonomierna under en 
lång period. Produktionsökningarna inom jordbru-
ket har på många sätt varit fantastiska, men tillväx-
ten har inte varit miljömässigt hållbar. Det finns ex-
empelvis ett samband mellan koldioxidutsläpp och 
BNP-tillväxt. Inom jordbrukssektorn har sårbar-
heten ökat liksom komplexiteten i värdekedjorna – 
och det finns fortfarande ca 750 miljoner hungrande 
människor på jorden. En biobaserad ekonomi ses av 
många som en lösning på problemen, men det kan 
vara en utmaning att få biomassan att räcka till allt.

Flera trender verkar i positiv riktning. Ny tek-
nik, till exempel inom solenergi, tillsammans med 
att fler länder och nya aktörer (näringsliv, regioner, 
städer) känner ett allt större ansvar för en hållbar ut-
veckling, möjliggör politiska lösningar. Exempel på 
detta är Parisavtalet och Agenda 2030. De fem led-
orden för agendan – ”People”, ”Planet”, ”Prosperity”, 
”Peace” och ”Partnership” – visar att den avser alla 
dimensioner av hållbarhet. 
24 deltagare (J)

Hoten mot världens ekosystem – hur kan 
vi vända den negativa trenden?
18 oktober → Seminarium på Naturhistoriska Riks-
museet i samarbete med Naturvårdsverket
Landskapskommittén anordnade, i samarbete med 
Naturvårdsverket och dess vetenskapliga råd för 
biologisk mångfald, ett seminarium på Naturhisto-
riska Riksmuseet. Syftet var att informera om FN:s 

Stadsodling kan ta sig olika uttryck. Foto: Ylva Nordin.
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Jordbruk påverkar miljön, det kräver medvetenhet. Foto: Ylva Nordin.

panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
(IPBES) och om det arbete som IPBES bedriver i 
Sverige. En avsikt var också att öka det svenska en-
gagemanget och deltagandet i IPBES arbete.
99 deltagare (A)

UNIK Utmaning 2017
20–22 oktober → Casetävling
För tredje året i rad hölls tävlingen UNIK Utmaning. 
Nitton unga talanger från hela landet tävlade i 
grupp om att formulera och lansera den bästa idén 
för en framtida hållbar planet. Årets tema var ett av 
Agenda 2030:s delmål, nämligen att halvera mat-
svinnet till 2030. Deltagarna, unga människor som 
antingen studerar eller redan hunnit ut i arbets- 
livet, bildade grupper med så bred sammansättning 
som möjligt och arbetade intensivt under ett drygt 
dygn med uppgiften. En mycket uppskattad och 
inspirerande föreläsning med passande tema hölls 
av akademiledamoten Johan Kuylenstierna. Juryn, 
som denna gång bestod av både KSLA-ledamöter 
och externa personer, utsåg konceptet ”Bäst före 
färg” till årets bästa bidrag. Bakom det stod Louise 
Nybogård, Karolina Gahne och Daniel Pettersson, 
samtliga SLU-studenter.
19 deltagare (A)

Mat och miljö – vårt gemensamma 
ansvar
25 oktober → KSLA:s miljöseminarium
Livsmedelsförsörjningen måste kunna förenas med 
de svenska miljömålen. Att producera mat till oss 
alla samtidigt som vi uppfyller våra miljömål är en 
av de största utmaningarna inför framtiden – och 
nödvändigt för vår överlevnad på sikt. De svenska 
miljömålen innefattar bland annat att vi ska ha ett 
rikt odlingslandskap, rikt växt- och djurliv, friskt 
vatten och frisk luft och begränsad klimatpåverkan.

När vi bedriver jordbruk påverkar vi miljön 
på olika sätt. Produkterna är inte bara livsmedel 
för vår överlevnad, utan också mycket annat. ”Eko-
systemtjänster är de produkter och tjänster från  natu- 
rens ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande” 
(Naturvårdsverket). Genom att visa på betydelsen 
av den mångfald av ekosystemtjänster som finns 

(matproduktion, biologisk mångfald, pollinering…) 
skapar vi ökad medvetenhet om detta hos besluts-
fattare, tjänstemän, jordbrukare och allmänhet. Det 
förbättrar förutsättningarna för beslut om hållbara 
system för vår framtida livsmedelsproduktion. Detta 
var det tredje seminariet i en serie kallad KSLA:s 
miljöseminarier, som har haft ekosystemtjänster 
som övergripande tema.
89 deltagare + 138 webbvisningar (J)

Sverige och Finland tillsammans kring 
skogens framtida värde
26 oktober → Tandem Forest Values-seminarium för 
särskilt inbjudna
Seminariet den 26 oktober var startskottet för 
Tandem Forest Values, Sveriges gåva till Finland, 
som syftar till att varaktigt stärka och utveckla bila-
teral forskningssamverkan mellan aktörer i Finland 
och Sverige inom det skogliga och skogsindustri-
ella området (se också under Projekt, sid 36). H.M. 
Konung Carl XVI Gustaf öppnade seminariet, där 
gåvan presenterades och vikten av att få fart på en 
gemensam skogsforskning i de båda länderna disku-
terades. Finlands jord- och skogsbruksminister Jari 
Leppä och Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik 
Bucht var överens om att Sverige och Finland har 
mycket att vinna på att vi gemensamt förkovrar oss 
inom den näring som skänkt oss så mycken välfärd.
88 deltagare (S)

Det skogliga biståndet så här långt – 
vad hände och vad blev det av det?
31 oktober → Seminarium med Skogshistoriska 
sällskapet
Under 1960-talet kom det svenska biståndet igång på 
allvar. Skog och skogsbruk ansågs vara sektorer där 
Sverige med sin erfarenhet kunde bidra på ett posi- 
tivt sätt till fattiga länders utveckling. Från slutet 
av 1960-talet till slutet av 1980-talet ökade Sveriges 
skogsbistånd väsentligt och stod för ca 5 procent av 



Rosensten, tredje upplagan från 1771.

det totala biståndet. Många svenska myndigheter och 
organisationer var direkt inkopplade. Verksamheten 
spände över ett brett fält och varierade från land till 
land och över tiden.

Sannolikt är det över 500 personer från Sverige som 
under ett halvsekel (1967–2017) deltagit i skogsprojekt i 
mer än 25 länder. Idag har denna del av Sveriges bistånd 
minskat till 3 promille. Vid seminariet presenterade 
personer som varit med under denna tid sina erfaren-
heter. Frågor om vad vi gjorde rätt och vad vi gjorde fel 
togs upp, och vad som händer nu. Hur kan vi – om vi 
vill! – utnyttja den enorma erfarenhet, kunskap och de 
kontaktnät och den goodwill som byggdes upp?
63 deltagare (S)

Tanckar, om skogars skiötzel 
Av Stadsmajoren A Rosensten 
& Professor CB Trozelius
1 november → Boksläpp och exkursion i Skåne för 
ledamöter
Den första svenska boken om skogsskötsel utkom 1737 
och var skriven av stadsmajoren Anders Rosensten. 
Originaltexten i nyutgåvan av boken Anders Rosenstens 
Grundeliga Underwisning om Skogars Skötsel är hämtad 
från tredje upplagan som utkom 1771, och har kom-
pletterats med uppsatser av nutida svenska forskare. 
Rosenstens bok speglar både den praktiska syn på 
skogsskötsel som fanns under den karolinska tiden och 
frihetstidens breda syn vad som gick att åstadkomma 
med skogens produkter. Boken ingår i akademiens 
skriftserie SOLMED som nr 74. Exkursionen i Skåne 
leddes av hedersledamoten Pelle Gemmel.
22 deltagare (BAHP och S)

Certifiering som drivkraft för hållbarhet – 
teori och praktisk erfarenhet
2 november → Seminarium
Detta samarrangemang mellan Energikommittén och 
Kommittén för klimat och markanvändning mot 2030 
fokuserade på vad vi som medborgare, konsumenter, 
myndigheter och företag kan göra för att öka samhällets 
hållbarhet och visade på praktiska exempel. Det hand-
lade om hur certifieringssystemen fungerar, drivkrafter 
bakom dem, vad som skiljer certifiering och standarder 
samt hur certifiering fungerar som stöd i arbetet med 
att Sverige ska bli ett fossilfritt samhälle. Seminariet 
gav också en inblick i hur certifieringsarbetet fungerade 
hos två företag inom biodrivmedelsbranschen, Preem 

30
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och Lantmännen Agroetanol. Energimyndigheten 
gav en sammanfattning av hur certifieringen fung-
erar i Sverige och EU. Avslutningen var en panel-
debatt, där frågor som fångats upp från seminariets 
deltagare togs upp till diskussion. En slutsats är att 
certifiering i sig är en stark drivkraft för hållbarhets-
arbetet och det behöver lyftas i samhället.
59 deltagare + 125 webbvisningar (S)

Jord- och skogsbrukets klimatpåverkan – 
hur kan KM2030 bidra?
3 november → Internseminarium
Det är många som idag arbetar med klimatfrågan. 
De areella näringarna har detta på bordet mer eller 
mindre dagligen – inte minst hur klimatpåverkan 
av verksamheten ska kommuniceras. Under detta 
internseminarium sökte Kommittén för klimat och 
markanvändning mot 2030 idéer kring hur kommit-
tén kan bidra i detta. Ledamöterna Alarik Sandrup, 
näringspolitisk chef på Lantmännen, och Mårten 
Larsson, vice VD med ansvar för bioekonomi och 
internationella frågor vid Skogsindustrierna, var in-
bjudna. De gav bland annat dessa förslag till fråge-
ställningar att arbeta med: 1) Hur kan man kost-
nadseffektivt dra ned jordbrukets växthusgasutsläpp 
och samtidigt bibehålla eller förbättra lönsamheten? 
2) Hur fungerar kopplingen mellan EU-politiken 
och Miljömålsberedningens förslag och ambitioner 
– samspelar de eller inte?
11 deltagare (S)

Svenska miljöinstitutet
6–7 november → Studiebesök på biblioteket
IVL Svenska miljöinstitutet förlade en konferens till 
akademiens lokaler. I samband med det fick kon-
ferensdeltagarna information om bibliotekets sam-
lingar och den historiska verksamheten. En särskild 
utställning med litteratur om miljö och miljöforsk-
ning arrangerades också.
19 deltagare (BAHP)

Konst, kor och kärlek på Wanås slott
9 november → Boksamtal i akademiens bibliotek
Ledamoten Carl-Gustaf Wachtmeister berät-
tade om hur han tillsammans med sin fru Marika 
Wachtmeister och barn flyttade till och tog över 
godset Wanås. Där fick de ansvar för ett sovande 

medeltida slott och ett gods skött enligt sedan 
länge föråldrade principer. Carl-Gustaf och Marika 
Wachtmeister har under 30 år ägnat sig åt att lyfta 
godset till vad det är idag, vilket de skildrar i boken  
Konst, kor och kärlek på Wanås slott.
30 deltagare (BAHP)

Upplevelsevärden – affärsmöjlighet för 
skogsägare?
10 november → Rundabordssamtal för särskilt 
inbjudna
Högt besökstryck i skogar är ofta en belastning för 
skogsägare då det kan försvåra brukandet. Men går 
det att hitta affärsmodeller som gynnar och skapar 
värde för både samhället och skogsägaren? Och kan 
vi i så fall genom bättre samverkan mellan mark-
ägare och upplevelsenäringen nå dit?

De frågeställningarna diskuterades av ett 20-tal 
aktörer med anknytning till skog och naturturism. 
Fyra representanter från skogsbruket och naturturis- 
men delade med sig av sina erfarenheter av att han-
tera frågor runt skogsbruk och skogens upplevelse-
värden. I rundabordssamtalet poängterades vikten 
av dialog mellan aktörerna och av att hitta lokala 
affärsmodeller för ersättning där alla aktörer är 
nöjda. Det behöver inte enbart handla om ekono-
misk ersättning utan avtalen kan också gälla till-
vägagångssätt i olika situationer. Allemansrätten 
och behovet av att klargöra vad som gäller för olika 
verksamheter var också ett engagerande ämne.
20 deltagare (S)

Växtodling i ett förändrat klimat
16 november → Seminarium
Klimatförändringar påverkar tillgången till vatten 
och odlingsbar mark i världen, samtidigt som be-
folkningens behov av mat för ökar. Alla människor, 
oavsett var på jorden, behöver dagligen få i sig 2000 
kcal, varav hälften idag kommer från tre grödor – 
vete, majs och ris. Potentialen i att ändra uppbygg-
naden i växterna är relativt liten. Det innebär att 
framtida framsteg genom förbättrad verkningsgrad 
av fotosyntesen i växterna ter sig avlägsna. Istället 
handlar det om att utveckla friska och robusta grö-
dor. Det är en viktig förutsättning för att kombina-
tionen av växtförädling, odlingsåtgärder och miljö 
ska bli optimal. Bättre utnyttjande av tillgänglig 
växtnäring är en framgångsfaktor och vi behöver 



ta fram växtsorter och odlingsteknik som gör det möj-
ligt att hålla marken ständigt bevuxen. Sänkta krav på 
proteinhalt i brödvete skulle öka effektiviteten i kväve-
utnyttjandet och minska miljöbelastningen. Detta var 
det fjärde seminariet i en seminarieserie om klimatför-
ändringsfrågor arrangerad av KSLA:s kommitté för 
jordbrukets klimatanpassning.
61 deltagare (J)

Cirkulär bioekonomi skapar mervärden 
i livsmedelskedjan
20 november → Seminarium 
Att minska svinnet i livsmedlens värdekedja är en trend 
som vuxit till att numera ingå i flera myndigheters upp-
drag. Minskat matsvinn ingår också som ett uttalat  
delmål för hållbar konsumtion och produktion i de 
globala hållbarhetsmålen. Samtidigt ger beteckningen 
matsvinn en negativ bild av livsmedelskedjan. Faktum 
är att de flesta aktörer strävar efter att optimera sitt 
resursutnyttjande med oftast goda resultat. Men alla ex-
empel, där bara hälften av det som odlas hamnar i våra 
magar, visar att det fortfarande finns mycket att göra. 
Målet måste vara att även med tillgång till väl funge-
rande återvinning så bör så stor andel som möjligt av 
det vi producerar för att ätas också bli konsumerat som 
mat. Dessutom bör sidoströmmarna tas om hand på ett 
sådant sätt att de kan ge mesta möjliga mervärde till 
hela kedjan.
67 deltagare (J)

Viltförvaltningen – dags för ett gemensamt 
ansvar
21 november → Seminarium, med Bergvik Skog, 
LRF, Skogsindustrierna, Sveaskog och Svenska 
jägareförbundet
Vid seminariet diskuterades hur det samlade skogsbru-
kets och Svenska jägareförbundets överenskommelse 
rörande klövviltförvaltningen – Handslaget – ska få 
genomslag. Frågor som diskuterades var bland annat 
vilka kriterier och vilken kunskap som behövs för att 
en sådan överenskommelse ska nå framgång på kort och 
lång sikt, vilken typ av uppföljning som behövs för att 
det ska fungera samt hur parterna kan få det att fungera 
bättre såväl regionalt som lokalt.
76 deltagare + 140 webbvisningar (S)

Handslaget rör ansvaret för svensk viltförvaltning.  Foto: Malte Wingen.32
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Växtodling med sikte på nästa växtföljd
29 november → Håstadiusseminarium på SLU Alnarp
Svensk spannmålsodling har potential för hög pro-
duktion tack vare klimatet. Långa dagar med många 
soltimmar under sommaren är utmärkt för strå-
säd. Temperaturförhållandena är jämna tack vare 
Östersjön som skyddar från både kyla och hetta. 
Nederbörden är jämnt fördelad över växtsäsongen.

Håstadiuspristagaren Lars Törner tecknade en 
bild av sydsvensk växtodling under de senaste 40 
åren. Miljöfrågorna har efter hand blivit allt mer 
aktuella – inte minst problemen med övergöd-
ning av sjöar och hav och kadmium i våra jordar. 
Avbrottsgrödor blir allt viktigare i växtföljden för att 
hålla hög avkastningsnivå i spannmålsodlingen och 
för att minska miljöbelastningen. Mellangrödor, ex-
empelvis oljerättika eller vitsenap, kan fungera som 
avbrottsgröda, som gröngödsling, ogräskonkurrent 
och mullbildare. Planerad växtföljd kan också hålla 
problemogräs i schack. Vallodling ökar avkastning-
en hos alla grödor i växtföljden och minskar även 
kostnaderna för insatsmedel. I områden utan djur-
hållning är det dock svårt att hitta avsättning för 
gräset från vallarna idag – kanske biogasproduktion 
av gräs är ett framtida alternativ.
55 deltagare (J)

Global Urban Sustainability and Justice
1 december → KSLA:s Wallenbergseminarium
Hela 55 procent av jordens invånare bor i städer. 
Städerna växer snabbt, särskilt i ”the global south”, 
i områden som är rika på biologisk mångfald 
och produktiva jordar. Dagmar Haase, 2016 års 
Wallenbergsprofessor, menar att vi måste motverka 
urbaniseringens onda spiral genom att öka städernas 
grönytor. Med tilltagande klimatförändringar kom-
mer städerna i norr att drabbas av skyfall och stä-
derna i söder av värmeslag. Som en del av lösningen 
presenterade professor Haase konceptet ”Nature 
Based Solutions”. Hon och övriga talare menade att 
lösningar inspirerade av naturen är kostnadseffektiva 
och ger miljöfördelar, sociala och ekonomiska vär-
den och bygger in resiliens i staden. Träd och andra 
växter skuggar, kyler och håller vatten. Med hjälp av 
mer vatten, gröna tak och väggar samt fler och större 
gröna ytor kan stadstemperaturen hållas flera grader 
lägre under heta sommardagar. Mark som släpper 
igenom vatten ger bättre skydd mot översvämningar 
än skyddsvallar. Tillgängliga grönytor i staden får 

dessutom folk att röra på sig, umgås och stressa av, 
ger renare luft och behagligare klimat och sänker 
dödligheten. 
50 deltagare + 141 webbvisningar (A)

Skogens alla uppgifter
8 december → Rundabordssamtal
Den svenska skogen har många värden. Den ger till 
exempel råvara för konsumtion, rum för biologisk 
mångfald och plats för rekreation, och den bidrar 
till att motverka klimatförändringen – skogen an-
vänds för att tillmötesgå en mängd förväntningar 
och krav. Inte sällan förekommer olika uppgifter om 
hur stor den svenska skogsarealen är, beroende på 
om all skogsmark enligt FAO:s definition inklude-
ras eller om endast produktiv skogsmark avses eller 
andra typer av avgränsningar.

Än fler blir varianterna när Sverige redovisar 
produktionsmark, mark där mångbruk sker eller 
mark som har olika grader av eller typer av skydd. 
Även stående virkesförråd redovisas på olika sätt 
beroende på vilka diametergränser som används. 
Syftet med detta samtal var att kartlägga hur olika 
myndigheter beskriver den svenska skogen för att 
få en så samlad nulägesbeskrivning som möjligt av 
nationell och internationell rapportering. Man vill 
också se om det är möjligt att utveckla en myndig-
hetsgemensam begreppsanvändning och definition 
av begrepp kopplade till skogens användning.
10 deltagare (S)

Perspektiv på tillvaron. Grosshandlaren 
A.W. Bergsten som fotograf och konstnär
14 december → Boksläpp
Grosshandlaren Alexander Wilhelm Bergsten 
ägde fjällgården Enaforsholm, som han hade som 
sommarnöje. År 1937 donerade han gården till 
KSLA. Den är nu ett vandrarhem i jämtländska 
fjällen, öppet för allmänheten. Boken Perspektiv 
på tillvaron innehåller ett urval av Bergstens egna 
fotografier och målningar. Jämförelser görs med bil-
der tagna idag för att åskådliggöra hur kulturland- 
skapet i Jämtland har förändrats under snart 100 
år. Kulturgeografen Hans Antonson är redaktör för 
boken som har publicerats i samarbete med KMV 
Forum AB. Boksläppet skedde i samband med aka-
demiens decembersammankomst.
90 deltagare (BAHP)



Mötesplatsen KSLA

 I dokumentet Verksamhet och inriktning 2017–2020, som 
varit vägledande för akademien under året, formuleras 
KSLA:s verksamhetsidé som så: ”Akademien ska för 
hela samhällets utveckling främja ett hållbart bruk och 
vård av mark, vatten och luft samt av växter och djur för 
vår långsiktigt hållbara försörjning och livsmiljö. Det 
gör vi genom att vara en aktiv mötesplats för veten-
skap och praktisk erfarenhet och där vi genom idé- och 
opinionsbildning, påverkan och kunskapsförmedling 
synliggör och stärker de gröna näringarnas förmåga att 
möta utmaningar.”

De seminarier, konferenser och andra aktiviteter 
som akademien anordnar är den främsta vägen att full-
göra uppdraget att vara en mötesplats. Vi är också glada 
att andra organisationer inom akademiens intressesfär 
upptäckt akademiens lokaler på Drottninggatan 95 B 
i Stockholm – och i allt högre grad använder dem för 
olika aktiviteter.

Under året har bland annat dessa organisationer för-
lagt någon typ av aktivitet till akademihuset: 

Hushållningssällskapet, Stockholms Lantbruks-
klubb, Projektgruppen för IUFRO 2024, Sveriges lant-
bruksuniversitet (SLU), Stockholms Gartnersällskap, 
Föreningen Skogs- och lantbruksjournalister (FSLJ), 
Skogssällskapet, Naturbruksskolornas Förening, Kolar-
orden, Föreningen för Dendrologi och Parkvård, Svea-
skog, Stockholm International Water Institute (SIWI), 
Swedish Nutrition Foundation (SNF), Stiftelsen 
Rovdjurscentret De 5 Stora, Skogshistoriska sällska-
pet, Gastronomiska akademien, IVL Svenska Miljö- 
institutet, Centre for International Forestry Research 
(CIFOR), Ljusstöparorden, Future Forests, Natur-
brukets yrkesnämnd, Bertebos Stiftelse, Stockholms 
Jägmästarklubb, Agronomförbundet samt Forskning 
& Framsteg.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vill vara en 
mötesplats för de gröna näringarna och för alla som 
intresserar sig för ett hållbart bruk av våra levande na-
turresurser. Akademien arbetar med frågor som berör 
alla och intresserar många! 

Mötesplatsen KSLA. Preses och H.M. Konungen. Foto: Erik Cronberg.34
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Projekt

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien arbetar med mer kortvariga projekt inriktade på tvärvetenskap-
liga kunskapssammanställningar, synteser och framtidsstudier inom områden där akademien finner det 
särskilt angeläget att bidra med underlag till den framtida utvecklingen. Under 2017 har bland annat 
följande projekt varit aktuella.

Unga i KSLA, UNIK
Projektet UNIK, Unga i KSLA, startades 2013 som 
fortsättning av det uppskattade ”Framtidsprojektet”, 
som var en del av KSLA:s 200-årsfirande. Projektets 
syfte var att fortsätta det givande samarbetet mel-
lan KSLA:s tre avdelningar och den gröna sektorns 
unga.

Projektet har sedan starten drivit tre verksam-
heter: 1) ett mentorskapsprogram, 2) en resurspool, 
där unga människor har getts tillfälle att medverka 
i KSLA:s ordinarie verksamheter, samt 3) en case-
tävling. Projektet har marknadsförts via hemsidan 
unik.nu och drivits av arbetsgrupper bestående av 
KSLA-ledamöter och unga, sammanhållna av en 
styrgrupp. Under 2017 har mentorskapsprogrammet 
genomfört en andra omgång med nya par av men-
torer och adepter, som träffats dels på egen hand, 
dels vid gemensamma träffar för alla paren. KSLA:s 
och UNIK:s tredje case-tävling genomfördes under 
hösten (se sidan 29).

Projektet har bedömts vara så viktigt och fram-
gångsrikt att det ligger till grund för arbetet inom 
det Ungdomsutskott som startades vid årsskiftet 
2017/2018. 

Konsten, människan och landskapet 
i förändring
Projektet Konsten, människan och landskapet i 
förändring behandlar naturliga och mänskliga pro-
cesser i tid och rum, till exempel den långsamma 
landhöjningen, skogens återhämtning efter en 
brand men också människors och djurs rörelser ge-
nom landskapet, koncentrationen till städer och till 
större gårdar. Detta projekt är ett samarbete med 
Konstakademien och syftar till att utröna hur två 
akademiers olika typer av kunskaper kan befrukta 
synen på landskapet och ge nya och mer nyanserade 
erfarenheter. Som ett inslag i projektet gjorde en 
grupp ledamöter från KSLA och Konstakademien 
en exkursion till KSLA:s egendom Barksätter utan-
för Katrineholm i maj (se sidorna 25 och 47). 

Data Driven Dairy Decisions for Farmers 
(4D4F) 
Det treåriga EU-projektet 4D4F startade i mars 
2016 inom forskningsprogrammet Horizon 2020. 
Projektet handlar om att se på möjligheter att an-
vända och dra nytta av sensorer och andra mättek-

Deltagare, arrangörer och föredragshållare vid årets case-tävling. Foto: Peter Sylwan.
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niker inom modern mjölkproduktion och även om 
hur detta ska spridas både till producenter och kon-
sumenter. Totalt deltar 16 partners från 9 olika euro-
peiska länder i projektet. Brittiska Royal Agriculture 
Society står för huvudprojektledare och från Sverige 
ingår KSLA och DeLaval i konsortiet.

I den svenska konstellationen har KSLA rol-
len som nod och personer från SLU, Hushåll-
ningssällskapen och Växa utför uppdrag. Exempel 
på aktiviteter under 2017 är genomförandet av en 
konsumentenkät rörande synen på sensorer i mjölk-
produktionen och ett webbseminarium om använd-
ning av befintlig och ny teknik, med media som mål-
grupp. Projektledare och biträdande projektledare 
i den svenska gruppen är ledamöterna Margareta 
Emanuelson och Åke Clason. Projektet har en egen 
hemsida, www.4D4F.eu, där projektet presenteras 
och där många av dess aktiviteter görs tillgängliga. 

Attraktionskraft, kompetensbehov 
och utbildningsutbud (AKU)
Projektet AKU, vars arbetsgrupp består av repre- 
sentanter från SLU, LRF, Lantmännen, Hushåll-
ningssällskapen, Jordbruksverket och KSLA, vill 
tillsammans med berörda intressenter utveckla olika 
aktiviteter för bättre attraktionskraft och kompe-
tensförsörjning inom livsmedelssektorn.

Under årets möten har gruppen bland annat, i 
livsmedelsstrategins anda, diskuterat en utredning 
om svensk utbildningsstruktur på Jordbruksverket 
och tagit fram en schematisk utbildningskarta. 
Vidare har gruppen, som resultat av en workshop, 
sammanställt vilka aktiviteter som pågår inom olika 
organisationer för att förbättra attraktionskraften 
och kompetensförsörjningen inom livsmedelssek-
torn. Under hösten koncentrerades arbetet till pla-
neringen av ett seminarium under våren 2018, om 
digitaliseringens påverkan på dagens och framtidens 
samhälle och vad som händer inom den gröna sek-
torn. I gruppen har unga representanter för sektorn 
haft en aktiv roll och från och med 2018 kommer 
arbetsgruppen att ingå i det nybildade ungdomsut-
skottet. 

Lantbruksrådens historia
Redan i mitten av 1800-talet sände KSLA ut lant-
bruksrådens föregångare, de så kallade mejeriagen-
terna, till Storbritannien. Projektet Lantbruksrådens 

historia syftar till att teckna historien över de svens-
ka lantbruksråden sedan dess, hur de har påverkat 
Sveriges möjligheter till bättre affärer inom livsme-
delssektorn i andra länder och bidragit till bättre po-
litisk analys och ökad förmåga att genomföra svensk 
politik.

Ett femtontal tidigare lantbruksråd, varav flera 
är ledamöter i KSLA, har bidragit med underlag till 
det som ska bli en utgåva i tidskriftsserien KSLAT 
under 2018. Under 2017 har arbetet intensifierats 
med ett flertal författarmöten och insamling av bil-
der. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till 
diskussionen om hur svenska intressen inom inter-
nationellt lantbruk ska tillvaratas på bästa sätt i 
framtiden. 

Lantbruksrådens historia är ett samarbetsprojekt 
mellan Jordbruksavdelningen, Allmänna avdelning-
en och enheten Bibliotek, arkiv och historiska pro-
jekt, BAHP

Tandem Forest Values
För att varaktigt stärka och utveckla bilateral forsk-
ningssamverkan mellan aktörer i Finland och Sverige 
inom det skogliga och skogsindustriella området, har 
Sveriges regering tillsammans med Skogsindustrins 
forskningsstiftelse, Kempestiftelsen, Marianne och 
Marcus Wallenbergs Stiftelse och Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien överlämnat en gåva i form 
av en särskild forskningssatsning till Finland i sam-
band med landets 100-årsfirande. Gåvan omfattar 
totalt 24 miljoner kronor och ska resultera i 12 post-
doktjänster som omfattar 1 miljon kronor per år i två 
år. KSLA ansvarar för genomförandet av projektet. 
Den 6 december gjordes den första utlysningen av 
postdoktjänsterna.

Äganderättsprojektet
I slutet av 2017 startade ett avdelningsövergripande 
projekt om äganderätten, ett initiativ från några av 
Skogsavdelningens ledamöter. Bakgrunden är att 
kunskapen om och respekten för jord- och skogs-
brukares ägande- och brukanderätt de senaste åren 
minskat. Syftet är ökad kunskap om den privata 
äganderätten och dess betydelse för att främja de 
areella näringarna till samhällets nytta. Den ny-
ligen bildade Stiftelsen Carl-Gustaf och Viveka 
Åkerhielms minnesfond har beviljat medel för att 
driva projektet. 
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Publiceringsverksamheten

Historiska projekt och litteratur om skogs- och lantbrukshistoria
Under året har några historiska projekt avslutats, i tre fall med tryckta böcker som resultat, i serien Skogs- 
och Lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED, ISSN 1402-0386). I sedvanlig ordning har vi informerat 
om böckerna i fackpress och de har även blivit uppmärksammade genom recensioner och anmälningar i 
tidskrifter och dagstidningar.

SOLMED nr 74
Anders Rosenstens Grundeliga Underwisning Om Skogars Skötsel – Jämte Bihang om Allahanda Fruktbärande 
Träns wård, hwilka höra til Trägården. Tilökt och Förbättrad af D. Clas Blechert Trozelius
Redaktör: Håkan Tunón
ISBN: 978-91-88567-03-1 (417 sidor)

SOLMED nr 75
Traktorernas intåg. Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905–1930
Författare: Per Thunström
ISBN: dig 978-91-88567-09-3, print on demand 978-91-88567-04-8 (327 sidor)

SOLMED nr 76
Perspektiv på tillvaron. Grosshandlaren A.W. Bergsten som fotograf och konstnär
Författare: Hans Antonson
ISBN: 978-91-86573-80-5 (136 sidor)
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift
De olika numren av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT, ISSN 0023-5350) bygger 
ofta på föredrag och diskussioner från akademiens seminarier, konferenser och sammankomster. De kan 
också utgöras av rapporter från akademiens kommittéer och arbetsgrupper och liknande.

Tidskriften utges i tryckt form eller enbart digitalt på akademiens hemsida. Även de tryckta numren 
går att hämta på hemsidan. Varje nummer tillställs akademiens svenska och nordiska ledamöter – engelsk-
språkiga nummer även till de utländska ledamöterna – och information går ut via e-postmeddelande till 
de som prenumererar på information från KSLA, i pressmeddelanden och via sociala medier. Under 2017 
– tidskriftens årgång 156 – kom fem nummer ut, alla tryckta.

Nr 1
Skogsägarens mål – en 
väg till ökad variation i 
skogen
Red: Carl Henrik Palmér
ISBN:
dig 978-91-86573-94-2
tryck 978-91-86573-93-5
(KSLA:s Skogsskötsel-
kommitté, 40 sidor)

Nr 3
UNIK Utmaning 2016 
– en casetävling om 
konceptet Nordisk mat
Red: Maria Karlsson
ISBN:
dig 978-91-88567-02-4
tryck 978-91-88567-01-7
(De fem tävlingslagens 
lösningsförslag, 36 sidor)

Nr 2
Verksamhetsberättelse 
2016
Red: Ylva Nordin
ISBN: 
dig 978-91-86573-98-0
tryck 978-91-86573-97-3
(72 sidor)

Nr 5
Utan pengar – inga 
hagar och ängar
Red: Margareta Ihse
ISBN: 
dig 978-91-88567-08-6
tryck 978-91-88567-07-9
(Utökad rapport från semi-
narium och workshop, 
92 sidor)

Nr 4
Landskapsforum 2017. 
Landskapsperspektiv i 
fysisk planering – helhets-
syn för hållbara lösningar
Red: Anders Esselin
ISBN:
dig 978-91-88567-06-2
tryck 978-91-88567-05-5
(Konferensrapport, 
52 sidor)
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KSLA Nytt & Noterat
Den digitala nyhetstidningen KSLA Nytt & Noterat informerar främst om akademiens aktiviteter och de 
publikationer som KSLA ger ut. Information om 2017 års fyra nummer gick via e-post till de nära 2 000 
prenumeranterna samt akademiens svenska och nordiska ledamöter, och utöver det till andra intresserade 
via digital nyhetstjänst och sociala medier. Bland artiklarna i 2017 års nummer kan nämnas

• ”Det internationella baljväxtåret 2016”, en sammanfattning av 2016 års aktiviteter för att öka kunskapen 
om och intresset för baljväxter som en del i arbetet för global livsmedelssäkerhet. Artikeln ”Bioekonomi 
– lösningen för svensk försörjningstrygghet” handlade om möjligheterna att övergå till ett fossilfritt 
Sverige och jord- och skogsbrukets centrala roll i denna omställning. Nr 1-2017 (36 sidor).

• ”Det gäckande metanet” om hur ökade metanhalter i atmosfären gjort jordbruket till klimatsyndabock 
– men ämnet är komplext och våra koldioxidutsläpp är ännu mer klimatpåverkande. ”Skogsägarens mål 
och samhällets mål” refererade ett seminarium där utgångspunkten var just mål, även FN:s mål för 
hållbar utveckling. Råder synergi eller målkonflikt eller både och? Nr 2-2017 (36 sidor).

• ”Hur vet vi att vi vet?” berättade om ett seminarium om hur vi skaffar oss kunskap om miljön, naturen 
och dess förändring – den värdefulla vetenskapen, hur moralen kan fungera som måttstock och hur kons-
ten kan bli en kunskapskälla. ”Mer av allt i skogen – är det möjligt?”, en artikelrubrik som blir relevant 
när vi talar om utrymmet för andra ekosystemtjänster än virkesproduktion. Finns det synergieffekter? 
Nr 3-2017 (32 sidor).

• ”Matens nya vägar in till staden” refererade ett seminarium hos KSLA som behandlade det ökande 
intresset för lokalt producerad mat och lokala marknader – en trend som inte främst drivs av jakten på 
lönsamhet. ”Det skogliga biståndet så här långt” gav en överblick över svenska biståndsaktiviteter på det 
skogliga området och den kraftiga nedgång som skett. Vad hände och varför? Nr 4-2017 (36 sidor).
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Övriga skrifter
Verksamhet och inriktning 2017–2020 
beskriver akademiens strategiska in-
riktning och ger ramarna för verksam-
heten under perioden 2017–2020, det 
vill säga innevarande presesperiod un-
der preses Lisa Sennerby Forsse och 
vice preses Björn Sundell. Skriften har 
också utkommit på engelska: Activities 
and focus 2017–2020. Alla ledamöter 
har erhållit varsitt exemplar.

Akademiens Matrikel 2017 kom ut i 
början av året. Den innehåller upp-
gifter om och foto på alla akademiens 
ledamöter och distribueras till samtliga 
ledamöter, våra systerakademier m fl 
organisationer samt till ett litet antal 
prenumeranter.

Dessutom producerades en liten skrift i 
dragspelsformat, Välkommen till Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek 
och arkiv. I den presenterar enheten för 
bibliotek, arkiv och historiska projekt, 
BAHP, sin verksamhet och de tjänster 
som biblioteket och arkivet kan erbjuda.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Matrikel 2017
(176 sidor)

Välkommen till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
bibliotek och arkiv
(A7, 12 sidor)

Verksamhet och inriktning 2017–2020
ISBN: dig 978-91-86573-96-6, tryck 978-91-86573-95-9 (32 sidor)
Activities and focus 2017–2020
ISBN: dig 978-91-88567-00-0, tryck 978-91-86573-99-7 (32 sidor)
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Avgivna remissvar

Under 2017 har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien lämnat sex remissvar till departement och myn-
digheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och VD efter beredning av någon av aka-
demiens avdelningar, kommittéer eller särskilt sammansatta grupper av ledamöter med kompetens inom 
sakområdet. Remissunderlaget brukar läggas ut på akademiens interna hemsida Ledamotsrummet för att 
ge ledamöterna möjlighet att på ett enkelt sätt lämna synpunkter till beredningsgruppen. Remissvaren 
refereras kort i KSLA Nytt & Noterat och de publiceras i sin helhet på akademiens offentliga hemsida, 
www.ksla.se.

De yttranden som KSLA har lämnat år 2017 gäller:

1. Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande För Sveriges landsbygder – en sammanhållen 
politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.
SOU 2017:1 (till Näringsdepartementet 2017-03-17) 

2. Promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle.
M2017/00723R (till Regeringskansliet 2017-04-19)

3. Rapporten Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan 
med omgivande samhälle från Vinnova.
N2017/00055/IFK (till Näringsdepartementet 2017-04-24)

4. Skogsstyrelsens förslag om Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn.
2014/2973 (till Skogsstyrelsen 2017-05-15)

5. Betänkandet Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskningen.
SOU 2017:10 (till Utbildningsdepartementet 2017-08-16)

6. Naturvårdsverkets utredning av konsekvenserna för verkets förslag till nationell förordning 
av EU-kommissionens förslag till gödselförordning.
M2013/02076/Ke (till Miljö- och energidepartementet 2017-10-28)
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Akademikollegiet har fördelat stiftelsernas disponibla avkastning efter ansökningar och efter de bedöm-
ningar som gjorts av akademiens anslagsnämnd och de särskilda styrelserna för två av stiftelserna, Stiftelsen 
Svenska Lantbruksveckans fond och Stiftelsen SLO-fonden. 

Medlen har fördelats företrädesvis till yngre forskare för forskningsprojekt som i regel inte överskrider 
200 000 kronor (med undantag av SLO-fonden som har maxbeloppet 250 000 kronor och Lantbruksveckans 
fond som har maxbeloppet 400 000 kronor) och som resestipendier till studerande inom jord-, skogs- och 
trädgårdsbruk, men även till praktiska utövare inom de areella näringarna. Beloppet per individ överstiger 
normalt inte 25 000 kronor. Vid bedömningen av ansökningarna har man beaktat sökandes kompetens i 
förhållande till målet för ansökan, liksom sektorsrelevans. 

Styrelserna för Stiftelsen Anders Elofsons fond, Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder, Stiftelsen 
Svensk Växtnäringsforskning och Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling fattar egna beslut 
om anslagsfrågor och utdelning.

Efter ansökningar, som granskats av fristående granskningsnämnd, har anslag också beviljats till projekt 
och kommittéer inom akademiens ram. Allmänna avdelningen och Jordbruksavdelningen har tilldelats 
2 330 000 kronor vardera, Skogsavdelningen har fått 2 490 000 kronor och 1 690 000 kronor har gått till 
BAHP, Enheten för bibliotek, arkiv och historiska projekt. Medlen har hämtats ur följande stiftelser:

• Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond, 1 955 000 kronor.
• Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond, 320 000 kronor.
• Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond, 4 960 000 kronor.
• Stiftelsen Carl-Gustaf och Viveka Åkerhielm minnesfond, 160 000 kronor.
• Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond, 450 000 kronor.
• Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond, 620 000 kronor.
• Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond, 135 000 kronor.
• Stiftelsen Per Palmgrens fond, 220 000 kronor.
• Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond, 20 000 kronor.

Av stiftelsernas disponibla avkastning under redovisningsåret 1 januari 2017–31 december 2017 har 
18 542 099 kronor beviljats i anslag, bidrag, stipendier, priser och belöningar (se även sidan 65). Av dessa 
medel utgör 18 199 084 kronor anslag till forskning och projekt samt bidrag till studieresor, regionala be-
löningar och elevstipendier. Resterande medel, 343 015 kronor, utgörs av priser, medaljer och belöningar 
utdelade 2017.
De priser och belöningar som delades ut vid 2017 års högtidssammankomst (sidan 11–13) beslutades år 2016 och 
redovisades därmed i 2016 års verksamhetsberättelse.

Anslag, stipendier, priser 
och belöningar

Akademien förvaltar 44 stiftelser. Stiftelserna har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och 
utveckling inom den gröna sektorn. Akademien utlyser externa anslag och stipendier liksom vissa priser 
och belöningar genom riktade utskick, viss annonsering och via den egna hemsidan och sociala medier.
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• Stiftelsen A. W. Bergstens donation, resebidrag 
utgörande Gunnar Torstenssons Enaforsholmssti-
pendium (deltagande i Enaforsholmskursen 2017, 
se sidan 26) till studerande vid Sveriges Lant-
bruksuniversitet för berömvärt deltagande i stu-
dentkårernas idrottsliga verksamhet och/eller 
föreningslivet inom respektive idrottsförening: 
60 800 kronor.

Stiftelsen A. W. Bergstens donation, A. W. Berg-
stens pris för framstående vetenskapligt arbete, 
framgångsrik undervisande verksamhet eller 
jämförbar insats på det praktiska området: 
60 000 kronor.

Stiftelsen A. W. Bergstens donation, medel  till Aka- 
demiens stora guldmedalj för synnerligen fram-
stående livsgärning inom akademiens arbetsfält, 
till Akademiens guldmedalj för utomordentlig 
gärning inom akademiens verksamhetsfält, och 
till Akademiens belöning till gagn för de areella 
näringarna, Silvermedaljen, som utdelas till per-
son som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse 
för de areella näringarna: sammanlagt 103 015 
kronor.

• Stiftelsen Adolf Dahls fond för främjande av jord-
bruk, företrädesvis baljväxtodling: 520 000 kro-
nor.

• Stiftelsen Akademiens biblioteksfond, till BAHP, 
Enheten för bibliotek, arkiv och historiska pro-
jekt: 475 000 kronor.

• Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond för i 
första hand hydrotekniska försök och undersök-
ningar på jordbruksområdet samt till publice-
rande av skrifter i dithörande ämnen: 400 000 
kronor.

• Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond för 
forskning beträffande husdjurens utfodring och 
vård: 220 000 kronor.

• Stiftelsen Anders Elofsons fond, forskningsanslag 
för understöd av forskning inom betesområdet, 
vallkulturen och fröodlingen: 173 000 kronor. 

Stiftelsen Anders Elofsons fond, till mottagaren av 
Anders Elofsons medalj: 10 000 kronor.

• Stiftelsen Axel Melanders fond, till yngre lantbru-
kare som genomgått högre lantbruksskola och 
som önskar studera till lantbruket hörande frå-
gor: 60 000 kronor.

• Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond för främ-
jande av vetenskaplig undervisning och forsk-
ning: 1 246 000 kronor. 

• Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond, resesti-
pendier för lantbrukets teoretiska och praktiska 
studier i utlandet till yngre personer som nyligen 
utexaminerats från Ultuna eller Alnarp: 120 000 
kronor.

• Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendie-
fond, stipendier för att främja och stimulera in-
tresset för skogsskötsel, speciellt lövskogsskötsel 
i Sydsverige: 95 000 kronor. 

• Stiftelsen Fonden för markvård till minne av 
Sanders Alburg för främjande av forskning inom 
markvård och trädgårdsskötsel vid småbruk/fri-
tidsodling: 80 000 kronor. 

• Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond för 
skogsvetenskapliga studier som i första hand be-
rör Västernorrlands och Jämtlands län: 450 000 
kronor.

• Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond, stipendier 
till avgående elever vid Himmelstalundsskolan, 
tidigare Statens Trädgårdsskola: 10 000 kronor.

• Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond för forsk-
ning och utbildning till gagnade av svensk lant-
bruksnäring: 20 000 kronor. 

• Stiftelsen Hem i Sverige-fonden för forskning fö-
reträdesvis med anknytning till de mindre jord-
bruksföretagarnas problem: 580 000 kronor. 

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, elevstipendier till 
studerande vid ettåriga påbyggnadsutbildningar 
i jordbruk och trädgårdsodling: 25 000 kronor.
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• Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond 
för befordran av svenska jordbrukets utveckling 
och förkovran: 156 000 kronor.

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond, 
två belöningar för framstående doktorsarbete, 
en belöning för föredömliga insatser inom 
forskningskommunikation och en belöning för 
föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforsk-
ningens tjänst: sammanlagt 80 000 kronor. 

• Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond, resesti-
pendium till doktorand vid SLU: 66 000 kronor.

• Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipen-
diefond för främjande av internationella forskar-
kontakter och erfarenhetsutbyte inom skogs- och 
jordbruksforskningsområdet och aktuella kon-
taktområden: 211 000 kronor.

• Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond med än-
damål att lämna bidrag till upplysningsverksam-
het rörande djurskydd: 36 000 kronor.

• Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond för 
utveckling av lantbruk, trädgårdsskötsel eller bi-
odling: 80 000 kronor. 

Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond, en 
belöning för föredömliga insatser inom pedago-
gik och undervisning: 20 000 kronor.

• Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond, resebidrag till svensk 
forskare som bedriver forskning rörande husdju-
rens fruktsamhetsproblem: 100 000 kronor.

• Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, bidrag till 
studerande för utbildning till agronom eller hor-
tonom: 364 700 kronor. 

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, stipendier 
till studerande vid SLU:s lantmästarutbildning i 
Alnarp: 20 000 kronor.

• Stiftelsen SLO-fonden (Svenska Lantbrukarnas 
Olycksfallsförsäkringsbolags fond), bidrag för 
utbildnings- och försöksverksamhet, vetenskap-
lig forskningsverksamhet: 2 602 422 kronor.

• Stiftelsen S.O. Bergs och Fajer Fajerssons fond, S.O. 
Bergs och Fajer Fajerssons pris som belöning för 
framstående insatser inom lantbrukets marklära/
växtnäringslära, växtodlingslära och växtföräd-
ling/kvalitetsforskning utan särskild prioritering 
mellan områdena. Personliga kvalifikationer, 
oavsett vilket av dessa områden, har varit ut-
slagsgivande: 50 000 kronor.

• Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering, för 
främjande av utveckling av en effektiv ekono-
miskt riktig mekanisering inom jord- och skogs-
bruk, fiske och biodling: 28 000 kronor.

• Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning, medel till 
projekt med särskild inriktning på användningen 
av mineralgödsel och kalkningsmedel: 595 000 
kronor. 

• Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond, som har 
som ändamål att främja de gröna näringarnas 
ställning i samhället, har beviljat medel till olika 
projekt uppgående till 650 000 kronor.

• Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder, till forsk-
ningsprojekt och resestipendier inom vallodling-
ens, vallfoderberedningens och vallfoderutnytt-
jandets områden: 167 000 kronor. 

• Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtföräd-
ling har bidragit med 70 000 kronor till Sveriges 
Utsädesförenings verksamhet under 2017.
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DONATIONS-
GÅRDARNA

Barksätters egendom

Enaforsholm Fjällgård
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Liggande försök underhålls och akademien är po-
sitiv till ytterligare forsknings- och försöksverk-
samhet. Fastigheten är certifierad enligt FSC och 
PEFC.

Jordbruket är utarrenderat med avtal som löper 
på ett år i taget. Arrendatorn bedriver nötdjurspro-
duktion och spannmålsodling på markerna. Avtalet 
är under omförhandling med inriktning mot att 
teckna femårsavtal. Den nye hyresgäst som har till-
trätt mangårdsbyggnaden arrenderar också jakträt-
ten. Det lilla Bedas hus har varit uthyrt delar av året.

Förvaltningsstyrelsen har haft som mål att bygga 
ett nytt djurstall på Barksätter. Trots utvärdering av 
flera tänkbara alternativ har man dock tvingats kon-
statera att investeringen inte blir lönsam. Därför är 
projektet tillsvidare nedlagt. Det investeringsstöd 
som Länsstyrelsen sent omsider beviljade gäller till 
augusti 2022, vilket gör det möjligt för förvaltnings-
styrelsen att ompröva sitt beslut om investering om 
det skulle bli lämpligt.

Barksätters egendom

Verksamheten vid Barksätters egendom i Södermanland, som donerades till akademien av fru Mary 
Francke-Gustafson år 1983, har fortgått planenligt under 2017. Syftet med donationen är att bevara ett 
sammanhållet aktivt sörmländskt jord- och skogsbruk för att där möjliggöra forskning inom jord- och 
skogsbruk samt husdjursskötsel. 

Ädellövskogsparken och barrexotparken har un-
der året röjts och kompletterats. Ett konstprojekt 
har inletts tillsammans med Konstakademien för 
att försköna landskapet ytterligare runt gården.

Årets avverkning uppgår till ca 3 000 skogsku-
bikmeter, vilket är 80 procent av tillväxten. Avverk-
ningen består av ca 2 750 skogskubikmeter slutav-
verkning samt ca 250 skogskubikmeter fröträd. Ung- 
skogsröjning har genomförts på 10,4 hektar. Ett av-
verkningsuppdrag om ca 3 000 skogskubikmeter är 
sålt och är delvis betalt under 2017. 

Viltskadorna på både jordbruksgrödor och skogs-
plantor ökar. Därför har förvaltningsstyrelsen aktivt 
arbetat med åtgärder för att begränsa dessa. Regler 
för utfodring och avskjutning har tagits fram i sam-
råd med jaktarrendator och jordbruksarrendator. 
Ambitionen är att minska viltstammarna samt att 
styra bort viltet från åkermarken. 

Kontaktperson för Barksätter på KSLA:s kansli 
är akademijägmästare Birgitta Naumburg.

Bron till Risön, Barksätter. Foto: Lena Gustafsson.
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AB Enaforsholm
Styrelsen för AB Enaforsholm består av fyra per-
soner. Bolaget har förutom bolagsstämma haft åtta 
protokollförda styrelsemöten. 

I mars anställdes en ny verkställande direktör till 
aktiebolaget – som dock beslutade att säga upp sig 
i juni. 

Under våren gjordes en kontrollbalansräkning på 
grund av det dåliga resultat som ärvdes från 2016. 
För att lösa problemet beslutade KSLA:s styrelse, 
det vill säga akademikollegiet, att tillskjuta ett ak-
tieägartillskott på 200 000 kronor.

En ny VD-rekryteringsprocess genomfördes un-
der sommaren, vilket resulterade i att ytterligare en 
ny verkställande direktör, Patrick Fjällstedt, började 
sin anställning den 1 december 2017.

Under perioden augusti–november var intäk-
terna mycket låga samtidigt som utgifterna inte var 
nämnvärt lägre än de var övriga månader under året. 
I början på december tog bolaget fram en prognos 
för att få en uppfattning om det ekonomiska utfal-
let för 2017. Syftet var att i tid kunna vidta åtgärder 
för att undvika ytterligare en kontrollbalansräkning. 
Detta resulterade i att akademikollegiet en andra 
gång under året beslutade att tillföra ett aktieägar-
tillskott, denna gång på 300 000 kronor.

Enaforsholm Fjällgård

Fastigheten Enaforsholm
Förvaltningsstyrelsen för Stiftelsen A.W. Bergstens 
intressen på Enaforsholm har till uppgift att bereda 
ägarfrågor som gäller fastigheten på Enaforsholm 
åt akademikollegiet och i viss mån verkställa kol-
legiebeslut om förvaltningsåtgärder och byggnads-
underhåll. Styrelsens fyra ledamöter tar alla aktiv 
del i arbetet på Enaforsholm genom att ta fram pla-
neringsunderlag, kontakta entreprenörer och ibland 
själva arbeta praktiskt. 

Under 2017 slutfördes uppfräschningen på nedre 
botten av Akademiflygeln. Akademiflygeln har nu 
nytapetserade rum, nya sängar samt renoverade 
badrum på båda våningsplanen. Arbetet har letts 
av samma arkitekt som ansvarade för färgsättning 
och inredning av huvudbyggnaden vid renoveringen 
2009, för att säkerställa en harmonisk helhet.

Utomhus har förvaltningsstyrelsen i enlighet 
med förvaltningsplanen fortsatt arbetet med en res-
taurering av den delvis igenvuxna betesmarken söder 
om E4, mellan Enaforsholm och E14. Ett stabilt 
stängsel har byggts runt hela skiftet. Tolv får har 
betat i hagen under säsongen. Röjningen gav betes-
djuren tillträde till det nordvästra hörnet av betes-
området, som också utnyttjats bra. Det så kallade 
Ishuset har renoverats exteriört. 

Under 2017 var förvaltningsstyrelsens kontakt-
person på KSLA:s kansli akademiagronom Magnus 
Stark. 

Enaforsholm Fjällgård i Jämtland donerades 1937 till akademien av grosshandlaren A. W. Bergsten. Sedan 
2007 sköts driften av AB Enaforsholm, ägt av A. W. Bergstens stiftelse. Ansvar och ekonomi för Stiftelsen A. W. 
Bergstens donation Enaforsholm är tudelat: Förvaltningsstyrelsen för Stiftelsen A. W. Bergstens intressen 
på Enaforsholm hanterar långsiktiga ägarfrågor, såsom frågor om fastighetsunderhåll, förvaltnings- och 
skötselplan för egendomen. Driftsbolaget AB Enaforsholm, med separat bolagsstyrelse, ansvarar för den 
löpande affärsverksamheten på fjällgården. 
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Akademiens organisation 2017

DONATIONSGÅRDARNA

Barksätter

Enaforsholm

AVDELNINGS- OCH KOMMITTÉVERKSAMHET

Allmänna 
avdelningen AU

Jordbruks- 
avdelningen AU

Skogs- 
avdelningen AU

Land och stad Jordbrukets 
klimatanpassning Energifrågor

Landskapsfrågor Livsmedelsproduk-
tionens värdekedja

Klimat och mark- 
användning mot 2030

Teknik
i gröna näringar

Sveriges jordbruk 
2030

Skogens 
ekosystemtjänster

Avdelningssekreterare

AKADEMIAGRONOM Allmänna

AKADEMIAGRONOM Jordbruks

AKADEMIJÄGMÄSTARE Skogs

BAHP

AKADEMIBIBLIOTEKARIE

AKADEMIBIBLIOTEKARIE

AKADEMIARKIVARIE

AKADEMIKOLLEGIUM

AKADEMIEN – LEDAMÖTERNA

Allmänna 
avdelningen

Jordbruks- 
avdelningen

Skogs- 
avdelningen

PRESIDIUM

AKADEMISEKRETERARE/VD
Kansli

AKADEMIKAMRER

AKADEMIKOMMUNIKATÖR

HANDLÄGGARE

ADM ASSISTENT

SERVICE-/FASTIGHETSANSVARIG

NÄMNDER

Ekonominämnden

Pris- och belöningsnämnden

Nämnden för BAHP

Anslagsnämnden

Granskningsnämnden

BAHP = Bibliotek, arkiv och historiska projekt
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ORGANISATIONEN
Övergripande organisation

Avdelningarna och deras kommittéer

Bibliotek, arkiv och historiska projekt, BAHP

Nya ledamöter

In Memoriam

Personal
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Från Allmänna avdelningen
Åke Clason, avdelningsordförande.
Mats Denninger, Lena M Lindén och Carola 
Wingren.

Från Jordbruksavdelningen
Ann-Britt Karlsson, avdelningsordförande.
Jan Fimmerstad, Åke Rutegård och Arvid Uggla.

Från Skogsavdelningen
Tomas Lundmark, avdelningsordförande.
Marianne Eriksson, Monika Stridsman och Magnus 
Thor.

Presidium
Presidiet, som består av preses, vice preses och aka-
demiens sekreterare, samordnar under akademikol-
legiet planeringen av akademiens verksamhet, svarar 
för de uppgifter som överlämnas av akademien eller 
kollegiet och handhar löpande beslut. 

Praktisk verksamhet
Verksamhetens innehåll bestäms av akademien 
genom dess olika organ och dess aktiva ledamö-
ter. Utöver avdelningarna, deras kommittéer samt 
BAHP, som bedriver det dagliga arbetet, finns fasta 
nämnder av rådgivande karaktär och berednings- 
och arbetsgrupper som tillsätts för specifika kortare 
uppdrag.

Under året initierades också tre utskott: Utskottet 
för forskningsfrågor, Utskottet för internationella 
frågor och Utskottet för ungdomsfrågor, vilka sor-
terar direkt under kollegiet. Utskotten börjar sitt 
arbete under 2018.

Ledamöter
Akademiens ledamöter väljs in i någon av de tre 
avdelningarna: Allmänna avdelningen, Jordbruks-
avdelningen och Skogsavdelningen. Inom varje av-
delning finns 70 rum för svenska ledamöter under 
65 år och 25 rum för utländska ledamöter under 65 
år. Därtill finns utrymme för högst 20 hedersleda-
möter.

När en ledamot fyller 65 år lämnar denne sitt 
rum men kvarstår som fullvärdig ledamot och en ny 
ledamot väljs in i akademien. Nya ledamöter nomi-
neras av ledamöterna och utses av akademien en 
gång per år.

Den 31 december 2017 hade akademien 511 
svenska och 170 utländska ledamöter, inklusive de 
som valdes in vid akademisammankomsten den 14 
december 2017. Uppgifter om ledamöterna finns i 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens matrikel.

Kollegium
Akademiens styrelse, under Akademien in pleno, 
utgörs av akademikollegiet. Ledamöter i kollegiet 
är preses (styrelsens ordförande) och vice preses, 
akademiens sekreterare, de tre avdelningsordföran-
dena samt ytterligare nio ledamöter, av vilka varje 
avdelning väljer tre (dessa tre utgör också tillsam-
mans med sin avdelningsordförande avdelningens 
arbetsutskott). Mandattiden för samtliga är fyra år.

2017 bestod akademikollegiet av följande ledamöter.
Lisa Sennerby Forsse, preses
Björn Sundell, vice preses
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och 
VD (–2017-07-02)
Eva Pettersson, akademiens sekreterare och VD 
(2017-07-03–)

Övergripande organisation

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien står under H. M. Konungens beskydd.
Akademiens högsta beslutande organ är Akademien in pleno, det vill säga ledamöterna. 



Verksamhetsberättelse 2017  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 53

Det praktiska arbetet inom Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bedrivs främst inom avdelningarna 
och deras kommittéer samt inom enheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP). Den dagliga 
verksamheten utgörs framförallt av sammankomster, konferenser, seminarier, workshops, rundabords-
samtal och boksamtal. 

Dokumentation från aktiviteterna (presentationer, rapporter och liknande) läggs regelmässigt ut i 
anslutning till respektive aktivitets plats på akademiens hemsida och hittas i efterhand enklast via hem-
sidans aktivitetskalender eller sökruta. Mer omfattande dokumentation kan publiceras som en utgåva av 
akademiens tidskrift, KSLAT (se sidan 37). Avdelningarna och kommittéerna har möjlighet att dokumen-
tera sina interna aktiviteter och föra diskussioner på akademiens interna hemsida Ledamotsrummet dit 
ledamöterna kommer genom att logga in sig från www.ksla.se.

Avdelningarna och deras kommittéer

Konferenser och seminarier utgör en stor del av akademiens verksamhet med avdelningarna och kommittéerna som motorer. Vid Tandem 
Forest Values-konferensen den 26 oktober deltog bl a landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (i talarstolen) och Finlands jord- och skogsbruks-
minister Jari Leppä. Maria Wetterstrand var moderator.
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Kommittén för land och stad
Under 2017 har temat för Land och stad-kommitténs 
arbete varit Matens nya vägar till staden. Kommittén 
arrangerade ett seminarium på detta tema den 5 ok- 
tober, vilket dokumenterades i KSLA Nytt & Note-
rat nr 4-2017. Seminariet var välbesökt och lockade 
påfallande många deltagare från nya grupper till 
KSLA. Seminariet hade förberetts genom ett runda- 
bordssamtal på samma tema den 24 mars.

Allmänna avdelningen
Allmänna avdelningen behandlar övergripande 
frågor som berör naturresurser, turism, natur-
vård, miljö, landskap, forskningspolitik, kun-
skapsförmedling och samhällsplanering. Här 
behandlas även frågor inom näringar och ve-
tenskaper som inte specifikt hör hemma inom 
jordbruk respektive skogsbruk, såsom fiske, 
vattenbruk och övrigt naturbruk.

Under året har avdelningen via sina kom-
mittéer haft verksamheter inom bland annat 
landskapsfrågor, relationen land och stad och 
teknikutveckling. Avdelningen har också an-
svarat för arbetsgruppen för Attraktionskraft, 
kompetensbehov och utbildningsutbud (AKU) 
inom livsmedelssektorn, samt engagerat ung-
domar i projektet UNIK (Unga i KSLA). Ett 
viktigt arbete har under året lagts på att förbe-
reda starten av det nya Ungdomsutskottet, som 
inledningsvis kommer att fortsätta det arbete 
som påbörjats inom AKU och UNIK.

Avdelningen har vid flera av sina aktiviteter 
varit en uppskattad oberoende mötesplats för 
frågor som behöver belysas utifrån ett helhets-
perspektiv. Ett exempel är Landskapsforum där 
flera myndigheter deltog genom medverkan och 
finansiering. Flera aktiviteter har kommunice-
rats genom KSLA:s tidskrift KSLAT.

Allmänna avdelningens ordförande år 2017 
var Åke Clason. Avdelningssekreterare är Eva 
Ronquist.

Under 2017 arbetade tre kommittéer inom 
avdelningen: Kommittén för land och stad, 
Kommittén för landskapsfrågor och Kommittén 
för teknik i de gröna näringarna.

Kommittén för landskapsfrågor
Under 2017 har Landskapskommittén fortsatt att 
arbeta för att få i gång en process för en nationell 
landskapsstrategi. Kommittén har tio ledamöter 
med skilda kompetenser och under 2017 har de 
arbetat vidare bland annat genom diskussioner i 
kommittén, seminarier och workshops, främst i 
samarbete med andra organisationer.

Kommittémedlemmarna gjorde en tvådagars 
studieresa till landskap i Småland och Östergötland. 
Där har man på olika sätt arbetat med landskaps-
strategier och utvecklat ett helhetstänkande som 
omfattar både produktion och vård av värdefulla 
natur- och kulturområden.

Ett samarbetsnätverk över sektorsgränser har 
byggts upp och arbetet har präglats av ett socio-
ekologiskt tänkesätt. Årets kommittéaktiviteter pre- 
senteras utförligare under rubriken Årets aktivite-
ter (sidan 17 och framåt), inklusive workshopen 
”Kvantifiering av landskapsbaserad skötsel versus 
konventionell skötsel i skogliga landskap”, det nor-
diska seminariet ”Multifunktionella landskap –  
golfanläggningarnas möjligheter och utmaningar”, 
en workshop om ängs- och hagmarker, ett tvådagars 
Landskapsforum med temat Landskapsperspektiv i 
fysisk planering, samt seminariet ”Hotet mot värl-
dens ekosystem – hur kan vi vända den negativa tren- 
den?” Arbetet med ängs- och hagmarker under 2016 
och 2017 har sammanfattats och tryckts i KSLAT 
nr 5-2017 Utan pengar – inga hagar och ängar. 

Kommittén för teknik i de gröna näringarna
Teknikkommitténs första verksamhetsår inled-
des med att den ansvarade för sammankomsten 
”Perspektiv på teknikutveckling för jordbruk, skog 
och trädgård – varför blev det så olika?” Den blev 
ett viktigt avstamp för kommittén, som fick med sig 
synpunkter på temat från många sammankomstdel-
tagare.

De planer som kommittén hade lagt upp för 
fortsatt arbete under året fick dock skjutas på fram-
tiden eftersom flera kommittémedlemmar på grund 
av förändrad arbetssituation inte hade möjlighet att 
engagera sig i arbetet. Kommittén kommer att göra 
en omstart med utökad bemanning år 2018. 
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Kommittén för jordbrukets klimatanpassning
Kommittén ska arbeta med klimatförändringsfrågor 
inom jordbruket och produktionsresurserna mark 
och vatten. Uppdraget gäller specifikt hur jordbru-
ket kan anpassa sig till nya förhållanden som har 
med klimatförändringar att göra. Kommittén arbe-
tar med produktionskedjan i första hand och inte 
med anpassning av konsumtionsmönster.

Kommittén har under året arrangerat tre semi- 
narier: ”Mark och vatten i ett förändrat klimat”, 
”Växtförädlingens roll i klimatarbetet” och ”Växt-
odling i ett förändrat klimat”.

Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja
Kommittén ska belysa hela kedjan från produktion 
till konsumtion. Det handlar om den svenska livs-
medelsstrategin, värdet av svensk självförsörjning, 
säkra livsmedel, konsumenternas värderingar och 
beteende, matens ursprung (spårbarhet, marknads-
föring och märkning), etiska frågor kring livsme-
delsproduktion, den svenska livsmedelsproduktionen 
och dess internationella konkurrenskraft, folk- 
hälsoaspekterna (mat och livsstil), nya affärsmodel-
ler (internetförsäljning, etc.) och hållbar utveckling.

Kommittén har under 2017 arrangerat fyra semi-
narier: ”Hållbart jordbruk – vad innebär det idag och 
i framtiden?”, ”Hållbart lantbruk 4.0 – en gemensam 
målbild”, ”Digital utveckling i livsmedelsbranschen” 
och ”Cirkulär bioekonomi skapar mervärden i livs-
medelskedjan”.

Kommittén för Sveriges jordbruk 2030
Kommittén ska vara en samlingspunkt i Sverige för 
dem som är intresserade av att bidra till diskussio-
nen om och utvecklingen av ett konkurrenskraftigt 
svenskt jordbruk, liksom till att utforma EU:s jord-
bruks- och handelspolitik fram till år 2030, CAP.

Under 2017 arrangerade kommittén ett semi-
narium om EU:s framtida jordbrukspolitik, ”CAP 
2030 – What agricultural policy do we need?”, och 
en avdelningsresa till Irland för att studera landets 
livsmedelsstrategi. Under årets kommittémöten dis-
kuterades den svenska livsmedelsstrategin ingående 
och talare bjöds in för att lyfta särskilt intressanta 
frågor kring jordbrukets konkurrenskraft.

Jordbruksavdelningen
Jordbruksavdelningen behandlar frågor som 
berör produktion, förädling och marknad i teori 
och praktik inklusive specifika utbildnings- och 
rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och 
veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som 
hör samman med näringarnas sektorsansvar.

Under 2017 har avdelningens verksamhet 
varit inriktad på frågor kring det svenska jord-
brukets konkurrenskraft och den svenska livs-
medelsstrategin. KSLA anser att det övergri-
pande målet med såväl en ny livsmedelsstrategi 
som en förändrad djurskyddslagstiftning måste 
vara ökad konkurrenskraft och ökad produk-
tion, utan att förhållandena för djur eller miljö 
blir sämre.

Förutom två akademisammankomster – 
”Vem tjänar på handelns egna varumärken?” 
och ”Krisberedskap – att klara landets livsme-
delsförsörjning vid en störning” – arrangerade 
avdelningen KSLA:s tredje miljöseminarium 
på temat Mat och miljö – vårt gemensamma 
ansvar. Dessutom bidrog avdelningens arbets- 
utskott till att medlemmar i den tidigare Kom-
mittén för lantbrukets internationalisering kun-
de genomföra workshopen ”Lantbrukets roll 
i Agenda 2030 – med fokus på de afrikanska 
länderna”. 

Jordbruksavdelningens ordförande år 2017 
var Ann-Britt Karlsson. Avdelningssekreterare 
är Magnus J Stark.

Under 2017 har dessa kommittéer arbetat 
inom avdelningen: Kommittén för jordbrukets 
klimatanpassning, Kommittén för livsmedels-
produktionens värdekedja och Kommittén för 
Sveriges jordbruk 2030.
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Kommittén för energifrågor
År 2017 var det avslutande året för Energikommittén, 
som haft till uppgift att öka kunskapen och insikten 
om de areella näringarnas möjlighet att bidra till ett 
minskat beroende av fossila bränslen.

Kommitténs arbetsområde kommer delvis att 
leva vidare i den nystartade Kommittén för klimat 
och markanvändning mot 2030. De två kommit-
téerna samarrangerade ett seminarium med titeln 
”Certifiering som drivkraft för hållbarhet – teori 
och praktisk erfarenhet” i november 2017.

Kommittén har även arbetat med en avslutnings-
skrift som sammanfattar kommitténs arbete och lyf-

Skogsavdelningen
Skogsavdelningen behandlar frågor som berör 
skötsel och nyttjande av naturresursen skog in-
klusive industri och marknad i teori och praktik, 
specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, 
 jakt samt de miljöfrågor som hör samman med 
näringens sektorsansvar.

Utöver det arbete som har bedrivits inom av-
delningens kommittéer har avdelningen foku- 
serat på nya skadegörare i skogen, behovet av 
forskning om den svenska skogen i ett förändrat 
klimat, laserskanning av skogsresurser, skogs-
brukets kompetensförsörjning, kundernas per-
spektiv på skogsråvara, samverkansprocessen 
kring nyckelbiotoper, bilateralt forskningssam-
arbete med Finland, det skogliga biståndet då 
och nu, skog- och skogsmarksbegreppet, samt 
viltförvaltning.

KSLA har varit delaktig i Sveriges ansökan 
att få arrangera IUFRO:s världsskogskongress 
år 2024. Ett projekt som ska behandla ägande-
rättsfrågan har startat under året och det arbe-
tet kommer att intensifieras under 2018–2019. 

Skogsavdelningens ordförande år 2017 var 
Tomas Lundmark. Avdelningssekreterare är 
Birgitta Naumburg.

Under 2017 har tre kommittéer arbetat 
inom avdelningen: Kommittén för energifrågor 
(avdelningsövergripande), Kommittén för sko-
gens ekosystemtjänster från begrepp till värde 
och Kommittén för klimat och markanvänd-
ning mot 2030 (avdelningsövergripande).

ter fram frågeställningar som varit aktuella under 
kommitténs tid. Den kommer slutföras och publi-
ceras som en KSLA-tidskrift våren 2018.

Kommittén för skogens ekosystemtjänster från 
begrepp till värde
Ekosystemkommitténs uppdrag är att synliggöra 
möjligheter och hinder så att ekosystemtjänster från 
skogen kan nyttjas på ett hållbart sätt.

Under 2017 har aktiviteterna haft fokus på 
hållbara avvägningar och affärsmöjligheter kring 
ekosystemtjänster. I maj anordnade kommittén en 
workshop på temat Ekosystemens tjänster och gen-
tjänster – möjligheter och hinder för hållbara avväg-
ningar, med syfte att diskutera hur olika ekosystem-
tjänster påverkar varandra, om det går att förändra 
brukandet så att fler ekosystemtjänster gynnas och 
i så fall vilka samordningsvinster och synergieffek-
ter som kan uppstå. Kommittén anordnade även ett 
rundabordssamtal om affärsmöjligheter kring sko-
gens ekosystemtjänster i november.

Kommittén har publicerat två artiklar i KSLA 
Nytt & Noterat under året. 

Kommittén för klimat och markanvändning mot 2030
Kommitténs uppdrag är att synliggöra de hållbara 
möjligheter som jord- och skogsbruket i Sverige 
har för att motverka klimatförändringar globalt. 
Särskild vikt läggs på att belysa möjligheterna att er-
sätta fossilt kol i en framtida bioekonomi. Jord- och 
skogsbrukets förutsättningar påverkas av ett föränd-
rat klimat och därför ingår även klimatanpassning i 
kommitténs uppdrag. Analyserna görs med ett sys-
temperspektiv som inkluderar markanvändning och 
markägande, brukande, produktmarknader, energi-
system och andra relevanta samhällsfrågor.

Under året arrangerade kommittén tillsam-
mans med Energikommittén ett seminarium om 
certifiering (se ovan). En studieresa på temat Kli-
matarbete i praktiken anordnades med besök på 
Wapnö Gård, Södra Skogsplantor och Södra Cell 
Värö. Den dokumenterades i KSLA Nytt & Noterat 
nr 3-2017. Under hösten startade planeringen av ett 
internationellt seminarium om skogsbruk och kli-
matnytta. Det genomförs i samarbete med IVA och 
KVA i mars 2018 i KSLA:s lokaler.



Utvecklingen av bibliotekets service och tjänster har 
under 2017 kunnat fortsätta tack vare den biblioteka-
rietjänst som Näringsdepartementet finansierar via 
FORMAS. Tjänsten ger biblioteket möjlighet att upp-
rätthålla god servicenivå till bibliotekets målgrupper 
som akademiledamöter, forskare, studenter och allmän-
het.

Historiska projekt 
Under året har några historiska projekt avslutats, i vissa 
fall med en tryckt bok som huvudresultat. Som exem-
pel kan nämnas nyutgivningen av Anders Rosenstens 
Grundeliga Underwisning om Skogars Skötsel (SOLMED 
nr 74) och Perspektiv på tillvaron. Grosshandlaren A.W. 
Bergsten som fotograf och konstnär (SOLMED nr 76).

Ett flertal fonder och stiftelser har bidragit till fi-
nansieringen av projekten och bokutgivningen. Några 
av dem som kan nämnas är Stiftelsen Carl-Fredrik 
von Horns fond, Stiftelsen A. W. Bergstens donation, 
Bergvalls stiftelse, Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs 
fond för svensk kultur, C. F. Lundströms stiftelse, Åke 
Wibergs stiftelse och Kungliga Patriotiska Sällskapet. 

Bibliotek, arkiv och 
historiska projekt 
(BAHP)

BAHP ansvarar för akademiens historiska verksamhet 
som består av grenarna bibliotek, arkiv och historiskt 
inriktade projekt. Verksamheten riktar sig främst till 
forskare och studerande i skogs- och lantbrukshisto-
ria på alla nivåer men också till personer verksamma 
inom de gröna näringarna.

En liten del av akademiens bibliotek. Foto: Ylva Nordin. 57
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Nya ledamöter

Följande personer valdes in som ledamöter i akademien vid 2017 års sista sammankomst torsdagen den 
14 december. De mottog sina ledamotsbrev av preses Lisa Sennerby Forsse vid den 206:e högtidssam-
mankomsten i Stockholms Stadshus den 28 januari 2018.

Hedersledamot
Civiljägmästare Lennart Rådström, Täby 
 (ledamot i Skogsavdelningen sedan 1997) 

Allmänna avdelningen
Svenska ledamöter
Professor Carl Folke, Lidingö
Docent Per Frankelius, Stockholm
Generalsekreterare Lena Johansson, Danderyd
Verkställande direktör, koncernchef Anders  
   Källström, Örnsköldsvik
Professor Nils-Eric Sahlin, Lund
Professor Birgitta Åhman, Uppsala

Utländsk ledamot
Medicine doktor Gunhild Anker Stordalen, 
   Oslo, Norge

Jordbruksavdelningen
Svenska ledamöter
Veterinärmedicine doktor, docent Lena Englund, 
   Co Meath, Irland
Verkställande direktör Maria Forshufvud, Råå
Agronom Per Hansson, Höör
Agronom Bengt Johnsson, Aneby
Jordbruksförvaltare Christian Negendanck, Eslöv
Senior forskare Lena Rodhe, Storvreta
Professor Ivar Vågsholm, Uppsala

Utländska ledamöter
Landsbygdsutvecklare Lena Brenner, Pålsböle,  
   Åland
Veterinär, generalsekreterare Marie Modal,  
   Harstad, Norge

Skogsavdelningen
Svenska ledamöter
Professor Göran Berndes, Lerum
Hedersdoktor, ordförande Lena Ek, Valdemarsvik
Verkställande direktör Katarina Mowitz, Falun
Professor Erland Mårald, Umeå
Filosofie doktor Karin Perhans, Sollentuna
Civilingenjör Johan Trolle-Löwen, Nyköping

Utländska ledamöter
Doktor Vilis Brukas, Malmö (Litauen)
Assistant Director Lauri Hetemäki, Joensuu, 
   Finland
Professor John Innes, West Vancouver, Canada

Hedersledamot Lennart Rådström. Foto: Erik Cronberg.
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Svenska ledamöter, invalda 2017. Övre raden fr v: Birgitta Åhman, Ivar Vågsholm, Johan Trolle Löwen, Nils-Eric Sahlin, Carl Folke, Karin 
Perhans, Göran Berndes, Per Hansson, Bengt Johnsson, Anders Källström. Nedre raden fr v: Per Frankelius, Maria Forshufvud, Lena Englund, 
Lena Rodhe, Christian Negendanck, Lena Ek, Erland Mårald, Katarina Mowitz, Lena Johansson. Längst till höger akademiens sekreterare och 
VD Eva Pettersson. Foto: Erik Cronberg.

Utländska ledamöter, invalda 2017. Fr v: Gunhild Stordalen, John Innes, Lauri Hetemäki, Vilis Brukas och Lena Brenner. Dessutom vice preses 
Björn Sundell och preses Lisa Sennerby Forsse. Marie Modal kunde inte delta. Foto: Erik Cronberg.
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In Memoriam

Vid akademiens ordinarie sammankomster läses korta minnesord över de nyligen avlidna svenska leda-
möterna, varefter de hedras med en stunds tystnad. Vartannat år publiceras en skrift som innehåller mer 
utförliga nekrologer samt fotografier då det är möjligt. 

Inom varje avdelning finns en ledamot utsedd att ansvara för att nekrologer inom den egna avdel-
ningen tas fram. Enheten för Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) ansvarar för texten, den slutliga 
utformningen av nekrologerna och utgivningen av skriften.

Följande ledamöter har avlidit under verksamhetsåret 2017.

Allmänna avdelningen
Hans Ackefors, f 1932, invald 1989, hedersledamot 2009 (27 december).
Sigvard Andersson, f 1928, invald 1983 (27 mars).
Johan Bodegård, f 1960, invald 2003 (31 augusti).
Lars Henrik Forssblad, f 1927, invald 1987 (3 februari).
Bruno Nilsson, f 1944, invald 1992, akademisekreterare 1999–2006 (17 september).

Utländsk ledamot
Walter Maltry, Tyskland, f 1931, invald 1993 (25 januari).

Jordbruksavdelningen
Olle Bosemark, f 1924, invald 1988 (17 juni).
Jan Pettersson, f 1940, invald 1987 (20 augusti).
Ingemar Tegnell, f 1932, invald 1989 (13 januari).

Skogsavdelningen
Birgitta Nordin, f 1928, invald 2004, hedersledamot 2004 (8 juli).

Inom parentes: dag för dödsfall.
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Anette Amnegren, akademikamrer
Gun Askerö, assistent
Keiko Blesserholt, handläggare stiftelsefrågor
Per Eriksson, akademibibliotekarie
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD (–2017-07-02)
Jimmy Lyhagen, akademibibliotekarie, IT-systemansvarig
Birgitta Naumburg, akademijägmästare, Skogsavdelningens sekreterare
Ylva Nordin, akademikommunikatör
Eva Pettersson, akademiens sekreterare och VD (2017-07-03–)
Eva Ronquist, akademiagronom, Allmänna avdelningens sekreterare
Magnus J Stark, akademiagronom, Jordbruksavdelningens sekreterare
Roland Svensson, service- och fastighetsansvarig
Per Thunström, akademiarkivarie

Personal

Akademiens kansli har under hela eller delar av år 2017 haft 13 anställda:

Akademiens ordförandeklubba. Foto: Ylva Nordin.
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EKONOMIN
Flerårsöversikt 2013–2017

Fördelning av utdelade medel 2017
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Akademien
Tkr 2017 2016 2015 2014 2013

ÖVERSIKT RESULTAT

Rörelseintäkter 17 627 20 212 18 111 18 717 22 408

Rörelsekostnader -21 487 -21 982 -21 678 -21 669 -25 686

Rörelseresultat -3 860 -1 770 -3 567 -2 952 -3 278

Finansiella poster 4 236 4 594 4 806 5 954 5 328

Resultat efter finansiella poster 376 2 824 1 239 3 002 2 050

Nedskrivning/återförd nedskrivning 
finansiella anläggningstillgångar

0 0 0 0 1 097

Årets resultat 376 2 824 1 239 3 002 3 147

ÖVERSIKT FÖRMÖGENHET

Marknadsvärde finansiella anläggningstillgångar 134 155 134 036 128 882 127 923 120 212

Totalt eget kapital 123 926 123 550 120 726 119 487 116 485

Finansiella intäkter i % av marknadsvärde på 
finansiella anläggningstillgångar vid årets ingång

3,2 % 3,6 % 3,8 % 5,0 % 5,0 %

Gemensamt förvaltade stiftelser
Tkr 2017 2016 2015 2014 2013

ÖVERSIKT RESULTAT

Direktavkastning 27 664 29 318 26 555 28 040 29 160

Realisationsresultat 7 225 4 162 40 122 36 356 20 452

Total avkastning av kapital 34 889 33 480 66 677 64 396 49 612

Utdelade medel (fördelning, se sid 65) 18 542 20 606 20 493 22 648 19 701

ÖVERSIKT FÖRMÖGENHET

Marknadsvärde finansiella anläggningstillgångar 875 628 820 235 788 047 781 852 741 148

Eget kapital 756 590 718 190 710 294 667 237 621 656

Finansiella intäkter i % av marknadsvärde på 
finansiella anläggningstillgångar vid årets ingång

4,2 % 4,2 % 8,5 % 8,7 % 7,7 %

Flerårsöversikt 2013–2017
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Fördelning av utdelade medel 2017

→
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TOTALT SEK 18 542 099

BIDRAG TILL FORSKNINGSPROJEKT, ÖVRIGA PROJEKT SAMT STIPENDIER: 18 199 084

Stiftelsen A. W. Bergstens donation* 1 873 162

Stiftelsen A. W. Bergstens donation: Gunnar Torstenssons Enaforsholmsstipendium 60 800

Stiftelsen Adolf Dahls fond 520 000

Stiftelsen Akademiens biblioteksfond* 475 000

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond* 400 000

Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond 220 000

Stiftelsen Anders Elofsons fond 173 000

Stiftelsen Axel Melanders fond 60 000

Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond* 6 206 000

Stiftelsen Carl-Gustaf och Viveka Åkerhielms minnesfond* 160 000

Stiftelsen Edvard Nonnens fond 120 000

Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond 95 000

Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg 80 000

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond* 900 000

Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond, elevstipendier 10 000

Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond 20 000

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden 580 000

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, elevstipendier 25 000

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond* 856 000

Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond 66 000

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond 211 000

Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond 36 000

Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond 80 000

Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond 100 000

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond 364 700

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond: elevstipendier 20 000

Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond* 135 000

Stiftelsen Per Palmgrens fond* 220 000

Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond* 20 000

Stiftelsen SLO-fonden 2 602 422

Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering 28 000

Anslag, stipendier, priser och belöningar
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*) Bekostar helt eller delvis projekt eller kommittéer inom akademiens ram.

Forts.   BIDRAG TILL FORSKNINGSPROJEKT, ÖVRIGA PROJEKT SAMT STIPENDIER:

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning 595 000

Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond 650 000

Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder 167 000

Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling 70 000

PRISER OCH BELÖNINGAR UR FÖLJANDE STIFTELSER: 343 015

A. W. Bergstens donation, Bergstens pris 60 000

S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond: S. O. Berg och Fajer Fajerssons pris 50 000

Hugo och Emma Björkmans minnesfond: belöning inom forskningskommunikation 20 000

Hugo och Emma Björkmans minnesfond: föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst 20 000

Hugo och Emma Björkmans minnesfond: belöning för framstående doktorsarbete 40 000

Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond: belöning inom pedagogik och undervisning 20 000

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden: stipendium till landsbygdsutvecklare 20 000

Anders Elofsons medalj 10 000

MEDALJER UR FÖLJANDE STIFTELSE:

A. W. Bergstens donation: Akademiens A. W. Bergstenmedalj, stora guldmedalj, guldmedalj och silvermedalj 103 015
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KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS LEDAMÖTER DEN 31 DECEMBER 2017: HANS HENRIK ABELIN • ROGER K ABRAHAMSEN • 

LENNART ACKZELL • INGEMAR AHLÉN • LENNART AHLGREN • HÅKAN AHLQVIST • ALEXANDER ALEKSEEV • KENNETH ALNESS • TOMAS 
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