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Kunskapens
Krona på
Kungliga Slottet
KSLA medverkade i tre seminarier av de fyra 
som hölls på Kungliga Slottet i november 
under samlingsnamnet ”Vår natur i förändring”. 
Seminarierna spelades in för visning i STV2 och 
SVT24.
Läs mer på sidan 3.

Alla de kungliga akademierna
deltog i seminarieserien på slottet,
som hölls i kungafamiljens närvaro.
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Aktuella skrifter från KSLA

Columella Tolv böcker om lantbruk
En inblick i romarrikets lantbruk  och i den samtida lands-
bygdens sociala liv – det är vad Columella (död 70AD) serve-
rar i Tolv böcker om lantbruket, som nu översatts till svenska.
 Här är de texter som troligen påverkat det europeiska 
jordbrukets utveckling mest ända in på 1800-talet. Colu-
mella tar även upp ämnen som trädgårdsskötsel, biodling, 
vinodling och livsmedelshantering med mera. Elva special-
skrivna artiklar av ämnesexperter underlättar förståelsen och 
boken har också försetts med ett sak- och personregister 
samt ett utförligt växtregister. SOLMED nr 43, inbunden, 
delvis illustrerad i färg, cirka 700 sidor. 
 (Denna bok är inte nedladdningsbar från KSLA:s hemsida, 
men den går att beställa från Biblioteket: 
http://www.kslab.ksla.se/ )
 Se annons på sista sidan!

Edens lustgård tur och retur – framtidsvägar till ett 
hållbart naturbruk
Vägen till ett hållbart naturbruk går längs E5:an – en väg som 
uppfyller våra önskningar om brukare, bönder och företa-
gare som ser på djur och natur med Empati och som brukar 
jord och djur med Ekologiskt säkra och Etiskt försvarbara 
metoder som erbjuder Estetiska värden och ger bra Ekono-
miskt resultat.
 För att testa E5.ans framkomlighet gav sig KSLA:s Kom-
mitté för miljöfrågor ut på en kombinerad studieresa och 
vetenskaplig workshop med utgångspunkt i frågan om det 
fi nns en väg tillbaka till Eden.  ”Edens lustgård tur och retur” 
ger gott hopp om detta – om vi satsar på och använder vår 
tids alltmer avancerade biologiska kunskaper och teknik.
Författare: Peter Sylwan. 52 sidor.

Ladda ned skrifterna från KSLA:s hemsida: www.ksla.se. Där kan du också beställa dem i tryckt version.

Skogens roll i ett framtida globalt klimatavtal
Skogen och skogsmarken tar varje år upp stora mängder kol-
dioxid, samtidigt som de årliga avverkningarna ger upphov 
till utsläpp. Internationellt förhandlar man om hur skogens 
roll för klimatet ska räknas in i ett kommande klimatavtal. 
Svenskt skogsbruk påverkas på olika sätt beroende på hur 
skogens upptag och utsläpp av växthusgaser bokförs. Redan 
i slutet av 2009 ska man bestämma hur avtalet ska se ut när 
Kyotoprotokollet går ut 2012.  Många olika faktorer måste 
inkluderas när man ska bedöma skogsbrukets betydelse 
för klimatet och enas om bokföringssystem som speglar 
skogens roll på ett rimligt sätt. 
 Skogsbruket måste delta aktivt i denna debatt. Vid det 
seminarium som KSLA höll i oktober 2008 gavs en bild av 
pågående FN-förhandlingar och viktiga faktorer i fråga om 
den svenska skogens upptag och utsläpp av växthusgaser 
belystes. (Denna skrift är under bearbetning i skrivande stund.)
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rad information bör balansera alla braskande larmrubriker! Vi 
ska ha möjlighet att medvetet kunna välja god och säker mat, 
mat som bidrar till ett uthålligt samhälle.

Åke Barklund:
Det senaste årets kraftiga prisuppgång och sedan nergång på 
de internationella jordbruksmarknaderna berodde på såväl 
tillfälliga orsaker som mer långsiktiga trender; oljepriset, låga 
lager som fick nervösa regeringar att reglera handeln, speku-
lation på råvarumarknaderna, torka, stora trädor, exklusivare 
matvanor i många länder och ökad efterfrågan på energi. När 
livsmedelspriserna nu går ner ligger priserna på jordbrukets 
insatsvaror kvar på högre nivåer än före prispuckeln. Trend-
mässigt måste därför jordbrukspriserna landa på en högre nivå 
än före ”puckeln” för att kunna stimulera jordens bönder att 
öka produktionen. 

Utmaningen för jordens bönder är att producera mycket 
mera, med mindre insats av gödsel, bekämpningsmedel och 
drivmedel, samtidigt värna miljön och göra det lönsamt! Möj-
ligheterna är goda att effektivisera jordbruket inom kända 
ramar; växtföljder, mindre jordbearbetning och bättre mana-
gement, men de stora stegen för att klara utmaningen är mer 
och bättre utbildning, utveckling och forskning, inte minst 
inom bioteknologin.

Seminariet En värld av möjligheter

Carina Håkansson:
Forskningen visar att skogarnas biologiska produktions-
förmåga är långt över vad som i dag nyttjas. Vi kan genom 
att sköta skogen ännu bättre öka avverkningen med 15–30 
procent. För att åstadkomma det behöver vi göra det vi re-
dan gör, fast ännu bättre! Det handlar om att skapa bättre 
föryngringar, göra rätt trädslagsval, gödsla och att begränsa 
viltskadorna. Vi kan göra det samtidigt som vi klarar natur- 
vårdsambitionerna. Ökad skogsproduktion per hektar innebär 
inte att vi behöver nagga på de arealer som är avsatta för bio-
logisk mångfald. 

När skogen växer tar den in koldioxid från luften och bin-
der kolet i trädet. Kolet finns i veden ända tills den eldas upp, 
eller bryts ned av andra orsaker. Allt som kommer ur skogen 
kan avsluta sin livscykel som biobränsle. Men först kan kolet 
lagras i hus, möbler, böcker eller som fiber där den cirkulerat 
i sju olika dagstidningar. Att öka tillväxten i världens skogar 
är alltså viktigt även för att fånga in mer koldioxid och det har 
stor inverkan på den globala kolbalansen.

Vid millennieskiftet anmodade Kungen de kungliga akade-
mierna att inför det nya tusentalet ge sin bild av människans 
framtid. Kungliga slottet blev i tusenårsperspektivet på nytt 
mötesplats för den samlade kunskapen i landet. Seminari-
erna sändes i Sveriges Television under rubriken ”Kunska-
pens Krona” och fick höga tittarsiffror. Två år senare återkom 
”Kunskapens Krona” då staden Stockholm firade sitt 750-års-
jubileum. Temat då var ”Stadens framtid”.

När ”Kunskapens Krona” nu återkom för tredje gången var 
temat ”Vår natur i förändring”. Den natur vi fått i arv av tidi-
gare generationer förändras och förvandlas allt snabbare. Hur 
ser naturbegreppet egentligen ut i dag? Och hur förändras vi 
själva och vår mänskliga natur? 

Den 13 och 14 november diskuterade de kungliga akade-
mierna detta tema i närvaro av kungafamiljen. Seminarierna 
ägde rum i Rikssalen och Bernadottebiblioteket och spelades 
in för Sveriges Television för visning i SVT24 och SVT2 un-
der november månad. Seminarierna kommer att visas ett och 
ett senare i vinter.

Här följer i korthet några av de budskap som ledamöterna 
från KSLA ville förmedla vid seminarierna.

Seminariet Vårda en värld i förvandling

Inger Pehrson:
Avelsarbetet beträffande husdjuren är framgångsrikt, men det 
är viktigt att kunskapen om behovet av en genetisk variation 
kan påverka den kommersiella verkligheten. Idag är vi konsu-
menter mycket oroligare för djuromsorg, livsmedelssäkerhet 
och miljö än förr, trots att förhållandena har blivit mycket 
bättre. Bönderna känner sig pressade av att livsmedelspro-
duktionen ifrågasätts i media. 

Vi behöver fler mötesplatser för att bygga ömsesidig tillit. 
Mötesplatser kan vara fysiska möten vid olika aktiviteter. Me-
dia är en mötesplats där forskarunderstödd saklig och nyanse-

”Vår natur i förändring” var samlingsrubriken för fyra seminarier på Kungliga 
slottet den 13–14 november. KSLA medverkade i tre seminarier tillsammans 
med de övriga kungliga akademierna. 

”Kunskapens krona” 
på Kungliga slottet

Fr v: Urban 
Emanuelsson, Inger 
Pehrson och Åke 
Barklund i aktion 
under seminariet 
”Vårda en värld i 
förvandling”.
(Foto: Clas Göran 
Carlsson.)
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Tävling! 
Vad händer här? Och när?
Ditt svar ska vara inkommet senast fredag 16 januari 2009 kl 14.00 per e-post till 
ylva.nordin@ksla.se eller per vykort till Ylva Nordin, KSLA, Box 6808, 113 86 Stockholm. 
     Rätt svar och vinnare meddelas på KSLAs hemsida måndagen den 19 januari och i 
nästa nummer av KSLA Nytt & Noterat.

De tre första rätta svaren belönas med varsin akademikniv!

Pål Börjesson:
Det finns stora möjligheter att öka pro-
duktionen av bioenergi inom jord- och 
skogsbruket utan att komma i kon-
flikt med andra behov som till exempel 
matproduktion, bevarande av biologisk 
mångfald och så vidare. Vi kan bättre 
utnyttja befintliga restprodukter och 
öka avkastningen på dagens odlings-
mark genom utvecklade grödor och od-
lingssystem. 

Biomassan kan också omvandlas 
effektivare genom energikombinat 
och bioraffinaderier där el, värme och 
drivmedel kan produceras tillsammans 
med andra produkter. Trots en stor po-
tential förblir dock bioenergi en del-
lösning och ett komplement till annan 
förnybar energi och framför allt till 
åtgärder som energieffektivisering och 
minskad energikonsumtion.

Patrik Grahn:
Vår förändrade livsstil, med ett ökat in-
slag av stress och mindre motion, spe-
lar stor roll för uppkomsten av många 
sjukdomar. Forskning på SLU visar att 
vardagliga aktiviteter i natur reducerar 
stress och ökar den fysiska aktiviteten. 
Vi genomför studier av hur natur fung-
erar hälsofrämjande: studier av större 
befolkningsgrupper i städer och på 
landsbygd, studier av barn på förskole-
gårdar och studier av äldre vid särskilda 
boenden. 

Vi visar även hur trädgårdar kan 
rehabilitera personer som drabbats av 
utmattningssyndrom. Resultaten kan 
användas i planering och utformning av 
städernas grönstruktur, i utformningen 
av förskolegårdar, äldreboenden och 
vårdmiljöer.

Följande personer har den 11 
december invalts som ledamöter i 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
mien. De får motta sina ledamots-
brev vid högtidssammankomsten 
i Stockholms stadshus den 28 
januari 2009.

Hedersledamot: direktör Anders Wall, 
Heby.
Svenska ledamöter: forskningschef 
Kenneth Alness, Knivsta; agronom 
Magnus Börjeson, Vreta Kloster; vice 
rektor Johan Carlsten, Göteborg; VD 
Ulf Dietrichson, Hargshamn; forsk-
ningschef Ann-Britt Edfast, Piteå; 
tekn dr h.c. Stefan Edman, Ljungs-
kile; agr.dr Margareta Emanuelson, 
Uppsala; skog dr Hillevi Eriksson, 
Jönköping; forskningsledare Knut Per 
Hasund, Stockholm; expeditionschef 
Lena Ingvarsson, Ekerö; kvalitetschef 
Gina Kylin, Rosersberg; skogschef Per 
Olsson, Linköping; VD Jan Rund-
qvist, Hällekis; skogschef Björn Skogh, 
Nälden; professor Göran Ståhl, Umeå; 
lantmästare Louise Ungerth, Sollen-
tuna; programdirektör Katarina Veem, 
Knutby; professor Göran Örlander, 
Växjö.
Utländsk ledamot: professor Jeffrey 
D. Sachs, New York, USA. 

Nya ledamöter 
har valts in

Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
mien delar ut priser och belöningar 
för förtjänstfulla insatser inom aka-
demiens verksamhetsområden vid 
akademiens högtidssammankomst 
den 28 januari 2009 i Stockholms 
stadshus. 

A.W. Bergstens pris till professor 
Patrik Grahn, Skurup. Guldmedalj 
till professor Kjell Danell, Umeå. 
Nilsson-Ehles medalj till FD Udda 
Lundqvist, Lund. Georg och Greta 
Borgströms pris till professor Hans 
Rosling, Uppsala. Silverplaketten 
till avdelningschef Margareta Frost 
Johansson, Alingsås. Belöningar för 
framstående doktorsarbeten till FD 
Sabine Göttlicher, Wien och till FD 
Helena Hansson, Uppsala. Belöning 
för föredömliga insatser inom peda-
gogik och undervisning till forsk-
ningsassistent Hanna Astner, Uppsala. 
Belöning för föredömliga insatser i 
forskningsinformation till redaktör 
Anders Esselin, Umeå. Belöning för 
föredömliga insatser i skogs- och 
jordbruksforskningens tjänst till skog 
dr Kjell Karlsson, Uppsala. Stipen-
dium för framstående insatser till 
gagn för landsbygdens utveckling 
till landsbygdsutvecklare Charlotta 
Heimersson, Enköping.

Priser och 
belöningar 2008

Vinnare i förra numrets tävling
Det som avbildades i förra numrets bildfråga var en Överrums MPA-plog, detalj av lyftmekanismen, vilket flera visste. Följande tre vinnare 
var snabbast med sina svar: 1. Per-Åke Sahlberg (j-avd), 2. Jan-Gerhard Hemming (a-avd), 3. Inge Håkansson (j-avd). Stort grattis till alla 
tre, akademikniven kommer med posten!
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För närvarande stödjer Världsbanken 
och SIDA projektet NRDP i Albanien 
(Natural Resource Development Pro-
ject). Albanien är ett av Europas fatti-
gaste länder. Varje innevånare beräknas 
ha cirka 15 000–20 000 kronor att leva 
på. NRDP-projektet stödjer en nation 
som befinner sig i en övergång till en 
fungerande demokrati och ekonomi 
samtidigt som befolkningens levnads-
villkor ska förbättras. Den fattigaste 
befolkningen finns i bergsområden där 
det också finns skogs- och betesmarker. 
Idag pågår en omfördelning av ägarför-
hållandena i dessa områden. Tidigare 
var den mesta marken ägd av staten men 
nu överförs 65 procent av skogsarealen 
till kommunerna.

De praktiska insatser som Sverige 
kan bidra med inom den albanska 
skogssektorn skulle kunna kopplas till 
NRDP-projektet eller dess fortsätt-
ning. För att kunna åstadkomma en 
gemensam svensk-albansk satsning till 
sådana insatser krävs förståelse för de 
skogliga förhållandena och behoven 
i Albanien. Därför reste i september 
den svenska gruppen till Albanien. 
Gruppen leddes av KSLA-ledamoten 
Folke Andersson från SLU, och utgjor-
des i övrigt av Lennart Ackzell från 
LRF, Esbjörn Andersson från SLU, 
Bo Thor från Skogsstyrelsen och Bo 

Svenskt intresse för kapacitets-
uppbyggnad i albanskt skogsbruk

I september reste en grupp svenska skogsexperter till Albanien 
för att diskutera ett svensk-albanskt samarbete kring uppbygg-
naden av det albanska skogsbruket. 

Carlestål från KSLA. På 
programmet stod bland an-
nat möten med den alban-
ska Vetenskapsakademien, 
det albanska miljöminis-
teriet som ansvarar för 
skogsfrågor, svenska am-
bassaden, Världsbanken 
och den nederländska ut-
vecklingsorganisationen 
SNV. En dag avsattes till studiebesök i 
skogsområden i kommunerna Bazi och 
Ulza norr om huvudstaden Tirana.

Gruppens mål för vistelsen i 
Albanien var att bekanta sig med skog, 
skogsförhållanden, lagstiftningen kring 
skog och skogsorganisationerna i Alba- 
nien, att sätta sig in de problem som 
finns inom skogssektorn, att få en över-
blick över pågående utvecklingsarbete 
för att kunna harmonisera eventuella 
kommande insatser med det och att 
fastställa en lista över relevanta om-
råden för kapacitetsuppbyggnaden i 
Albanien. 

Förslag till samarbetsområden
Flera möjliga samarbetsområden kun-
de identifieras under besöket, områden 
som föreslås bli föremål för ytterligare 
diskussioner och koordination. Dit hör 
att reformera och utveckla Albaniens 
skogsadministration, att utveckla råd-

givningstjänster, att ytterligare utveck-
la en nyligen bildad skogsägarorgani-
sation och att organisera fortbildning 
för att personal inom skogssektorn 
ska kunna axla de nya yrkesroller som 
kommer att uppstå inom sektorn. 

Efter förslag från albanska insti-
tutioner och den svenska gruppens 
observationer kunde en provisorisk 
prioriteringslista läggas fram, som fo-
kuserar på behovet av institutionella 
förbättringar och kompetensutveck-
ling på alla nivåer. Listan pekar också 
på nödvändigheten av att ta tag i de 
ekologiska frågor som hör samman 
med skogshantering och hållbarhet.

NRDP-projektet har varit mycket 
framgångsrikt hittills, men ännu åter-
står ett omfattande arbete. Den svens-
ka delegationen betonar vikten av att 
ge det såväl den utsträckta tid och den 
finansiering som krävs för att föra det 
i hamn. SIDA har nu att ta ställning 
till huruvida förutsättningarna finns 
för att stödja ett svenskt deltagande i 
den fortsatta uppbyggnaden av det al-
banska skogsbruket.

Text: Folke Andersson/Ylva Nordin

På studieresa i det albanska landskapet. I grup-
pen ingick, förutom de svenska deltagarna, Dr 
Nehat Collaku, Hr Haki Kola, representanter 
från SNV, Ing Abdullah Diku och lokala repre-
sentanter från kommunerna Bazi och Ulza.

En dal med skog av Medelhavsek och vidsträckta busk- 
områden. Mat district. (Foto: Lennart Ackzell.)
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Mycket av min tid upptas av för-
beredelser för det svenska EU-ordfö-
randeskapet, som infaller under an-
dra halvåret 2009. Tillsammans med 
Frankrike och Tjeckien ingår Sverige 
i en trio som gemensamt ansvarar för 
den 18-månadersperiod som inleddes 
i juli 2008. 

Förberedelsearbetet pågår för fullt, 
både när det gäller de praktiska ar- 
rangemangen, förhandlingstaktik och 
hur arbetet ska drivas framåt i olika 
sakfrågor. Ytterligare en utmaning är 
om och när det nya reformfördraget, 
det så kallade Lissabonfördraget, trä-
der i kraft. Sedan irländarna röstade 
nej till detta ligger tidtabellen still. 
Sannolikt har det inte trätt i kraft när 
Sverige inleder sitt ordförandeskap. 

Jag var med under det förra svenska 
ordförandeskapet – då på plats i Rom  
– och hade privilegiet att få företräda 
hela EU i FAO. Det var bland det ro-
ligaste och mest intressanta jag gjort. 
Jag ser fram emot det andra svenska 
ordförandeskapet som jag tror kan bli 
en minst lika stor utmaning. 

Som utsänd från Sverige i Bryssel 
med ansvar för livsmedels- och djur-
skyddsfrågor har jag löpande kontak-
ter inom mina ansvarsområden med 
olika aktörer som EU-kommissionen, 
Europaparlamentet, andra medlems-
stater och intresseorganisationer, men 
framförallt företräder jag Sverige i 
olika förhandlingar. 

Aktuella frågor inom jordbruks-
området just nu är inte bara hälso-

kontrollen av den gemensamma jord-
brukspolitiken, utan också hur EU ska 
effektivisera insatserna på djurhälso-
området i riktning mot mer förebyg-
gande insatser och samtidigt minska 
behoven av sjukdomsbekämpning. 
Effekterna av de senaste årens stora 
utbrott av fågelinfluensa, mul- och 
klövsjuka och BSE har tydligt visat att 
det finns behov av att förändra EU:s 
arbetssätt och prioriteringar.

Jag tycker att alla de uppenbara 
samband som jordbruks- och livsme-

Aktuell ledamot:
Pernilla Ivarsson

Pernilla Ivarsson arbetar sedan 2004 som minister vid Sveriges EU-
representation i Bryssel. Dessförinnan var hon bland annat lantbruks-
råd i Italien, med ansvar för FAO, och departementsråd i Jordbruks-
departementet som chef för miljö- och landsbygdsenheten. Pernilla 
Ivarsson valdes in i akademiens Allmänna avdelning år 2006.  
    Här berättar hon själv om sitt arbete.

”

”

delsfrågorna har med andra politik-
områden och världsekonomin i stort 
är det som fortfarande gör området så 
spännande. Man behöver bara se till 
den dagsaktuella debatten om energi, 
klimatförändringar och inte minst de 
globala utvecklingsfrågorna för att inse 
de uppenbara kopplingarna. Det gör ju 
också att diskussionen om jordbruket 
inte längre är något som uteslutande 
berör eller engagerar ett fåtal. Tvärtom 
är det något som återkommer på alla 
nivåer i samhällsdebatten.”
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Kommittén för fiskefrågor har un-
der det senaste året haft fokus på 
Östersjöns miljö och fiskbestånd. Vi 
har identifierat ett stort ”genomföran-
deunderskott” inom politiken och ser 
med stor oro på att så lite görs trots 
relativt god kunskap om orsakerna 
till det akuta tillståndet. För att lyfta 
dessa frågor anordnade kommittén en 
workshop i Vaxholm i november 2007 
för att identifiera de mest angelägna 
frågorna. Lösningar som identifiera-
des var:
• Stärk helhetssynen i förvaltandet av 

havsmiljöerna.
• Stärk helhetssynen i administratio-

nen kring havsresurserna.
• Minska kapaciteten i fiskeflottan.
• Stärkt konsumentinflytandet.

Fiskekommittén består av
Stefan Nyström (ordf.), Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund
Henrik C Andersson (sekr.), Länsfiskekonsulent i Stockholms län
Börje Waldebring, Sveriges Fiskevattenägareförbund
Eva Thörnelöf, MISTRA
Katarina Veem, Björn Karlsons Östersjöstiftelse Baltic Sea 2020
Hans Ackefors, Professor emeritus
Lennart Nyman, Docent

Fiskekommittén – 
en kommitté på hugget!
”Fiskekommitténs överordnade uppgift är att följa internationell och nationell 
utveckling inom områdena fisk, fiske, vattenbruk och därtill hörande miljö- 
och livsmedelsfrågor samt bereda och framföra förslag till akademien om 
angelägna åtgärder.”

Nästa steg i kommitténs verksam-
het var att lyfta frågorna vid en kon-
ferens som kom att hållas i Göteborg 
i april 2008. Titeln var ”Fiskets kol-
laps utanför Nordamerika – vad kan 
Sverige och Europa lära?” Förutom 
inhemska föreläsare, till exempel Hans 
Ackefors, talade även George Lilly och 
Kevin Friedland med utgångspunkt 
från sina erfarenheter från USA res-
pektive Kanada. Deras framföranden 
handlade om hur den vetenskapliga 
rådgivningen och fiskeriförvaltningen 
agerade före och efter torskkollapsen 
samt vad det haft för konsekvenser. I 
oktober 2008 presenterades KSLAT 
nr 2/2008 med fullödig dokumenta-
tion från konferensen i Göteborg.

Under 2009 kommer kommittén 
att ta fasta på ”Stärkt konsumentinfly-
tande” och samarbeta med akademiens 
Kommitté för mat och folkhälsa för 
att och öka näringens, handelns och 
allmänhetens kunskaper om fisk. Vi 
tycker att den rådande diskussionen 
om fiskprodukter är minst sagt förvir-
rad. Under kommande år drar vi även 
igång en förstudie kring ett projekt 
kallat ”Torsk & Tro” där utgångshypo-
tesen är att det är effektivare att påver-
ka den rådande fiskeripolitiken genom 
Vatikanen än i Bryssels korridorer… 

Text: Henrik C Andersson
Sekreterare i Kommittén för fiskefrågor

Illustration: Nils Pettersson
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Nytt från ANH
Akademien i skönlitteraturen

Malte Persson följer Abraham 
Niclas Edelcrantz från födelsen 
1754 i Åbo till döden 1821 på 
egendomen Skuggan – granne 
med Experimentalfältet – utan-
för Stockholm. Malte Perssons 
”hook” är att han lagt en lika stor 
tonvikt vid förbindelserna som vid 
personen Edelcrantz. Det handlar 
här om förbindelser i sin allra vi-
daste mening; förbindelser mellan 
personer, förbindelser mellan idéer 
och förbindelser mellan platser, 
gärna sammanknutna med de se-
naste kommunikationsmedlen. 

Och det är inte svårt att i Edel-
crantz’ livsbana hitta ett övermått 
av förbindelser att ta fasta på. 
Edelcrantz byggde till exempel den 
näst första optiska telegrafen 1794, 
på taket till Stockholms slott. 
Edelcrantz var också den drivande 
kraften inte bara vid tillkomsten 
av Lantbruksakademien utan även 
vid skapandet av akademiens expe-
rimentalfält. Att akademien skulle 
ha ett experimentalfält stod i stad-
garna. Edelcrantz hade skrivit stadgarna 
och såg experimentalfältet som en för-
utsättning för akademiens verksamhet.

Mångsysslaren
Förutom det idoga arbetet för ett mo-
derniserat lantbruk och den tidens nya 
kommunikationsteknik importerade han 
en rad maskiner och instrument till 
Sverige, däribland ett antal ångmaski-
ner. Han var chef för de kungliga mu-
sikaliska och dramatiska teatrarna och 
skrev dessutom dikter. Ode till det svens-
ka folket gav honom en plats i Svenska 
akademien. Förutom Svenska akade-
mien och Lantbruksakademien tillhör-
de Edelcrantz Musikaliska akademien, 
Vetenskapsakademien, Konstakademien 

Bland årets Augustprisnomineringar återfinns i den skönlitterära klassen en 
historisk roman om Abraham Niclas Clewberg, 1789 adlad Edelcrantz. 
Edelcrantz var en av de mest drivande vid tillkomsten av Kungliga Lantbruks-
akademien 1811 och dess direktör 1813–1821. Boken heter Edelcrantz’ förbin-
delser och är skriven av Malte Persson (Albert Bonniers förlag). 

och Vitterhetsakademien. På flera sätt 
är detta en av de mest fascinerande as-
pekterna av inte bara Abraham Niclas 
Edelcrantz’ liv utan framför allt den tid 
han verkade i. För Edelcrantz gick det 
bra att försöka greppa ett flertal veten-
skapsområden både på en teoretisk och 
på en praktisk nivå. 

Idag är det en bedrift att bemästra 
en av de till lantbruket knutna veten-
skaperna. Detta säger något om den 
arbetsdelning som präglat inte bara eko-
nomins område utan alla människans 
verksamhetssfärer genom historien och 
som tilltagit i intensitet från och med 
i synnerhet mitten av 1800-talet. Även 
om kommunikationer och förbindelser i 
allmänhet är det som verkar ha intres-

serat Malte Persson är det ändå 
de sociala förbindelserna, inte 
minst med Kellgren, som får det 
största utrymmet. Edelcrantz’ liv 
och de sammanhang han ingick 
i får genom den lite distanserade 
stil Malte Persson anlägger, och 
som förstärks av att texten tryf-
ferats med ett antal ålderdomliga 
ord som ”friponer”, ”illuminerat” 
och ”sälle”, närmast karaktären av 
ett slags babblande konversationer, 
förlagda i finare kretsar. 

Mer att läsa
För den som vill fördjupa sig i 
Edelcrantz’ arbete inom akade-
mien och för lantbruket är nog 
Malte Perssons bok trots allt en 
omväg. Om dessa ting rekom-
menderas istället Nils Edlings För 
modernäringens modernisering. Två 
studier av Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademiens tillkomst och tidiga 
historia. Som en bilaga har ett an-
tal brev skrivna av Edelcrantz till 
Carl Eric Lagerheim från en resa i 

Storbritannien tagits med. Ulrich Lange 
har i sin avhandling Experimentalfältet. 
Kungl. Lantbruksakademiens experiment- 
och försöksverksamhet på Norra Djurgår-
den i Stockholm 1816–1907 behandlat 
Edelcrantz’ arbete med Experimental-
fältet. Båda dessa ingår i akademiens 
skriftserie SOLMED och kan beställas 
som friexemplar av akademiens ledamö-
ter.

Text: Per Eriksson
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Arrendet i ett historiskt perspektiv

Upplåtelse av mark genom kontrakt har 
sedan medeltid varit ett sätt att låta en 
brukare använda jordbruksmark utan 
att ägaren för den skull förlorar ägan-
derätten till densamma. Märkligt nog 
har denna på fl era sätt centrala institu-
tion rönt ringa uppmärksamhet i den 
historiska forskningen. Litteraturen på 
området är rätt mager, både vad gäller 
arrendets juridiska historia och vad gäl-
ler det sätt arrendet använts och de kon-
sekvenser denna upplåtelseform fått. 

Syftet med symposiet var att samla 
den kunskap som fi nns på området ef-
tersom det som framförallt saknas är 
ett mer samlat historiskt grepp kring 
arrendet som sådant. Men arrendet är 
inte bara av historiskt intresse. Dels har 
det en central plats i det nutida svenska 
jordbruket, dels har det, i synnerhet i 
kombination med behovet av stabila 
äganderättsliga förhållanden, också en 
central plats när det gäller jordbrukets 
framtid i utvecklingsländerna. Den 
senare frågan togs upp på seminariet 
”Agriculture, land markets and develop-
ment” på KSLA tidigare i år.

På symposiet medverkade historiker, 
ekonomhistoriker, jurister, geografer 
och personer som i sitt vardagliga värv 
kommer i kontakt med arrendefrågan. 
Symposiet inleddes med en historisk ex-
posé av juristen och före detta hovrätts-
rådet Mauritz Bäärnhielm, som själv 
arbetat med och spelat en betydande roll 
när det gäller det senare 1900-talets ar-
rendelagstiftning.

Arrende i tid och rum
Symposiet hade två huvudspår, ett kro-
nologiskt och ett rumsligt. Dels dis-
kuterades hur arrendet som regelverk 
förändrats över tid liksom vad som ka-
rakteriserat den typiske brukaren och 
ägaren vid olika tider. Dels diskuterades 
vilka mönster som går att avläsa geogra-
fi skt för olika typer av arrenden i olika 
landskap. 

Den 15 oktober 2008 anordnade akademiens Enhet för de areella näringarnas historia (ANH) ett 
historiskt symposium om i synnerhet arrendet, som är ett exempel på förhållandet mellan brukan-
de och ägande. Symposiet arrangerades av fi l.dr. i kulturgeografi  Anders Westfält, som också arbe-
tar med arrendefrågor hos professor Janken Myrdal, SLU, och fi l. dr. Per Eriksson, KSLA:s bibliotek. 

Ett nyckelord i sammanhanget 
och som på ett bra sätt samman-
fattar arrendeinstitutionens his-
toria är fl exibilitet. Oavsett om 
det varit tillåtet eller inte så har 
ägare av mark skapat sig ett 
utrymme för att kunna arren-
dera ut sin mark istället för 
att sälja den. Brukarna har 
å sin sida kunnat använda 
denna möjlighet antingen 
för att dryga ut den egna 
åkerarealen eller som ett 
första steg mot att kunna 
köpa egen mark. Arren-
det skapar alltså fl exibi-
litet för såväl markäga-
ren som arrendatorn. 

Bakgrunden och 
orsaken till att ar-
rendeavtal upprät-
tats, liksom princi-
perna för att avgöra 
vem som skulle få 
arrendera, har skiftat. Å ena 
sidan har det handlat om mer renod-
lade marknadsöverväganden, å andra 
sidan har sociala frågor spelat en större 
roll. Från och med slutet av 1800-talet 
lyftes rent allmänt sociala frågor upp i 
samhällsdebatten. Det innebar att ar-
rendatorns ställning successivt under 
1900-talet kom att stärkas. 

En intressant principiell diskussion 
som detta aktualiserar är äganderättens 
ställning. Under vilka förhållanden och 
på vilket sätt kan denna inskränkas? frå-
gade sig Filip Herlitz, jurist från LRF 
Konsult. En annan fråga också av mer 
principiell natur handlar om arrendet 
ur ett ekonomiskt perspektiv. Hans An-
dersson, professor i nationalekonomi  
vid SLU, framhöll att en viss andel ar-
renderad mark ur ekonomisk synvinkel 
är rationellt eftersom det innebär en 
form av riskspridning. 

Avsaknaden av en syntes som beskri-
ver arrendets roll och utveckling över 

tiden har gjort att arrendet ofta behand-
lats som en sidoaspekt i forskningen. 
Förståelsen för dagens processer är 
bristfällig, bland annat på grund av att 
den historiska kunskapen är både oklar 
och otillräcklig. Denna kunskap behö-
ver öka så att dagens arrendefrågor kan 
behandlas med utgångspunkt i historisk 
kunskap. Symposiet och den antologi 
som kommer att sättas samman (och ut-
komma i akademiens SOLMED-serie) 
kommer att bidra med såväl teoretiska 
som empiriska exempel som gör att vår 
kunskap om arrendet ökar. Vi är ange-
lägna om att få in ytterligare bidrag.

Text: Per Eriksson 
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Enaforsholm
Senaste nytt

Snön har fallit i mängder. Traktorn 
har fått jobba. Det är vitt och fint. 
Renovering av rummen i huvudbygg-
naden och tillbyggnationen av den 
nya matsalsverandan pågår nu som 
bäst. Det är spännande att följa hant-
verkarnas arbete. I huvudsak inne- 
bär renoveringen att vi fräschar till 
rummen och de gemensamma loka-
lerna. Sovrummen får bland annat 
nya sängar och madrasser. På de fles- 
ta rum kommer det att finnas en wc 
och några av rummen får även dusch.  

r   Vackert
r  Vilsamt
r  Vänligt 
r  Välkomna till Enaforsholm! 

God Jul och Gott Nytt 2009!
hälsar
Bo Berglund och Ingalill Samuelsson

Enaforsholm Fjällgård som julkalender i Svenska 
Dagbladet kan beskådas på webben via denna länk:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jul/artikel_2117981.svd

Enaforsholm planeras vara nyrenoverad till 1 mars 2009!

Matsalsutrymmet ökar med cirka 25 platser i den nya 
matsalsverandan mitt på den södra väggen som vetter mot 
trädgården. Ett nytt samvarorum på bottenvåningen ersät-
ter gamla rum 9. Det ska bli riktigt roligt att få möta er i 
vår nya reception!

Under tiden, innan huvudbyggnaden öppnar igen, är ni 
välkomna till våra fina självhushållsstugor. 

Missa inte att göra era bokningar för vinter- och 
sommarsemester. Kurs- och mötesarrangörer – överväg 
Enaforsholm! Vi har bland annat tagit emot ledningsgrup-
per, utvecklingskommittéer och doktorandkurser. Bröllop 
och andra högtider passar alldeles utmärkt att fira hos oss på 
Enaforsholm! Enaforsholm Fjällgård är alltid öppet.

Nu är det hög tid att boka vintersemester och även din sommarvistelse på Enaforsholm 
Fjällgård! Det fyller på i vår bokningspärm. Maj och juni är också mycket fina månader på 
Enaforsholm. Se allt vatten som forsar fram i Enaforsen och Lillån! Paddla den lugna men 
spännande Tävlan från Storvallen till Enaforsholm!

Foto: Bo Berglund

Foto: Kerstin Hideborn Alm
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Kompletterande metoder vid 
skydd av värdefull natur – Komet

KSLA delar uppfattningen att 
staten måste delta i skapandet av 
ett samverkansklimat visavi mark-
ägarna som stimulerar till dialog 
och delaktighet. Det är viktigt att 
myndigheternas förslag verkligen 
kompletterar nuvarande lagar och 
regler på ett sådant sätt att förtro-
endet för statens  miljöarbete stärks 
så att goda avsikter i högre grad än 
idag kan övergå i handling. 

I remissvaret på Statskontorets 
rapport tog KSLA upp frågan om 

Remisser
KSLA har besvarat denna remiss sedan sist.

God Jul 
& 

Gott Nytt År
önskar 

KSLA:s kansli

den vetenskapliga halten i de inven-
teringar som ligger till grund för de 
regionala strategierna i Sverige. Vi såg 
det angeläget med en fördjupad veten-
skaplig uppföljning av strategiernas 
ekologiska effekter. KSLA efterlyste 
också en öppnare dialog från statens 
sida med externa forskare och prakti-
ker kring strategiernas utformning. 

Bakgrundsbeskrivningen i Komet 
ger anledning till att upprepa denna 
kritiska synpunkt. Komet innehål-
ler en intressant genomgång av hur 
programpunkterna i Metso eventuellt 
redan avspeglas i den svenska miljö-

vården. KSLA delar utredningens 
övergripande bedömning av vilka 
punkter i Metso som kan vara av 
intresse att utveckla för svenska 
förhållanden.

Men fortfarande efterlyser 
KSLA förslag på sådana komplet-
terande verktyg som saknas idag, 
nämligen flexibla civilrättsliga av-
talsformer som öppnar för handel 
med ekosystemtjänster.

Remissvaren i sin helhet kan läsas 
på akademiens hemsida

www.ksla.se
under rubriken Remisser/2008. 

Nu finns tillgång till ett trådlöst nät-
verk för besökare. Man kan komma åt 
nätet var som helst i huset, men bäst 
signal får man i Donatorsrummet och 
i rummet bredvid NJF:s rum på bot-
tenplanet. Det ger åtkomst till Internet 
och utskrift men är separerat från 
kansliets interna nät. Av säkerhetsskäl 
är det också krypterat och särskild 
inloggning krävs. Varje dag skapas 
ett nytt lösenord som kan hämtas på 
kansliet hos Helle Rosencrantz. 

Information
jimmy.lyhagen@ksla.se

... går mot sitt slut. Vid sista samman-
komsten för året den 11 december, re-
dogjorde preses och vice preses för den 
inriktningsplan som arbetats fram för 
2009–2012. Jag räknade in 77 aktivi-
teter i kalendariet för 2008 och ställde 
frågan om det tyder på ”en imponeran-
de bredd eller brist på djup”. Jag fick 
inget klart svar. I mitten av februari 
håller presidiet, avdelningsordföran-
dena och kommittéordförandena ett 
planeringsmöte gällande tydlig sam-
ordning av 2009, uttolkning av nya 
inriktningsplanen för 2010 och kom-
mittéstrukturen framåt.

Årets verksamhet kommer som 
vanligt att redovisas och kommente-
ras 28 januari 2009 vid högtidssam-
mankomsten i Stockholms Stadshus. 
Obs! att vi öppnar upp för deltagande 
av medföljande – till subventionerad 
avgift – med förhoppningen att vi blir 
riktigt många. Prinsessan Christina 
Fru Magnuson med make blir he-
dersgäster, Finland sätter sin touch på 
sammankomsten och Fredrik Sjöberg 
håller högtidstalet. Välkomna!

Vi har helt nyligen installerat en 
trådlös internetanslutning i vårt hus 
på Drottninggatan. Tala med Helle 

Sekreteraren har ordet

Rosencrantz så får Ni ett dagsfärskt 
kodord för uppkoppling av egen lap-
top.

På vår hemsida www.ksla.se ligger 
ny reseräkningsblankett att använda 
för den som reser på akademiens be-
kostnad. Den är ifyllbar på skärmen. 
Obs! att den som bilägger kvitton, 
biljetter och liknande skall tejpa upp 
dessa på A4-papper och skicka till 
KSLA tillsammans med utskriven 
blankett, sätt inte fast med gem eller 
häftapparat. Vi har nämligen lagt delar 
av fakturahanteringen utanför huset 
där räkningar och kvitton scannas in 
och hanteras vidare elektroniskt och då 
fungerar det inte med kvitton fastsatta 
med häftapparat.

Vi har också ett elektroniskt an-
mälningssystem på gång till samman-
komster, seminarier och konferenser 
samt ett elektroniskt ansökningssys-
tem, men till det återkommer vi in på 
nya året

Därmed ber jag att få önska leda-
möterna en riktigt GOD JUL och ett 
GOTT NYTT ÅR.

Åke Barklund

Vår akademis 196:e verksamhetsår 

Nu har akademien 
ett trådlöst nätverk!
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Kalendarium 2009
15 jan Seminarium
”Climate change and consequences 
for the food sector in Europe”
19 jan Konferens
”Konkurrenskraftigt jordbruk – om-
världsanalys för framgångsrikt företa-
gande”
19 jan Seminarium 
”Vad ska man lita på – bäst-före-
datumet eller sina sinnen?”
21 jan Konferens 
”Vilt som mat”
28 jan Högtidssammankomst 
på Stockholms stadshus

4 feb Konferens
”Helt naturligt! – Kvalitetssäkrad rehabili-
tering med naturens hjälp”
5 feb Seminarium
”Vilka beslut fattas idag inom skogssek-
torn för att möta klimatförändringarna?”
11 feb Seminarium 
”Dikesrensning i skog – produktions- och 
miljöaspekter”
12 feb Akademisammankomst
”Vägen mot ett nytt internationellt 
klimatavtal”
Allmänna avdelningens sammanträde

12 mars Akademisammankomst
”Inför det svenska ordförandeskapet 
i EU”
Jordbruksavdelningens sammanträde
2 april Akademisammankomst 
”Skogsbrukets infrastruktur”
Skogsavdelningens sammanträde 
Observera datumet!
14–15 maj Vårexkursion till Enafors-
holm: ”Landsbygdsutveckling och 
turism i västra Jämtland”

För alla intresserade av antikens historia!

Akademien ger nu ut Columellas Tolv böcker om lantbruk i svensk 
översättning. Boken skrevs på 100-talet e.Kr. och har haft stor betydelse 
för det västerländska jordbruket ända in i 1800-talet. Columella skriver 
ingående om trädgårdsskötsel, livsmedel ur olika synvinklar, biodling 
och vinodling. Texten är översatt av columellaforskaren Sten Hedberg, 
som även har försett texten med kommentarer och register. Dessutom 
innehåller boken en introducerande artikel av Hans Furuhagen och elva 
artiklar om det romerska jordbruket, skrivna av svenska historiker. Boken 
rymmer också en omfångsrik bilaga med färgillustrationer och artiklarna  
är illustrerade i svartvitt. SOLMED nr 43, ca 700 sidor.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Enheten för de areella näringarnas historia
Drottninggatan 95 B
Box 6086, 113 86 Stockholm
Tel: 08-54 54 77 20  Fax: 08-54 54 77 30
E-post: kslab@ksla.se      www.kslab.ksla.se

Ny bok!

Beställ boken senast 2 februari 2009 för endast 225 kr + porto!
Leverans i mars.  (Ord. pris därefter: 350 kr.  Porto: ca 70 kr.)

 Columella Tolv böcker om lantbruk


