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Innehåll

Sekreteraren har ordet
Detta är KSLA
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
(KSLA) är en nätverksorganisation för utveckling av jordbruk, trädgårdsbruk, ﬁske,
vattenbruk, livsmedel, skog, rennäring, bioenergi, miljö, skogsprodukter och tjänster
samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbetar,
genom obunden dialog och analys, med frågor
som berör alla och intresserar många.
Vi har 435 svenska och 140 utländska ledamöter. Arbetet sker i nämnder, kommittéer
och arbetsgrupper och utöver akademiens egna
sammankomster arrangeras seminarier, konferenser och studieresor. Vi besvarar remisser i
frågor som berör de gröna sektorerna.
Våra viktigaste resurser är ledamöternas
erfarenheter och kunskaper samt akademiens
goodwill byggd på ledamöternas kompetenser och på vårt oberoende. Den anställda
personalens uppgift är därför att locka ledamöterna att vilja och kunna bjuda på sitt vetande samt att vårda och utveckla varumärket
KSLA. Medan politiker och företagsledare
måste fatta beslut – på mer eller mindre stadig grund – erbjuder vi en spelplan för det
goda samtalet. Vi ger inga enkla svar på svåra
frågor, vår roll är att ge beslutsfattare inom
de gröna näringarna ett så gott underlag som
vi förmår. Vad är stort, vad är smått, vad är
relevant och vad är lappri?
KSLA är oberoende. Akademien utser
själv sina ledamöter och arbetar med frågor
som den själv initierar. Våra ekonomiska resurser – förutom ett statsanslag om en dryg
miljon kronor – kommer från egna fonder
samt från ett antal stiftelser som anförtrotts
oss, vars avkastning används för utdelande
av priser och belöningar, externa stipendier
och forskningsanslag men som också till del
ﬁnansierar akademiens egen verksamhet.
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Dessa fonder utgörs av generösa donationer
som anförtrotts oss under årens lopp.
Bantad budget och nytt anslagssystem
Akademikollegiet stämde under 2005 av
kommande intäkter och kostnader och fann
en årlig obalans om cirka 5 miljoner kronor
vilket över ett par år skulle åtgärdas genom
personalminskning och besparingar i verksamheten. 2006 inleddes besparingsbetinget
och inför 2007 års verksamhet sattes ett nytt
planerings- , budgeterings- och anslagssystem i sjön för att dels fortsätta besparingarna,
dels öka eﬀektiviteten.
Trots detta låg verksamheten under 2006
på en nära nog oförändrad nivå jämfört med
åren innan: 9 ordinarie sammankomster, 16
konferenser, 20 seminarier, 11 nummer av
vår tidskrift och 3 volymer i den historiska
SOLMED-serien.
Förutom avkastningen från akademiens
egna fonder söker vi numera, i konkurrens
med andra sökande, anslag från stiftelser som
har anförtrotts akademien. Varje avdelning
inkom under förhösten 2006 med en ansökan
om cirka 25 aktiviteter per avdelning; sammankomster, kommittémöten, seminarier,
konferenser, skrifter och andra projekt. Varje
sådan aktivitet sökte anslag från någon eller
ﬂera stiftelser och vid akademiens anslagsnämnds möte i november 2006 bedömdes
ansökningarna och kvalitetssäkrades.
Det nya systemet ger bättre planering och
styrning och behovet av ﬂexibilitet har lösts
genom en särskild budgetpost per avdelning
”till förfogande”, ﬁnansierad från akademiens
eget kapital. Anslagsnämnden, avdelningarna
och kansliet har preliminärt utvärderat systemet inför kommande höst, även om det fulla
budgetåret 2007 ännu inte slutförts.
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I maj 2006 arrangerades Bertebos-konferensen Water and agriculture i Falkenberg.
2005 års Bertebos-pristagare professor Piotr
Kowalik från universitet i Gdansk gav först
sin ”prize lecture” varefter 15 forskare gav
föreläsningar och tematiska arbetsgrupper
möttes, diskuterade och redovisade. Det är
ett generöst åtagande från familjen Stenström
från Falkenberg, som möjliggör dessa unika
seminariedagar varje jämt år sedan 1998.
Prisutdelning äger rum året innan respektive
seminarium.
I september höll vi tillsammans med IVL
(Svenska miljöinstitutet) och SLU (Sveriges
Lantbruksuniversitet) ett tvådagarsseminarium om riskerna med kvicksilver i sötvattenﬁsk som ett resultat av stormfällningarna
i södra Sverige. Två av våra kommittéer hade
ett tydligt inﬂytande på den under 2006
framlagda mycket ambitiösa och väl förankrade strategiska forskningsagendan för den
skogsbaserade näringen i Sverige.
Akademien är inte ett universitet, inte en
förening för lantbrukare eller ett skogsföretag, ingen miljöorganisation och ingen myndighet. Ledamöterna har visserligen sin dagliga gärning i dessa eller andra organisationer
– eller har haft - men i akademien uppträder
de oegennyttigt i sina personliga kapaciteter.
Vi söker den ansvarsfulla produktionen och
de goda tjänsterna utgående från jord och
skog, i var tid och på var plats.
Akademiens historia
”Kongl. Svenska Landtbruks Academien” instiftades 1811 på initiativ av kronprins Carl
Johan, senare kung Karl XIV Johan. Han
hade sannolikt den franska lantbruksakademien som förebild. Carl Johan var akademiens förste preses. Vid den här tiden var
närmare 85 procent av befolkningen jordbrukare och akademien fungerade som en central
förvaltningsmyndighet. Många av dagens
”gröna” institutioner har sitt ursprung hos
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Sekreteraren har ordet

Några nerslag i verksamheten 2006
En av årets verkliga toppar var seminarieserien
ute i landet om Den mångkulturella måltiden
tillsammans med Hushållningssällskapen.
Utgångspunkten var de fem världsreligionerna: judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Maten och måltiden har
stor social och kulturell betydelse för alla
människor. Måltiden kan också knyta samman över gränserna. Även för dem som inte
kallar sig direkt religiösa är mattraditionerna
– ofta sprungna ur religionen – viktiga. Vi har
drygt 1 miljon svenskar med nylig utländsk
bakgrund som ﬁnner sin speciella mat i oftast små specialbutiker med råvaror, produkter och kryddor med internationell doft. Vi
ville väcka tanken att det ﬁnns nya råvaror att
producera i Sverige, nya produkter att förädla
och nya maträtter att smaka.
I januari ordnades seminariet Africa needs a
green revolution och i mars redovisades och diskuterades boken Jordbruk, handel och utveckling,
en antologi om samexistens och utveckling av
jordbruket i u-land och i-land. Där görs inte
ett försök till entydiga svar eller att lägga fast
utvecklingsvägarna utan en framställning av
ett angeläget och komplicerat ämne utifrån
olika perspektiv, olika kunskaper och erfarenheter. I maj ordnades konferensen Technologies
Converging at the Nano-scale. Implications for
Biodiversity, Poverty Reduction and the Economies
of the Global South. Under The World Food Day
den 16 oktober var vi värdar för seminariet
Den bortglömda landsbygden, ett samarbete med
FAO, FAO-kommittén och Svenska Kyrkan.
Tendensen är tydlig. Det är återigen ökat fokus på landsbygden i biståndsdiskussionen. Det
är eﬀektiviserat lantbruk som ska bli motorn
i fattiga länders utveckling. Vi ser fram emot
ett sådant nygammalt koncept och akademien
och dess ledamöter har mycket att bidra med.
En parallell till jordbruksantologin är på gång
under arbetsnamnet Fiske, handel och utveckling.

oss: Jordbruksdepartementet, Jordbruksverket
och stor del av forskningsrådet Formas är
några. Akademien var också tillsynsmyndighet över Hushållningssällskapen och huvudman för Jordbrukets försöksverksamhet,
vars roll senare togs över av det som idag är
Sveriges Lantbruksuniversitet. 1956 intensi-

ﬁerades den skogliga verksamheten och akademien bytte namn till Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien. Vad vi idag initierar
och om x antal år knoppar av vet vi inte. Om
fem år ﬁrar vi 200-årsjubileum, den planeringen startar under innevarande 195:e verksamhetsår.

Åke Barklund
Akademisekreterare
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien står
under H.M. Konungens beskydd. Akademien
leds av en preses med en vice preses som ställföreträdare. Mandatperioden för båda är fyra
år. Akademiens styrelse utgörs av akademikollegium. Ledamöter i kollegiet är preses,
vice preses, akademiens sekreterare, de tre
avdelningsordförandena samt ytterligare nio
ledamöter, av vilka varje avdelning väljer tre.
Presidiet ska under akademikollegiet samordna planeringen av akademiens verksamhet
och svara för de uppgifter som överlämnas av
akademien eller kollegiet. Akademiens sekreterare, tillika dess verkställande direktör, är
chef för akademiens kansli och Enheten för
de areella näringarnas historia (ANH).
Inom akademien ﬁnns tre avdelningar:
Allmänna avdelningen, Jordbruksavdelningen
och Skogsavdelningen. Varje avdelning består av
svenska ledamöter, hedersledamöter och utländska ledamöter. Inom respektive avdelning ﬁnns 70
”rum” för svenska ledamöter under 65 år och 25
”rum” för utländska ledamöter under 65 år. Därtill ﬁnns utrymme för högst 20 hedersledamöter.
En ledamot som fyllt 65 år lämnar sitt ”rum”
men kvarstår som fullvärdig ledamot och en ny
ledamot väljs in i akademien. Ledamöterna utses
genom val av akademien en gång per år.

Verksamheten genomförs inom Allmänna
avdelningen, Jordbruksavdelningen och Skogsavdelningen. Dessutom ﬁnns en Enhet för de
areella näringarnas historia med bibliotek och
arkiv med speciell inriktning mot agrarhistoria.
Allmänna avdelningen arbetar med frågor inom alla de areella näringarna, särskilt
miljö, globala frågor, landskap, landsbygd,
ekonomi, ﬁske och övrigt naturbruk, forskningspolitik, kultur och turism.
Jordbruksavdelningen behandlar frågor
som berör produktion, förädling och marknad inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin. Livsmedel och den gröna sektorns
betydelse för folkhälsan ingår som viktiga
områden.
Skogsavdelningen behandlar frågor som
berör skogsbruk, skogsskötsel, råvarufrågor,
skogsindustrins utveckling, jakt, viltförvaltning samt skogens miljö- och kulturfrågor.
Enheten för de areella näringarnas historia (ANH) har bland annat ett vetenskapligt
specialbibliotek med litteratur rörande de areella näringarna. Biblioteket riktar sig huvudsakligen till forskare i skogs- och lantbrukshistoria på alla nivåer samt till akademiens
ledamöter.
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens organisation

Kommittéernas verksamhet
Nämnden för enheten för de
areella näringarnas historia
Nämnden har en rådgivande funktion där
ledamöternas främsta uppgift är att skapa
kontakter och utvecklingsmöjligheter som
är värdefulla för verksamheten, både internt och externt. Vid årets sammanträde
informerades bland annat om den nya bemannings- och kostnadsplanen för 2007,
utgivningsplaner och aktiviteter samt det
nya ansökningsförfarandet till akademiens
stiftelser som kommer att ha stor inverkan
på ANHs verksamhet.
Kommittén för EU-frågor
Kommitténs uppgift är, förutom att bevaka
de areella näringarnas EU-frågor, att även
behandla jordbruks- och livsmedelsnäringarnas beröring med världshandelsfrågorna
inom WTO samt allmänna frågor som följer
av näringarnas globalisering.
Kommittén arrangerade 2006 två konferenser med kvaliﬁcerade utländska föreläsare,
en om WTO-frågor och en om fågelinﬂuensa. Båda konferenserna ﬁck god uppslutning
med ett 60-tal deltagare vardera. WTO-konferensen hölls i januari 2006 på temat What
happens after WTO-Hongkong? och var ett
samarrangemang med Livsmedelsekonomiska
Institutet (SLI). Kommittén fortsätter med
bevakning av WTO-frågorna eftersom jordbruket kommer att påverkas av förhandlingarna inom WTO och av det faktum att utvecklingsfrågorna har en större betydelse än
tidigare.
I september ordnade kommittén en konferens om fågelinﬂuensan med medverkan
av internationell expertis. Faran för en global epidemi kvarstår oförändrad så länge
fjäderfäuppfödningen, särskilt i Asien, sker
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i områden med mycket höga koncentrationer av både befolkning och djurbesättningar.
Uppfödningsformerna är också sådana att de
underlättar förökning och spridning av smitta. Frågor som gällde allmänhetens oro och
våra svenska erfarenheter kring informationen om fågelinﬂuensa togs också upp.
En utvärdering av EU-kommittén samt
analys och beskrivning av fortsatt arbete har
genomförts under 2006. Kommittén får från
2007 ett förnyat och utvidgat ansvarsområde
och en delvis ny sammansättning. Namnbyte
sker också till Kommittén för jordbrukets internationalisering.
Kommittén för ﬁskefrågor
Kommitténs 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.
Under året har den huvudsakliga aktiviteten varit att formulera projekt för 2007-2009.
Kommittén genomförde projektet Fiske för
framtiden som resulterat i förstudien Hur skapar vi en ﬁskrik kust? vilken ﬁnansierats genom
Fiskeriverket. Kommittén har under året svarat
på betänkandet (SOU 2005:76) Fiskevårdens
ﬁnansiering och Miljövårdsberedningens promemoria (2006:1) Strategi för ett hållbart
ﬁske.
Kommittén för forskarutbildning
av baltiska studenter
Kommittén administrerar forskarutbildningsprogrammet PhD training programme in sustainable use of natural resources – Sweden and
Baltic countries. Programmet omfattar totalt
21 studerande från de tre baltiska länderna.
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Kommittén för forskningspolitik
Kommitténs uppdrag är att följa den forskningspolitiska debatten och utvecklingen i
allmänhet och inom den gröna sektorn i synnerhet. Kommittén har under året engagerat
sig i frågor som har att göra med genomförandet av den forskningspolitik som fastlades av
statsmakten genom 2005 års beslut. Sålunda
behandlades Forest-Based Sector Technology
Platform, FTP, som är ett omfattande FoUinitiativ inom EU för kunskaps- och kompetensutveckling för nya produkter inom
trä- och ﬁbersektorn och där Sverige spelar
en central roll.
I samband med att EUs sjunde ramprogram startar under 2007 har kommittén
under året planerat olika aktiviteter för genomförande under 2007. Kommittén har haft
ingående diskussioner med utredningsgruppen för SLUs roll i det svenska högskolesystemet. Den färdiga utredningen presenterades
av utredaren professor Reidar Almås vid en

akademisammankomst i början av november.
Därtill har planeringen för ett, med KSLA
som plattform, gemensamt sektorsinitiativ
inför nästa forskningspolitiska period 20092013 påbörjats i slutet av året.
Kommittén för internationella
skogsfrågor
Kommitténs uppgift är att öka kunskapen
om det internationella skogliga arbetet och
belysa den svenska skogsnäringens problem
och möjligheter. Under ett seminarium i
februari presenterade Stewart Maginnis
från the The World Conservation Union
(IUCN) dess skogsprogram. Andra fasen
av Sustainable forest management in Africa
startade i mars med skapande av en organisation för skogliga frågor med sekretariat i
Nairobi, Kenya.
Under året har kommittén också utarbetat ett förslag att etablera och driva en
svensk skoglig tankesmedja för internationella skogsfrågor och omvärldsanalys, under
en försöksperiod på fyra år. Rapporten Ökad
skogsproduktion i Syd – hot eller möjlighet,
presenterades i november av Reidar Persson.
Under årets sista kommittémöte informerade Lennart Ackzell från Skogsstyrelsen om
Läget och roll för globala skogsrelaterade policyfrågor.
Kommittén för klimatet och skogen
Kommitténs huvudsakliga uppgift har varit
att sammanställa kunskap och stimulera till
tvärvetenskaplig forskning om klimatförändringens inverkan på skogen och skogsbruket.
Kommittén har under året färdigställt ett
förslag till ett tvärvetenskapligt forskningsprogram. Förslaget publicerades under hösten 2006 i KSLAT nr 9 Klimatet och skogen
– underlag för nationell forskning. Förslaget
presenterades för en bred krets av forskare,
beslutsfattare och forskningsﬁnansiärer vid
ett seminarium på KSLA den 6 december.
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Kommittéernas verksamhet

Studenterna antogs i två omgångar, 1999 och
2000, dels för fulltidsstudier i Sverige, dels
för så kallade sandwichstudier. I det senare
fallet utförs vissa delar av arbetet i hemlandet
och vissa i Sverige. Programmet omspänner
ﬂera olika ämnesområden inom de areella
näringarna. Utbildningen ska resultera i en
svensk doktorsexamen. Flera svenska universitet har engagerats i utbildningen.
Av de 21 antagna studenterna har 15
avlagt svensk doktorsexamen och en student licentiatexamen vid utgången av 2006.
Det återstår således fem, vilka alla är sandwichstudenter med åtaganden i hemlandet.
Avsikten med programmet utöver att ge en
god forskarutbildning inom ett viktigt område är att återknyta förbindelserna mellan
våra länder och befrämja det vetenskapliga
samarbetet mellan institutioner i Sverige
och i de baltiska staterna. En utvärdering av
programmet sker under 2007.

Under året har kommittén haft möten med
två statliga utredningar, dels Utredningen om
samhällets sårbarhet för klimatförändringar
och dels 2004 års skogsutredning. I och med
seminariet den 6 december avslutade kommittén sitt arbete.
Kommittén för landsbygd och kultur
Under 2006 påbörjade den nya sammanslagna kommittén för landsbygdsutveckling och
kultur sitt arbete. Handlingsprogrammet för
2006-2008 omarbetades därför i årets början.
Kommitténs verksamhet har präglats av arrangemang i anslutning till den parlamentariska utredningen En strategi för en hållbar
landsbygdsutveckling. I samverkan med den
parlamentariska kommittén och Formas genomfördes en konferens om forskningsbehov
inom området landsbygdsutveckling 17-18
januari.
Ett seminarium om politik för landsbygdsutveckling arrangerades 30 maj i samverkan med Det svenska nätverket för Leader +.
Året har också präglats av en anpassning till
KSLAs nya ﬁnansieringssituation och av att
utveckla rutiner för kommitténs ansökningar.
I samband med detta utvecklades kontakterna
med Riksantikvarieämbetet.
Kommittén för livsmedelskvalitet
Kommittén har efter Gert Göranssons bortgång i februari 2006 haft Marie-Louise
Danielsson-Tham som ordförande. Under
2006 har arbetet i kommittén genomförts i
samverkan med Kommittén för mat, hälsa
och ekonomi för planering av den nya kommittén Matkvalitet och folkhälsa som börjar
sin verksamhet 2007.
Den verksamhet som bedrivits under 2006
har genomförts i samverkan mellan de två
kommittéerna. Verksamheten har inriktats
på frågor kring livsmedlens säkerhet, kvalitet
och folkhälsa där följande aspekter särskilt
har beaktats: livsstilsfrågor, mångkulturella
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frågor kring mat och måltiden, matens säkerhet och ekonomi sett ur ett konsumentperspektiv.
Under 2006 har arrangerats två konferenser med inriktning på dessa frågor.
Konferenserna har varit välbesökta och ämnena som behandlats har dokumenterats i
skrifter som ﬁnns tillgängliga både som rapporter och på akademiens hemsida. Under
våren genomfördes en konferens om socker
i global handel, jordbruk och folkhälsa och
under hösten konferensen Certiﬁerad kvalitet
från jord till bord.
Kommittén för mat, hälsa och ekonomi
Kommitténs övergripande verksamhet och
syfte är att inom ramen för akademiens ändamål behandla aktuella frågor som rör mat,
hälsa, ekonomi. Kommittén ser möjligheter
genom att främja bättre kunskap hos alla aktörer i livsmedelskedjan, från producent till
konsument, synliggöra vår matkultur och öka
medvetenheten om mat och hälsa.
Stor del av kommitténs arbete har under
året ägnats åt skriften Den mångkulturella
måltiden och genomförande av fyra regionala konferenser med anledning av den. Under
året har kommittén slagits samman med
kommittén för livsmedelskvalitet och arbetet
fortsätter i kommittén för matkvalitet och
folkhälsa, frågor som berör hela akademiens
verksamhet.
Kommittén för miljöfrågor
Under år 2006 arrangerade miljökommittén tillsammans med Centrum för biologisk
mångfald ett tvådagarsseminarium med exkursion The biological and cultural values
in the hot spot agricultural landscapes in
Romania and the Nordic Countries seen in a
European perspective. Seminariet var internationellt.
Tillsammans med skogsavdelningen arrangerades exkursionen Ädellövskog för
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framtiden - Skötsel och naturvård i praktiken. Exkursionen genomfördes i Skåne med
cirka 70 deltagare. Den tog upp frågor om
motstående intressen kring ädellövskog och
visade på lösningar i praktiken. Kommittén
hade endast två sammanträden under våren.
Verksamheten begränsades av att mandatet
upphörde vid halvårsskiftet i samband med
omstrukturering av kommittéverksamheten.
Miljökommitténs verksamhet fortsätter från
2007 med nytt mandat och nya ledamöter.
Kommittén för skoglig teknik och logistik
Arbetet med FoU-satsningen Kundanpassad
och miljöriktig försörjning av skogsråvara år
2020 (tidigare benämnd Skogsteknik 2020)
har fortsatt under 2006. Detta har inneburit
att viktiga delar numera ingår i den strategiska forskningsagenda, som tagits fram inom
ramen för Forest-Based Sector Technology
Platform (FTP) inom EUs 7:e ramprogram,
i den nationella forskningsagendan (NRA)
samt i programmet Branschforskning för
skogs- och träindustrin.
Kontakter har tagits för att etablera forskningssamarbete med Finland inom skogsbrukets produktions- och försörjningskedja.
Härvid har företrädare för såväl skogsforskning som skogsbruk i båda länderna medverkat. Som en följd av detta har europeiska
FoU-projekt föreslagits vid ett FTP-möte i
Lahtis.
Kommittén för skogsskötsel
Kommitténs uppgift är bland annat att sätta
fokus på den svenska skogens framtida skötsel
genom att studera och analysera hur samhället, skogsföretag och enskilda brukare bör
utforma skogsskötsel och skogsbruksmetoder.
Kommittén ska undersöka vilka kunskapsbehov som kan följa av nya mål och diskutera
svensk skötselforsknings inriktning samt verka för en bättre samverkan mellan forskning
och praktik.

Under 2006 har kommittén haft kontakter med den skogspolitiska utredningen och
bidragit med inspel till denna. Utredningen
har bland annat nyttjat medlemmar i kommittén som bollplank gällande skogsskötseloch produktionsfrågor. Kommittén har också
varit med i inledningsfasen till forskningsprogrammet Ecoforest, där nu forskningsstiftelsen MISTRA har initiativet. Kommittén
organiserade i september 2006 en exkursion
i Jämtland om så kallat kontinuitetsskogsbruk.
Några kommittéledamöter skrev under
sommaren 2006 en debattartikel med titeln
Regeringen måste sätta upp konkreta produktionsmål för skogen. Kommittén förberedde även sammankomsten den 8 februari
2007 Skogsskötsel för en framtid.
Kommittén för vattenfrågor
Kommitténs uppdrag är att bevaka frågor
som berör vattnets kvalitet och kvantitet i
de areella näringarna. Särskild vikt ska ges
åt genomförandet av EUs vattendirektiv,
uppfyllandet av de svenska miljömålen samt
åt att säkerställa vattnet som produktionsresurs i jord- och skogsbruk. Under 2006
har kommittén medverkat vid planeringen
av Jordbruksavdelningens överläggningsämne om den internationella utvärderingen
av situationen i Sveriges omgivande hav, varit
referensgrupp vid planeringen av 2006 års
Berteboskonferens samt arrangerat konferensen Hur ser det fortsatta svenska havsmiljöarbetet ut? I juni genomförde kommittén en
exkursion med forskningsbåten Sunbeam i
Stockholms skärgård.
Kommittén för viltförvaltning
Kommittén bevakar och initierar frågor som
rör vilda däggdjur och fåglar, deras förvaltning, bevarande och deras påverkan på de
areella näringarna, samt viltets roll för det
övriga samhället. Kommittén har bland an-
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nat bistått regeringens utredare i älgfrågor i
dennes arbete.
Huvuddelen av verksamheten har fokuserats på konsekvenserna av kommitténs
egenutvärdering och det framtida arbetet.
I och med att kommittén ska avvecklas har
arbetet kretsat kring att förbereda den avslutande antologin om viltförvaltning. Lennart
Nyman har trätt in som ordförande efter Carl
Ulfsparre, som avled i oktober 2006.
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What happens after WTO-Hong Kong?
16 januari
Det mest konkreta resultatet från WTOöverenskommelsen i Hongkong är att ett
slutdatum för matexportsubventionerna fastställdes till 2013. Det är inte troligt att den
ambitiösa tidtabell som förhandlarna ställt
upp för att kunna nå en slutlig överenskommelse kommer att hålla. Det innebär i sin
tur att USAs förhandlingsmandat kommer
att löpa ut innan rundan avslutats. De stora
exportländerna bör få upp ögonen för att det
inte längre är EU som är framtidens stora
marknad för livsmedel.
Detta var några av de slutsatser som framkom vid konferensen What happens after
WTO – Hong Kong? som KSLA organiserade tillsammans med Livsmedelsekonomiska
Institutet (SLI), där perspektiv på Ministermötet i december 2005 och förhandlingsarbetet i stort gavs från den amerikanska, den
europeiska, den kanadensiska och den brasilianska horisonten.

Ekologiskt Forum: Det ekologiska valet
– påverkar det nästa generations hälsa?
17 januari
Föreläsarna bekräftade att det ﬁnns stora kunskapsluckor, men också att det ﬁnns många
indikationer på att ekologisk mat har positiva
hälsoeﬀekter. Det gäller bland annat frånvaron av bekämpningsmedelsrester i ekologiska
produkter. Rester av bekämpningsmedel påträﬀas däremot i cirka hälften av livsmedelsverkets analyserade prov av ”vanliga” produkter, och relativt ofta förekommer mer än ett
bekämpningsmedel i samma prov.
Andra skillnader mellan ekologiskt och
konventionellt producerade livsmedel är att
ekologiska livsmedel har bättre sammansättning av fettsyror med högre halt omega-3 och
högre halt av ämnen (sekundära metaboliter
och antioxidanter) som anses kunna ha stor
betydelse för den hälsomässiga kvaliteten i
livsmedel, även om orsakerna kan vara indirekta och sambanden inte är klarlagda.
Rapport ﬁnns i KSLAT nr 7/2006.

Konferensen ”Det ekologiska valet” handlade om skillnaderna
mellan ekologiskt och
konventionellt producerade livsmedel.

Verksamhetsberättelse 2006 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

15

Konferenser och seminarier

Konferenser och seminarier

Boskapens landskap – historisk
boskapsskötsel och biologisk mångfald
30 januari
Seminariet hade som syfte att skapa ett möte
mellan historisk kunskap, ekologi och naturvård för att få ökade kunskaper om hur biologiskt värdefulla marker ska skötas och därmed
hur den biologiska mångfalden ska bevaras.
Seminariet samlade representanter från länsstyrelser, kommuner, statliga verk, museer
och universitet och hade anordnats tillsammans med Avdelningen för agrarhistoria och
Centrum för biologisk mångfald vid SLU.

bakgrund, detta för att öka integrationen genom ett erfarenhetsutbyte mellan olika matkulturer.
På sikt skapas därigenom förutsättningar för
ökad tillväxt inom livsmedelssektorn med inriktning på nya produkter som produceras inom
svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri,
såväl förädlade som oförädlade. Syftet är
också att skapa en positiv dialog mellan olika
kulturer som bidrar till att förse den gröna
sektorn med arbetskraft. Skriften publicerades i februari 2006 och kan beställas via
KSLAs hemsida.

Africa needs a green revolution!
Seminarium med Jeﬀrey Sachs
31 januari
Koﬁ Annans specielle rådgivare vad beträﬀar
jordbruksutveckling och sjukdomsbekämpning i utvecklingsländer, Jeﬀ Sachs, vill ha en
ny grön revolution till Afrika - en snabb och
påtaglig ökning av matproduktionen, uttryckt
som avkastning per hektar. Det innebär också
ofta en övergång från ett jordbruk som förlitar
sig på bidrag till en aﬀärsdrivande verksamhet. Hans uppmaning till världen är att rikta
biståndet mot ett fungerande jordbruk på den
afrikanska kontinenten.

Metoder för att skatta skogsbrukets tillförsel
av kväve och fosfor till ytvatten i Norrland
14–15 mars
Kunskapen om hur olika skogliga åtgärder
påverkar utlakningen av kväve och fosfor från
skogsmarken är begränsad. Den kunskap vi har
baserar sig på ett fåtal studier från 1970- och
1980-talen, en period då de skogliga åtgärderna utfördes med mindre hänsyn till miljön än
vad som är brukligt idag. De avrinningsområden som då studerades var lokaliserade till
södra Sverige vilket innebär stor osäkerhet när
resultaten tillämpas på norra Sverige.
De nivåer på kvävebelastning till Bottniska
viken och Bottniska havet som Sverige rapporterat till HELCOM (PLC4) och som har
sitt ursprung från skogsmarken är sannolikt
för höga. Förmodligen är förhållandet detsamma beträﬀande fosfor. Vid workshopen,
som arrangerades i samarbete med Svenska
Miljö Emissions Data och SLU presenterades
underlag för att beräkna tillförseln av kväve
och fosfor inför HELCOM (PLC5).

Den mångkulturella måltiden
10 februari
Vid ett antal regionala seminarier i Stockholm,
Göteborg, Malmö och Linköping presenterades, i samarbete med Hushållningssällskapens
förbund, under 2006 den nya skriften Den
mångkulturella måltiden och diskuterades
olika ämnen på temat mångkulturell mat.
Kommittén för mat, hälsa, ekonomi initierade detta projekt.
Syftet var att sprida ökad förståelse och
kunskap om råvaru- och livsmedelsbehov till
anställda inom handeln, livsmedelsindustrin,
storhushåll, hushållslärare, producenter samt
konsumenter med olika kulturell och etnisk
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Jordbruk, handel och utveckling
16 mars
Syftet med seminariet var att utifrån Sveriges
nya politik för global utveckling (PGU) belysa dels samband och målkonﬂikter inom
jordbruk, handel och utveckling, dels möjlig-
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heter till ökad samstämmighet. Inför seminariet publicerades antologin Jordbruk, handel
och utveckling – mot ökad samstämmighet.
Kan i- och u-ländernas jordbruk utvecklas
parallellt och i harmoni med varandra? Det
ﬁnns en hel del i den internationella jordbrukspolitiska debatten, både inom EU och
WTO, som tyder på konﬂikter av både politisk och kommersiell art, men också tecken
på att det ﬁnns möjligheter för mer samsyn.
Jordbruk kommer även i framtiden att
vara en viktig näringsgren i Sverige och i ivärlden, men sannolikt producera delvis andra
varor och tjänster än idag. För många u-länder är jordbruket en viktig startpunkt och en
del av vägen mot välfärd. Dessa behöver därför få möjlighet att utveckla jordbruket från
ett självhushållningsjordbruk till ett jordbruk som kan sälja på lokala marknader, för
att i nästa etapp förse städer med livsmedel,
handla med angränsande länder och så småningom kunna konkurrera på världsmarknaden. Antologin kan beställas via KSLAs
hemsida.
Var står vetenskapen när det gäller skoglig
naturvård?
21 mars
Vid konferensen presenterades några kunskapssynteser kring biologisk mångfald i
skog. Sven G Nilsson, Lunds universitet, presenterade sin bok Skogsdynamik och arters
bevarande som han skrivit tillsammans med
Mats Niklasson, SLU i Alnarp. I boken har
man samlat gammal och ny forskning inom
ämnet och den är den första i sitt slag som
speciﬁkt behandlar södra Sveriges skogar.
Per Angelstam, SLU, presenterade boken
Targets and tools for the maintenance of forest biodiversity. Boken handlar om ”tröskelvärden”, det vill säga hur mycket av strukturer,
arealer och andra skogliga variabler som behövs
för att bevara den biologiska mångfalden.
Thomas Appelqvist, Göteborgs universi-

tet, redovisade den kunskapsgenomgång han
gjort på uppdrag av Naturvårdsverket i samband med framtagandet av den nya strategien
för skydd av skog: Naturvårdsbiologisk forskning – underlag för områdesskydd i skogslandskapet.
Ivar Gjerde, Norge, redogjorde för projektet Miljöregistrering i skog där man har
utvecklat en registreringsmetodik för viktiga
biotoper för biologisk mångfald i skog och som
används i norsk skogsbruksplanläggning.
Nätverket landsbygdens bebyggelse
23 mars
Detta seminarium arrangerades tillsammans
med Nordiska Museet. Bland annat byggnadsantikvarierna i landet har i detta nätverk
möjlighet att knyta kontakter och förmedla
kunskaper. Under seminariet presenterades
främst olika lokala och regionala projekt med
anknytning till lantbrukets ekonomibyggnader i ett historiskt perspektiv.
Socker i global handel, jordbruk och folkhälsa
30 mars
En del av överviktsproblematiken brukar
skyllas på en oönskat hög sockerkonsumtion.
För många är det lätt att äta för mycket av
sockerrika produkter utan att kompensera
ett ökat energiintag med en motsvarande ökning av energiförbrukningen. Andra vill se en
ökad global frihandel med socker, vilket skulle
gagna många producenter i tredje världen och
leda till sjunkande priser men sannolikt då
också till en ökad sockerkonsumtion.
Sockerbetsodlingen är betydelsefull för
många jordbrukare i sydligaste Sverige och
där ser man med oro på både konsekvenserna av sjunkande världshandelspriser och
olika folkhälsopolitiska åtgärder riktade mot
sockerkonsumtionen. Livsmedelsindustrin å
sin sida har inget emot sjunkande råvarupriser. Vissa branscher känner dock en naturlig
osäkerhet vad gäller folkhälsoaspekterna och
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strävar efter att minska användningen av vanligt socker genom att ersätta det med annat.
För svenskt vidkommande ﬁnns också frågan
om betorna kan användas till annat än sötningsmedel.
Konferensen hade planerats av KSLAs
kommitté för livsmedelskvalitet. Rapport
ﬁnns i KSLAT nr 11/2006.
Efter oljetoppen. Vad betyder en
kommande knapphet på olja?
24–25 april
Under ett par decennier med stabilt låga priser på olja pratades det väldigt lite om den
långsiktiga oljetillgången. Det är först under senare år som det allmänna medvetandet
återigen har vaknat om att oljan faktiskt är en
ändlig resurs.
Från många håll kommer nu varningar
om att vi står inför mycket stora svårigheter
eftersom oljan spelar en så viktig roll i vårt
samhällsbyggande och att konkurrensen om
den kvarvarande oljan kan leda till ett hårdnande internationellt klimat. Andra menar
att oljan med marknadskrafternas hjälp och
utan större problem kommer att kunna ersät-

tas av andra energislag.
I skriften Efter oljetoppen - hur bygger vi
beredskap när framtidsbilderna går isär? har
författarna vaskat fram det som många verkar vara överens om, men tydliggör också de
punkter där åsikterna går isär och undersöker
vilka antaganden och värderingar som ﬁnns
bakom oenigheten. Konferensen var ett samarrangemang med SLU. Rapporten har blivit
mycket uppmärksammad och kan beställas
via KSLAs hemsida.
Water and Agriculture
Bertebos-konferensen i Falkenberg
14–16 maj
Vatten betyder liv och liv betyder vatten.
Ingenting kan leva utan vatten – varken växter, djur eller människor. Tillgången på rent
vatten minskar och på många håll konkurrerar olika sektorer om vattnet, bland annat
industrin, jordbruket, städerna och naturen.
Studier visar att för att utvinna 1 ton biomassa måste man använda minst 1 000 ton
vatten. En konsekvens av detta är att i södra
Europa används mer än 70 procent av vattenresurserna till jordbruket. Vattnet i ﬂoderna,

Vid Berteboskonferensen 2006 låg fokus huvudsakligen på problemet med jordbrukets användning av vatten.
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i berggrunden och i marken måste studeras,
förstås och förvaltas. En av de allra viktigaste
frågorna är vattenkvalitet, men salthalt och
återanvändning av vatten är också brännande
frågor. Bevarandet av vattenresurserna, avsaltning och rening av avloppsvatten måste
alla ges prioritet i många tätorter och i landsbygdsområden.
Vid Berteboskonferensen 2006 låg fokus
huvudsakligen på problemet med jordbrukets
användning av vatten. Frågor som behandlades var bland annat jordbrukets produktivitet, miljön, hur datormodeller kan stödja
beslutsfattande, vad som är viktigast under
processen då vattnet hanteras, samt hur man
ska implementera och utvärdera de skandinaviska och baltiska aspekterna på det europeiska ramverksdirektivet om vatten, European
Water Framework Directive.
Ädellövskog för framtiden – skötsel
och naturvård i praktiken
18 maj
Är ädellövskogen konkurrenskraftig? Går
det att kombinera produktion och naturvård
i ädellövskogen? Hur mycket ädellövskog bör
vi ha? Detta är exempel på frågor under denna exkursion i Skåne som lockade ett åttiotal
personer. Att ädellövskogen är en omistlig del
av Sveriges natur var alla överens om. Den är
också en självklar och attraktiv del i det sydsvenska landskapet, viktig för rekreation och
nödvändig för den biologiska mångfalden.
Lönsamheten i produktion av ädelt lövvirke
är dock för närvarande relativt låg, framförallt
beroende på höga anläggningskostnader och
långa omloppstider. Detta har fått till följd att
intresset för nyanläggning av ädellövskog är
begränsat, trots att man på sikt kan få fram
ett mycket värdefullt virke och att ädellövskog
klarar vinterstormar bättre än barrskog och
inte heller drabbas av rotröta. Under senare år
har även naturvårdens anspråk på ädellövskogen oroat många skogsägare.

Förutsättningarna för mångbruk där ﬂertalet intressen kan tillgodoses är goda. Den
dominerande svårlösta konﬂikten är mellan
eﬀektiv produktion och naturvårdens bevarandeintressen. För att utveckla en framtida
marknad för produkter från ädellövskogen
krävs innovationer och nya aﬀärsidéer.
Avian Inﬂuenza - Fågelinﬂuensan
7 september
Vi kommer säkert att få se mer av fågelinﬂuensan, men risken att den börjar smitta mellan människor verkar allt mindre. Det var två
viktiga slutsatser från KSLAs internationella
konferens om nuläget kring fågelinﬂuensan.
Fågelinﬂuensan är i första hand ett veterinärmedicinskt problem, vilket ibland glömts
bort av myndigheter och media. Av 241 konﬁrmerade fall (varav 141 dödsfall) hos människa i Sydostasien sedan 1997 har inget fall
med säkerhet visats smitta från person till
person. Däremot har miljontals tamfåglar
dött eller avlivats på grund av fågelinﬂuensan.
Konferensen kom mycket att handla om
medias rapportering av smittosituationer.
Det ﬁnns en frustration över att forskarnas och myndigheternas budskap ofta tas
ur sitt sammanhang och blir annorlunda än
de tänkt sig när det återges i media. Men
media har andra intressen än forskare och
myndigheter. Myndigheterna måste utar-

På KSLA hölls under hösten en internationell konferens om
nuläget kring fågelinﬂuensan.
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beta en klar kommunikationsstrategi, som
bland annat måste bygga på information via
internet, innan ett smittoutbrott inträﬀar.
Kommunikationscentralen är lika viktig som
bekämpningscentralen när smittan kommer,
konstaterade man. Rapport ﬁnns i KSLAT
nr 10/2006.
Does forestry contribute to
mercury in Swedish ﬁsh?
20 september
I hälften av Sveriges sjöar överskrider kvicksilverhalten i ﬁsk uppsatta gränsvärden för säker
konsumtion. Långväga transporterade luftföroreningar är det huvudsakliga ursprunget
för kvicksilver i ﬁsk. Det ackumulerade kvicksilvret i skogsmarken är ett hot mot markens
mikrobiella aktivitet. Det är också ett hot
mot ﬁsken eftersom alla åtgärder som kan
öka överföringen av kvicksilver i marken till
vattnet (till exempel skogsbruk) kan skapa än
värre problem för ﬁsken. De första studierna
som visade att skogsavverkning kan vara en
bidragande orsak till detta kom för mindre än
tio år sedan. Under tiden har endast ett fåtal
relevanta studier gjorts, men bilden är illavarslande och skogsbruket står inför svåra frågor.
Denna workshop, som arrangerades i samverkan mellan KSLA, IVA och SLU, lyckades
samla deltagare från alla större forskningsgrupper från Skandinavien och Nordamerika
som studerat problemet. Här lades grunden
till vad som förhoppningsvis kan bli ett konsensusdokument som beskriver kunskapsläget
och vilka rekommendationer som kan ges för
att lösa problemet, men som också deﬁnierar
behovet av ny forskning för att lösa de mest
betydelsefulla frågorna.
Kontinuitetsskogsbruk i boreal skog
20–21 september
Trakthyggesbruket blir nog svensk standard
även i framtiden. Men kalhyggesfria metoder
får en större plats, framförallt på marker där
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biologisk mångfald och rekreation prioriteras.
Så kan man sammanfatta exkursionen som
akademiens kommitté för skogsskötselfrågor
arrangerade i Östersund. Drivkrafterna för
den ändrade synen på skogsskötsel nere på
kontinenten och i Norge är en blandning av
svag lönsamhet i skogen, intensiv miljödebatt
och allmänhetens krav på rekreationsskog.
Under exkursionen redovisades olika siﬀror för den långsiktiga produktionsförlusten i
blädningsskog jämfört med trakthyggesbruk.
Tjugo procent trodde en forskare, nästan
femtio procent trodde en annan. Med blädning kan man inte heller utnyttja den genetiska förädlingen. Det innebär att man förlorar ytterligare tio till tjugo procent i utebliven
förädlingsvinst på sikt.
Nuvärdesförlusterna vid blädning är störst
på bördiga marker med högt virkesförråd och
ett svagt blädningsuttag. Likaså ökar förlusten ju högre räntekrav markägaren har. På
riktigt svaga marker med lågt virkesförråd är
det däremot inte omöjligt att blädning kan
ge ett högre nuvärde än trakthyggesbruket.
Dessutom kan blädning vara en nisch för
skogsägare som av olika skäl inte vill ha kalhyggen på sin mark.
Presentation av Skogsutredningen
3 oktober
Regeringens särskilda utredare, landshövding
Maggi Mikaelsson, med uppdrag att se över
och utvärdera den svenska skogspolitiken konstaterade, då hon presenterade utredningen på
akademien, att dagens skogspolitik fungerar i
stort sett väl. Men det ﬁnns mer att göra. Det
röjs för lite, det är för stora viltskador och produktionspotentialen utnyttjas inte.
Utredaren föreslog att skogen och dess
gränser får en tydligare deﬁnition, att skogens värde för folkhälsan stärks och att det
blir obligatoriskt för skogsägarna att upprätta
en skogsbruksplan.
Därutöver pekade utredaren på behovet av
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att utveckla den generella hänsyn som ska tas
till kultur- och miljövärden vid skogens skötsel och att gränserna för fjällnära och svårföryngrad skog ses över. Hon menade även att
Sverige bör samordna och stärka sitt agerande
i skogliga internationella sammanhang.
World Food Day
Den bortglömda landsbygden - investera
i jordbruk för en värld utan hunger
16 oktober
På World Food Day arrangerades seminariet
Den bortglömda landsbygden - investera i
jordbruk för en värld utan hunger. Sjuttio procent av världens hungriga bor på landsbygden.
För dem är jordbruket en källa till mat eller
en viktig inkomstkälla. Investeringar i jordbruket är avgörande för att utrota hungern.
Vilken roll spelar det internationella biståndet för att minska hunger och bidra till
ekonomisk tillväxt?
Vilket ansvar har enskilda regeringar, vetenskapssamhället, den privata sektorn, frivilligorganisationer och media? Dessa frågor
togs upp på seminariet, som arrangerades i
samarbete med Svenska FAO-kommittén,
FAO och Lutherhjälpen/Svenska kyrkan.
Källor och litteratur för
etnobiologisk forskning
17–18 oktober
Detta symposium, med anknytning till akademiens Brøndegaardsprojekt, arrangerades
av Centrum för biologisk mångfald (CBM) i
samarbete med Nordiska museet och KSLA.
Vid detta tvådagarssymposium, det sjunde
etnobiologiska symposiet, deltog personer
från bland annat biblioteks-, arkiv- och museivärlden. Symposiets inledningstalare var
Vagn J Brøndegaard. Redigerade föredrag
samt ytterligare bidrag kommer att publiceras
i en särskild skrift. Symposieserien är en del i
det nationella etnobiologiprojektet. KSLA är
medlem i projektets referensgrupp.

Möjliga vägar att nå målet 25 procent
ekologiskt i oﬀentliga storhushåll till 2010
19 oktober
Seminariet arrangerades av Ekologiskt Forum
i samarbete med Ekocentrum. Tre ﬂaskhalsar
identiﬁerades i den avslutande diskussionen:
kunderna köper inte det de uppger sig efterfråga, tillgången på ekologiska varor och det
högre priset på ekologiskt odlat.
Lösningen på problemet med upphandlingen handlar om att vara avtalstrogen. När
kommunen handlar upp både ekologiskt och
konventionellt av samma vara tittar köken ofta
på det som är billigast. Det är dock en förändring på gång med en tydligare politisk styrning
i kommunerna. Nu måste det också komma
till ﬂer producenter. Kommunerna får inte tag
i tillräckligt med produkter.
Hur mycket är konsumenterna beredda att
betala? Genom att visa att maten har betydelse och skaﬀa kunskap om hur produktionen
går till höjs medvetandet om att maten måste
få kosta. Bra mat kostar helt enkelt lite mer.
Cheferna tycker ofta att det är för dyrt utan
att veta vad det egentligen kostar eftersom
det inte är de som sköter inköpen och betalar.
Det är ofta inte ute i verksamheten som man
tycker det är för dyrt.
Hur ser det fortsatta svenska
havsmiljöarbetet ut?
14 november
Vattenkommittén arrangerade denna konferens om det fortsatta svenska havsmiljöarbetet
med avseende på övergödning. Bakgrunden
till konferensen var en internationell expertutvärdering av det svenska havsmiljöarbetet och
Naturvårdsverkets ställningstagande till denna,
den av regeringen beställda havsaktionsplanen,
HELCOMs arbete med Baltic Sea Action Plan
samt EUs Marina strategi. Vid konferensen gav
myndigheter och andra aktörer sin syn på möjligheterna att ytterligare minska övergödningen
av omkringliggande hav.
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Ökad skogsproduktion i Syd
- hot eller möjlighet?
15 november
Skogssituationen förändras snabbt i både uoch i-länder. Nya och gamla skogsprodukter
tillverkas i allt större volymer och i allt närmare kontakt med konsumenterna. Nya, ofta
motstridiga, mål för skogspolitiken diskuteras: virkesförsörjning till traditionell industri/biologisk mångfald/energi. Skogsbruket
är inte längre av intresse bara för landsbygden
och skogsföretagen. Också stadsbefolkningar
och enskilda organisationer (NGO) vill vara
med och bestämma. I-länder inklusive dessas
NGOs vill vara med och bestämma också
över u-ländernas skogar. Detta leder till nya
konﬂikter på olika ledder, mer av social och
ekonomisk karaktär än teknisk.
Professor Reidar Persson beskrev för
Svenska FAO-kommitténs räkning läget i
debattskriften Ökad skogsproduktion i Syd
- hot eller möjlighet? Huvudslutsatsen av

studien är att vi knappast står inför någon
allmän brist på industrived. Det är inte världssituationen som kräver att vi ökar vår svenska
skogsproduktion, det gör vi för vår egen skull.
Tendensen under senare år är att det skogliga
fokuset förskjuts till tropiska och subtropiska
områden och då inte i första hand till naturskogar, utan till välskötta planteringar.
Skriften presenterades och debatterades
på KSLA under medverkan av författaren
och företrädare för skogliga myndigheter och
organisationer.
Certiﬁerad kvalitet från jord till bord
23 november
Syftet med seminariet var att initiera och
fördjupa diskussionen om vad livsmedelskvalitet är i förhållande till de standarder och
riktlinjer som ﬁnns. Deltagarna representerade intressenter i hela livsmedelskedjan från
primärproducenter, industri, handel, myndigheter, konsumenter och forskning. Under

Seminariet Certiﬁerad kvalitet från jord till bord tog upp frågor kring bland annat nyttan kontra kostnaden med certiﬁerad
kvalitet i olika led i livsmedelskedjan.
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ledning av moderatorn Annika Åhnberg
belystes i paneldebatten frågor kring bland
annat nyttan kontra kostnaden med certiﬁerad kvalitet i olika led i livsmedelskedjan. Frågan ställdes också kring det stora
antalet certiﬁeringssystem och den förvirring som dessa skapar i hela livsmedelskedjan. Slutsatsen är att seminariet i hög grad
bidrog till att öka förståelsen av varför man
i olika led arbetar med certiﬁerad kvalitet för
att kommunicera med framförallt konsumenterna.
Klimatet och skogen
– underlag för nationell forskning
6 december
Våra kunskaper om klimatets betydelse för
träden har stora luckor. De förändringar i
klimatet som troligen pågår är därför en viktig fråga och en stor utmaning för skogsbruket under de kommande decennierna. Vilka
möjligheter och risker är förknippade med
en klimatförändring? Behöver skogsägarna
redan nu anpassa sitt skogsbruk? Hur ska
man i så fall bära sig åt? Mycket tyder på att
skogsägarna är medvetna om frågan men att
man i ringa utsträckning tar hänsyn till den
i sin planering.
Mot denna bakgrund inrättade akademien
kommittén Klimatet och skogen med syfte
att ta fram underlag som beskriver vad vi vet
och vilken kunskap som saknas. Vid detta
seminarium presenterades ett förslag till ett

nationellt forskningsprogram, som beskriver
vilken kunskap som saknas och vilken forskning som bör prioriteras.
Kommitténs förslag till forskningsprogram togs emot positivt och alla var överens
om att en ökad satsning på forskning inom
området är av största vikt. Huruvida detta
forskningsområde kommer att tillföras ökade
ekonomiska resurser är bland annat beroende
av Mistras framtida prioriteringar. Rapport
ﬁnns i KSLAT nr 9/2006.
Ryssland är annorlunda
19 december
Syftet med seminariet, som arrangerades i
samarbete med SLUs fakultet för skogsvetenskap, var att presentera en rad nya projekt som
initierats för att få ett övergripande perspektiv på skogslandskapets naturresurser i norra
Europa, såväl öst som väst, samt dess skötsel
och förvaltning.
Att öka den ömsesidiga förståelsen vad
gäller skillnader och likheter mellan öst och
väst och att bygga broar mellan kulturer
och traditioner tar tid och kräver särskilda
satsningar. Med stöd av olika källor har det
varit möjligt att initiera tvärvetenskapligt
tillämpad forskning, högre utbildning och
utvecklingsarbete som bygger på nära samarbete mellan kollegor i ﬂera av före detta
Sovjetunionens olika delar. Detta samarbete
utgör en bro till den kunskap som behövs för
att skapa ett hållbart skogslandskap.
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Turismen – en grön framtidsnäring
9 februari
Den svenska turistnäringen omsätter drygt
170 miljarder kronor årligen. Det ser bra ut
för tillväxten inom turistnäringen i allmänhet och för landsbygdsturismen i synnerhet.
Landsbygdsturism är den typ av turism som
just nu växer snabbast. Natur- och ekoturism,
upplevelseaktiviteter, Bo på Lantgård, servering och/eller jakt och ﬁske är exempel på huvudverksamhet i cirka 350 företag och utgör
en inkomstkälla i cirka 6 500 företag.
Turismen kan ses som ett sätt att använda
basresurser som mark, skog eller vatten där
endast räntan förbrukas, till exempel i form av
jakt och sportﬁske, medan kapitalet vårdas och
förblir intakt. En del av turismen är till och med
i huvudsak icke-konsumerande. Man använder
ju skogen utan att hugga ner den, vilket gör att
basresursen kan återanvändas ﬂera gånger om.
Turistnäringen är en servicenäring och
som sådan sysselsättningsintensiv. Ett resultat av den växande turismen är alltså att det
skapas arbetstillfällen. Antalet sysselsatta i
svensk turistnäring har under den senaste tioårsperioden ökat med 24 procent, vilket motsvarar omkring 24 000 nya arbetstillfällen.
Den totala sysselsättningen i Sverige ökade
under samma period med omkring fem procent. Turismen skapar sysselsättning i områden där det inte ﬁnns så många alternativa
sysselsättningsmöjligheter. Rapporten ﬁnns i
KSLAT nr 2/2006.
Hur situationen i Sveriges omgivande
hav påverkar arbetet mot övergödning
9 mars
Synen på arbetet mot övergödning har förändrats av en rapport från en grupp internationella havsforskare om situationen i haven
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runt Sverige. En av källorna till övergödning
är lantbruket och för att belysa och diskutera
konsekvenser för lantbrukets miljöarbete inbjöd KSLA till denna sammankomst.
Regeringens miljövårdsberedning kom i
början av 2005 med en rapport om den alarmerande situationen i Östersjön, som startade
en ny debatt om orsakerna till situationen i
havet. Under våren tillsatte Naturvårdsverket
en internationell oberoende expertgrupp för
att utvärdera och råda i den svenska diskussionen om vad som orsakar situationen i haven som omger Sverige.
Den högt ansedda gruppen av forskare
kom under hösten 2005 med ett utkast på en
rapport vars slutsatser väckte uppmärksamhet.
Rapporten har sedan dess granskats och diskuteras av svenska forskare och myndigheter
och ﬁnns nu i en slutlig version. Slutsatserna
får mer eller mindre betydelse för det mesta
av arbetet med att minska övergödningen av
kust och hav som omger Sverige. Rapport
ﬁnns i KSLAT nr 6/2006.
Jämförelse mellan ﬁnskt och
svenskt skogsbruk
6 april
Vid sammankomsten presenterades resultaten
från den studie där Skogforsk, tillsammans
med ﬁnska kollegor, genomfört en ingående
jämförelse av skogsbruket och dess förutsättningar i Sverige och Finland. Lönsamheten i
ﬁnskt skogsbruk är något bättre än i svenskt.
Men skillnaderna är inte speciellt stora.
Däremot skiljer det en hel del i skogsbrukets
”spelförutsättningar” mellan de två länderna.
Till exempel kan ﬁnska skogsägare få omfattande statliga bidrag för en rad åtgärder som
dikning, upprättande av skogsbruksplaner,
röjning och uttag av klenvirke för eldning.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 6 2007

Vårexkursion till Flyinge
8 juni
Akademiens vårexkursion 2006 gick till
Flyinge i Skåne. Frågor som aktualiserades
var bland annat varmblodsaveln i Sverige,
hästen i ett näringspolitiskt perspektiv och
hippologutbildningen. I samband med rundvandringen visades bland annat avelshingstarna och storkprojektet.
Ridsporten är idag den näst största
folksporten i Sverige. Det kan man tydligt se
på antalet hästar i landet. Det ﬁnns för närvarande cirka 280 000 hästar som i huvudsak
används för sport och rekreation. Flyinge är
ett av världens äldsta stuterier, vars historia
går ända tillbaka till 1100-talet. Det var då en
befäst dansk biskopsgård med en betydande
hästuppfödning. År 1661 blev Flyinge statligt
stuteri på initiativ av Karl X Gustav.
1983 överläts verksamheten till Flyinge-

stiftelsen. Efter denna tidpunkt har verksamheten utvecklats mycket. 1994 ﬁck man till
exempel en hippologisk högskoleutbildning i
samverkan med SLU. Storken är också en del
av Flyinges historia. Genom århundraden har
storkar häckat i området, men 1948 försvann
de helt. Glädjande nog har utvecklingen vänt
och idag ﬁnns ett femtiotal storkar som bidrar
till atmosfären på Flyinge.
Vegetabilie- och animalielantbruket
kan konkurrera – varför är det
bara enstaka som investerar?
14 september
Man måste tänka mer innovativt när det gäller nya företagsformer. Det räcker inte med
de klassiska familjeföretagen. Dessutom
hämmas många av en onödig rädsla för att ta
arbetsgivaransvar.
En viktig brytpunkt för förändringar är
hur vi beräknar och förvaltar förädlingsvärdet. En ökad förädlingsgrad är viktig både
för den lantbrukskooperativa och privata
industrin idag. Vidare handlade sammankomsten om hur få företag och hur liten volym vi kan ha i branscherna. För att nu fylla
de beﬁntliga anläggningarna krävs en bättre
betalningsförmåga som ger större volymer.
Grisproduktionen är nära den kritiska massan, liksom ﬂera andra branscher.
Tillväxten i Sverige handlar både om
pengar och om psykologi. Mycket av psykologin kan ligga i att bilda kluster och att bli
sedd som en viktig grupp i samhället. Det är
viktigt att tydligt tala om att näringen står för
10 procent av det totala näringslivet i Sverige.
För att klara av att behålla ställningarna måste man arbeta med både pris och kvalitet.
Står Europas skogsforskning
inför ett paradigmskifte?
12 oktober
Innehållet i EUs sjätte ramprogram var något av en besvikelse för skogsindustriell FoU.
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Andra olikheter är att nästan all skog
(97 procent) i Finland är certiﬁerad enligt
PEFC. I Sverige har vi två parallella system,
PEFC och FSC, som tillsammans svarar
för 65 procent certiﬁerad areal. Tydligare
marknadsroller är en annan skillnad. Den
ﬁnska virkesmarknaden domineras av tre
stora skogsindustrikoncerner. En av dessa,
Metsäliitto, ägs av skogsägarna.
I Finland har man skiljt på skogsägarrörelsens olika roller. Alla skogsägare ansluts
automatiskt till en skogsvårdsförening vars
tjänstemän är ombud för säljarna och tjänstemännen från till exempel Metsäliitto är köpare. I de svenska skogsägarföreningarna har
tjänstemännen på fältet både rollen som rådgivare och aﬀärspartner. I ﬁnsk skogspolitik
har statens skogsprogram en central roll. Det
är tioåriga program där man anger mål och
riktning för den ﬁnska skogen. Programmen
tas fram i en bred process, där olika intressenter från staten och näringslivet samarbetar
i en atmosfär av konsensus.

Programmet innehöll få öppningar för skoglig och skogsindustriell forskning. Trots det
lyckades svenska forskare långt över förväntan. Tre nya storprojekt med svenska koordinatorer är nu i full gång.
Under diskussionerna inför EUs sjunde
ramprogram introducerades ett nytt begrepp – Technology Platforms. Meningen
med dessa ”plattformar” är att i högre grad
än tidigare involvera industri och näringsliv
i EU-forskningen. Den europeiska skogsindustrin har beslutat lansera en sådan ”plattform” – The Forest Based Sector Technology
Platform (FTP). Dess strategiska forskningsagenda har i hög grad påverkat innehållet i
det sjunde ramprogrammet, vilket innebär att
det nu ﬁnns goda förutsättningar för skogssektorn att ta hem nya forskningsmedel för
skogsindustriell FoU.
Baserat på FTPs forskningsagenda har
den svenska skogsindustrin under våren 2006
samlat sig för att göra egna forskningsprioriteringar. En nationell forskningsagenda för den
skogsbaserade sektorn har färdigställts. Kanske
ser vi idag för första gången hur den svenska
skogsnäringen samlar sig för en gemensam
satsning på FoU för ökad konkurrenskraft.
SLU och framtiden
9 november
Denna sammankomst genomfördes vid
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i
Uppsala och inleddes med en presentation av
SVA och dess verksamhet. Vid sammankomsten presenterade utredaren professor Reidar
Almås sin utredning Det Gröna Universitet
i en skiftande omvärld, som hade framlagts
endast cirka en vecka före sammankomsten.
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Den kommenterades av rektor Lisa
Sennerby Forsse (SLU), skogsdirektör Stefan
Wirtén (Skogsindustrierna) och från agroindustrin av lantbrukare Bengt Persson, styrelseledamot i LRF. Sammankomsten gav en
god bild av utredningens förslag och bakgrunden till dem samt hur SLU planerar att
möta samhällets och näringslivets framtida
behov av kunskap och kompetens inom den
gröna sektorn.
Året som gick – året som kommer
14 december
Vid årets sista ordinarie sammankomst gav
preses sin ”reﬂektion i halvtid” av rullande
verksamhetsplan 2005-2008 varefter avdelningsordförandena gav sin syn på det gångna
året, deras första som avdelningsordföranden, och sina respektive avdelningars planer
inför 2007. Det nya planerings- och budgeteringssystemet som sattes i sjön under inför 2007 års verksamhet hade just passerat
Anslagsnämnden med goda erfarenheter. Det
tydligare budgeteringsarbetet uppskattades av
de ﬂesta i den efterföljande diskussionen.
Farhågan att ﬂexibilitet och möjlighet att
med kort varsel hantera uppdykande problem
och möjligheter, ett av akademiens kännetecken, skulle bli lidande verkar komma på
skam i och med att öronmärkt ﬁnansiering
satts av för ”ad-hoc” behov. Många ledamöter var mycket tillfreds med den totalbild
över hela akademiens verksamhet som gavs.
Normalt känner man till sin egen avdelnings
aktiviteter men inte så väl de övrigas. Speciellt
positivt var att Enheten för de areella näringarnas historia (ANH) på detta sätt sattes i
sammanhang.
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Akademiens 193:e högtidssammankomst
Akademiens 193:e högtidssammankomst
hölls traditionsenligt på Karl-dagen den 28
januari 2006 och hade samlat cirka 350 ledamöter och gäster i Musikaliska Akademiens
stora sal. Hedersgäst och prisutdelare var
kronprinsessan Victoria. Preses Mårten
Carlsson inledningstalade, nyinvalda ledamöter presenterades och priser och belöningar
utdelades.
Akademiens sekreterare, professor Bruno
Nilsson, sammanfattade det gångna årets
verksamhet inom akademien och ledamoten
Björn Hägglund höll högtidstalet med rubriken För Sverige i världen - tankar kring
skogspolitik och global konkurrens. Musiken
framfördes av Pernilla Ingvarsdotter, Tor
Borgén och Attila Gracza. Anförandena på
svenska och engelska återﬁnns på akademiens hemsida www.ksla.se under rubriken
Sammankomster/Tidigare sammankomster
(2006-01-28).
Middagen intogs i Gyllene Salen på
Stadshuset. Menyn hade denna gång komponerats på temat Den mångkulturella måltiden.
Priser och belöningar 2006
Vid högtidssammankomsten utdelades priser och belöningar för förtjänstfulla insatser
inom akademiens verksamhetsområden till
följande personer:
Akademiens A.W. Bergsten pris till VD Carl
Piper, Högesta
”för att med stort engagemang och kunnande ha genomfört en unik naturvårdssatsning för ekologisk utveckling i skogs- och
jordbruket samt tillämpning av framsynta
former för medarbetarnas engagemang och
delaktighet till föredöme för alla som äger
och förvaltar mark.”

Akademiens Nilsson-Ehle medalj till professor Göran Sandberg, Umeå
”för internationellt ledande forskning om
genetisk och fysiologisk reglering av tillväxt
och egenskaper hos skogsträd samt för uppbyggnaden av en av världens främsta miljöer
för experimentell växtforskning.”
Akademiens guldmedalj till TeknD h c Carl
Kempe, Örnsköldsvik
”för framsynt och långsiktigt stöd till
förstklassig skoglig och skogsindustriell
forskning grundat på egen kunskap, erfarenhet och strategisk analys”,
samt till forskningsledare Torleif Ingelög,
Sigtuna
”för en oförtröttlig pionjärinsats inom
svensk naturvård där både hot och lösningar
har lyfts fram med samma engagemang varvid skogs- och jordbruk samt naturvård ofta
låtit sig integreras på ett framgångsrikt sätt.”
Akademiens silverplakett till agronom
Caroline Trapp, Piteå
”för engagemang och förmåga att kommunicera den gröna sektorns nytta och betydelse för dagens och framtidens samhälle
samt att med kraft och mod driva sektorns
förnyelsearbete framåt.”
Akademiens belöning för framstående doktorsarbete till SkogD Erik Hellberg, Jönköping
”för en nydanande forskningsinsats där
den historiska variationen i lövskogar samt
människans del i förändringsprocessen studerats, vilket gett oss nya unika möjligheter
att utveckla den framtida skogsskötseln.”
Akademiens belöning för föredömliga insatser
inom pedagogik och undervisning till professor
Pär Gustafsson, Vellinge
”för ett livsverk med pedagogiskt nyskapande där blivande landskapsarkitekter vunnit personlig mognad och självständig håll-
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ning till gestaltandet av trädgård som en skön
konst.”
Akademiens belöning för föredömliga insatser
inom forskningsinformation till vetenskapsjournalist AnnLouise Martin, Stockholm
”för saklig och intresseväckande förmedling av komplicerade forskningsresultat som
bibringats allmänheten på ett enkelt och lättsamt sätt och med glimten i ögat.”
Akademiens belöning för föredömliga insatser
i skogs- och jordbruksforskningens tjänst till försökstekniker Kjell Andersson, Sävar
”för att genom kompetens och ansvarskänsla starkt ha medverkat till att ny teknik
och metodik för skogsfröbehandling utvecklats och tillämpats till ovärderlig nytta för
skogsträdsförädling och plantproduktion.”

Akademiens Gunnar Torstensson forskarstipendium till FD Mona Nordström Högberg,
Umeå
”för gedigen forskning som gett oss ny
kunskap om vad som händer i marken, med
svamparna i skogen, med markvegetationen
och med trädens tillväxt när människan tillför växtnäring till ekosystemet.”
Akademiens stipendium till landsbygdsrådgivare till landsbygdsutvecklare Hans-Erik
Näslund, Kramfors
”för en lång engagerad insats som landsbygdsutvecklare i Västernorrland inte bara i ord
utan även i handling då en idrottsklubb blivit ett
framgångsrikt utvecklingsnav för start och drift
av industrihus, turistverksamhet, visfestival, utvecklingsbolag, skola med mera.”

2006 års pristagare, från vänster: Pär Gustafsson, Torleif Ingelög, Erik Hellberg, AnnLouise Martin, Kjell Andersson, Hans-Erik
Näslund, Carl Piper, Göran Sandberg, Mona Nordström-Högberg och Carl Kempe. På bilden saknas Caroline Trapp.
Foto: Anders Fredholm
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Avgivna remisser
Följande remisser till departement och myndigheter har avgivits från KSLA under 2006:

•

Nytt djurhälsoregister – bättre nytta och ökad säkerhet SOU 2005:74

•

Fiskevårdens ﬁnansiering SOU 2005:76

•

Kunskap om biologisk mångfald SOU 2005:94

•

Förslag på nya föreskrifter för hästhållning

•

Strategi för ett hållbart ﬁske Yttrande över Miljövårdsberedningens PM 2006:1

Verksamhetsberättelse 2006 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
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Anslag, stipendier, priser och belöningar
Akademien förvaltar 39 stiftelser. Stiftelserna
har som ändamål att främja vetenskaplig
forskning och utveckling inom den gröna
sektorn. Disponibel avkastning har fördelats av akademikollegiet efter ansökningar
och efter bedömning av akademiens anslagsnämnd samt av särskilda styrelser för tre
av stiftelserna liksom för Stiftelsen Svensk
Växtnäringsforskning. Medlen har fördelats
dels till yngre graduerade forskare för forskningsprojekt, som i regel inte överskrider
200 000 kronor och som resestipendier till
studerande inom jord-, skogs- och trädgårdsbruk, men även till praktiska utövare inom de
areella näringarna. Beloppet per individ överstiger härvidlag i regel inte 25 000 kronor.
Sökandes kompetens i förhållande till
målet för ansökan liksom sektorsrelevans har
beaktats.
Medel har också fördelats till sammankomster, projekt och kommittéer inom akademiens ram. Allmänna avdelningen har tilldelats 3 113 000 kronor, Jordbruksavdelningen
3 270 000 kronor, Skogsavdelningen 2 893 000
kronor och Enheten för de areella näringarnas historia (ANH) 2 249 000 kronor.
Av disponibel avkastning har drygt 18
miljoner kronor beviljats i anslag, bidrag,
stipendier, priser och belöningar. Av dessa
medel utgjorde 18 113 000 kronor anslag till
forskning, projekt och bidrag till studieresor.
Resterande medel 239 350 kronor utgörs av
Belöningar och priser.
Ur Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond
för främjande av vetenskaplig undervisning
och forskning har totalt beviljats 4 412 500
kronor till 38 mottagare samt 215 000 kronor
till tre projekt.
Stiftelsen A. W. Bergstens donation för un-
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derstöd åt forskningsarbete i lantbruksvetenskapliga ämnen har delat ut 6 171 000 kronor, Stiftelsen Adolf Dahls fond för främjande
av jordbruk, företrädesvis baljväxtodling,
har delat ut 291 000 kronor, Stiftelsen Marie
Josephine Guillaumes fond för human behandling av husdjuren och upplysningsverksamhet
rörande djurskydd 50 000 kronor, Stiftelsen
Alfa Laval AB:s fond dels för befordrande
av lucernodlingen, dels anslag till forskning
beträﬀande husdjurens utfodring och vård
175 000 kronor, Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond för i första hand hydrotekniska
försök och undersökningar på jordbruksområdet samt till publicerande av skrifter i
dithörande ämnen 350 000 kronor, Stiftelsen
Hugo och Emma Björkmans minnesfond för befordran av svenska jordbrukets utveckling och
förkovran 690 000 kronor samt Stiftelsen Hem
i Sverige-fonden för forskning företrädesvis
med anknytning till de mindre jordbruksföretagarnas problem som delat ut 299 000
kronor. Ur Stiftelsen Hem i Sverige-fonden har
vidare stipendier på 12 000 kronor utdelats
till studerande vid ettåriga påbyggnadsutbildningar i jordbruk och trädgårdsodling.
Stiftelsen har också bidragit med 15 000
kronor till Akademiens stipendium till landsbygdsrådgivare.
Ur Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond
för studerande vid SLU för utbildning till
agronom eller hortonom har utdelats resestipendier på 186 000 kronor. Ur samma stiftelse
har dessutom 20 000 kronor utdelats i stipendier till studerande vid SLUs lantmästarutbildning i Alnarp. Ur Stiftelsen J. M. Svenssons
donationsfond har ett studiestipendium på
10 000 kronor delats till en blivande agronom vid SLU och ur Stiftelsen C. G. Johnsson
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Ur Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins
fond för skogsvetenskapliga studier, som i första hand berör Västernorrlands och Jämtlands
län, har utdelats 434 000 kronor. Ur Stiftelsen
Anders Elofsons fond för understöd av forskning inom betesområdet, vallkulturen och
fröodlingen har utdelats forskningsanslag
uppgående till 147 000 kronor och ur Stiftelsen
Svenska Vallföreningens fonder 172 000 kronor
till forskningsprojekt och resestipendier inom
vallodlingens, vallfoderberedningens och
vallfoderutnyttjandets områden.
För framstående insatser inom skogs- och
jordbruk har, på förslag av vissa skogsstyrelser
ochhushållningssällskap,utdelats15000kronor
ur Stiftelsen A. W. Bergstens donation, ur Stiftelsen
A. G. Wiréns donationsfond och Nanna Bergmanssons, född Wirén, fond för föredömliga
insatser inom trädgårdsbruk eller biskötsel
10 000 kronor och ur Stiftelsen N. P. Halléns
donationsfond för föredömliga insatser främst
inom skogsvården 10 000 kronor. Sju enskilda
skogs- och jordbrukare har belönats.
Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond och Stiftelsen Nanna Bergmanssons, född
Wirén, fond har utdelats belöningar om sammanlagt 60 000 kronor för föredömliga insatser
i forskningsinformation, framstående doktorsarbete, framstående insatser inom pedagogik
och undervisning samt för föredömliga insatser
i skogs- och jordbruksforskningens tjänst.
Stiftelsen A. W. Bergstens donation har bidragit med 60 000 kronor utgörande A. W.
Bergstens pris för framstående vetenskapligt
arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska
området, liksom med medel till Akademiens
guldmedalj för utomordentlig gärning inom
akademiens verksamhetsfält och till Akademiens belöning till gagn för de areella
näringarna, Silverplaketten, som utdelas till
person, som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna. Akademiens
Nilsson-Ehle medalj för forskningsunderstöd
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och hans arvingars fond för trädgårdsskötselns
teoretiska eller praktiska studier i utlandet
har utdelats 100 000 kronor. I stipendier till
avgående elever vid Himmelstalundsskolan,
tidigare Statens Trädgårdsskola, har utdelats
6 000 kronor ur Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond.
Ur Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens
stipendiefond har, till stipendier för att främja
och stimulera intresset för skogsskötsel, speciellt
lövskogsskötsel i Sydsverige, beviljats 149 000
kronor. Ur Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond har utdelats resestipendier på 200 000
kronor för lantbrukets teoretiska och praktiska
studier i utlandet till yngre personer som nyligen utexaminerats från Ultuna eller Alnarp.
Ur Stiftelsen Axel Melanders fond för studier inom eller utom landet av till lantbruket
hörande frågor har delats ut 105 000 kronor till verksamma lantbrukare med högre
lantbruksutbildning och ur Stiftelsen Ch. E
Löfvenskiölds donationsfond för studier utomlands av lantbrukets byggnader och inredning
har utdelats 150 000 kronor. Ur Stiftelsen
Fonden för markvård till minne av Sanders
Alburg för främjande av forskning inom
markvård och trädgårdsskötsel vid småbruk/
fritidsodling har delats ut 75 000 kronor.
Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond för främjande av internationella forskarkontakter och erfarenhetsutbyte
inom skogs- och jordbruksforskningsområdet och aktuella kontaktområden har delat ut
148 500 kronor. Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond
för forskare som bedriver forskning rörande
husdjurens fruktsamhetsproblem har delat
ut 35 000 kronor för resor till utländsk vetenskaplig institution och Stiftelsen Gösta och
Sonja Engströms fond för främjande av forskning eller utbildning inom svensk lantbruksnäring har delat ut 25 000 kronor. Stiftelsen
Oscar af Ugglas minnesfond till vetenskapliga
symposier inom akademiens ram har delat ut
100 000 kronor.

för ämnen inom genetiken och dess praktiska
tillämplig inom jordbruk, trädgårdsbruk och
skogsskötsel har delat ur 97 000 kronor samt
bidragit med medel till Nilsson-Ehle medaljen
som utdelas till förtjänt person för synnerligen
framstående och för utvecklingen främjande
insatser inom professor Herman NilssonEhles forskningsområden, nämligen genetiken och dess praktiska tillämpning inom
jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk.
Stiftelsen SLO-fonden (Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringsbolags
fond) har beviljat 2 460 000 kronor som bidrag för utbildnings- och försöksverksamhet,
vetenskaplig forskningsverksamhet samt till
stipendier speciellt inom arbetsmiljöområdet.
Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons fond för
främjande av utvecklingen i svenskt jord- och
skogsbruk har utdelat 150 000 kronor.
19 850 kronor utgörande Gunnar Torsten-
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ssons forskarstipendium inom markvetenskap
vid SLU har tilldelats förtjänt disputerad
yngre forskare inom det markvetenskapliga
området. Stipendiet utdelas med medel ur
Stiftelsen A.W. Bergstens donation.
Gunnar Torstenssons Enaforsholms-stipendium till studerande vid Sveriges Lantbruksuniversitet för berömvärt deltagande i
studentkårernas idrottsliga verksamhet och/
eller föreningslivet inom resp. idrottsförening
har bidragit med resebidrag på 10 000 kronor
ur Stiftelsen A.W. Bergstens donation.
Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning har
under året anslagit medel till projekt med
särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel uppgående
till 470 000 kronor.
Slutligen har Stiftelsen Per Palmgrens fond
bidragit med 198 000 kronor för publicering
av Akademiens minnesord över avlidna ledamöter.
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Utdelning av priser, belöningar, anslag och stipendier 2006
TOTALT
Belöningar och priser ur följande stiftelser:
A.W. Bergstens donation
N. P. Halléns donationsfond
A. G. Wiréns donationsfond
Hem i Sverige-fonden, Stipendium till landsbygdsrådgivare
Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond, Belöning inom forskningsinformation
Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond, Föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst
Hugo och Emma Björkmans minnesfond, Framstående doktorsarbete
Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond, Föredömliga insatser i pedagogik och undervisning
Gunnar Torstenssons forskarstipendium
A.W. Bergstens donation, Bergstens pris

Medaljer ur följande stiftelser:
Akademiens Nilsson-Ehle medalj
Akademiens guldmedalj, 2 st
Akademiens silverplakett
A. W. Bergstens pris (plakett)

Bidrag till forskningsprojekt, övriga projekt samt resestipendier:
Stiftelsen A. W. Bergstens donation
Stiftelsen Adolf Dahls fond
Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond
Stiftelsen Alfa Laval AB:s fond
Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond
Stiftelsen Hem i Sverige-fonden
Stiftelsen Anders Elofsons fond
Stiftelsen Axel Melanders fond
Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond
Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond
Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds donationsfond
Stiftelsen Edvard Nonnens fond
Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens fond

kr

18 352 350
189 850
15 000
10 000
10 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
19 850
60 000

49 500
16 600
11 000
19 500
2 400

18 113 000
6 171 000
291 000
50 000
175 000
350 000
299 000
147 000
105 000
100 000
4 627 500
150 000
200 000
149 000

forts. nästa sida
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Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond

434 00

Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond
Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond
Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, elevstipendier
Stiftelsen J. M. Svenssons fond
Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons fond
Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, lantmästarstipendier
Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond
Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond
Stiftelsen SLO-fonden
Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning
Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder
Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond
Gunnar Torstenssons Enaforsholmsstipendium
Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg
Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond
Stiftelsen Per Palmgrens fond
Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond
Stiftelsen Akademiens Nilsson-Ehle medalj
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6 000
25 000
12 000
10 000
150 000
20 000
186 000
35 000
2 460 000
470 000
172 000
148 500
10 000
75 000
100 000
198 000
690 000
97 000
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Nya ledamöter

Nya ledamöter
Följande personer valdes vid sammankomsten den 14 december 2006 in som nya
ledamöter i akademien. De ﬁck motta sina ledamotsbrev av preses vid högtidssammankomsten i Stockholm den 28 januari 2007.

Allmänna avdelningen
Svenska ledamöter:
Fil. dr h.c. Gunilla Brattberg, Uppsala
Veterinärråd Leif Denneberg, Jönköping
Minister Pernilla Ivarsson, Bryssel, Belgien
Verkst. dir. Birgitta Johansson-Hedberg, Lidingö
Professor Björn Karlsson, Linköping
Universitetsadjunkt Kjell Lundquist, Lund
Docent Carl-Gustaf Thornström, Uppsala
Utländska ledamöter:
Professor Sigmund Hågvar, Oslo, Norge
Dr Jane Smart, OBE, Le Muids, Schweiz
Jordbruksavdelningen
Svenska ledamöter:
Lantbrukare Bruno Bergmar, Skänninge
Agronom Jan Fimmerstad, Nykvarn
Avdelningschef Margareta Frost Johansson, Alingsås
Professor Bill S. Hansson, Hjärup
Direktör Carl-Anders Helander, Floby
Professor Ulf Magnusson, Knivsta
Agronom Sven Norup, Knislinge
Lantmästare Åsa Odell, Klagstorp
Professor Heriberto Rodriguez-Martínez, Uppsala
Lantmästare Håkan Samuelsson, Mariestad
Statsveterinär Per Wallgren, Uppsala
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Skogsavdelningen
Svenska ledamöter:
Professor Bengt Andersson, Umeå
Direktör Mikael Eliasson, Bromma
Senior vice president Carina Håkansson, Mora

Nya ledamöter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien invalda 2006: Jane Smart, Björn Karlsson, Sigmund Hågvar, Carl-Anders
Helander, Margareta Frost-Johansson, Carina Håkansson, Leif Denneberg, Kjell Lundquist, Åsa Odell, Heriberto RodriguezMartínez, Birgitta Johansson-Hedberg, Ulf Magnusson, Sven Norup, Bill S. Hansson, Carl-Gustaf Thornström, Per Wallgren, Bengt
Andersson, Jan Fimmerstad, Gunilla Brattberg, Mikael Eliasson, Håkan Samuelsson, Bruno Bergmar och Pernilla Ivarsson.
Foto: Mats Gerentz
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I akademiens verksamhetsberättelse publiceras endast en förteckning över avlidna ledamöter med ledamotens namn, avdelning,
invalsår och datum för dödsfallet. Vartannat
år publiceras en egen skrift, som kommer att
innehålla mer utförliga nekrologer samt fotograﬁer så långt det är möjligt.

Inom varje avdelning utses en ledamot
som under en fyraårsperiod är ansvarig för
att nekrologer inom den egna avdelningen
tas fram. Enheten för de areella näringarnas
historia (ANH) ansvarar för texten och den
slutliga utformningen av nekrologerna och
utgivningen av skriften.

Följande ledamöter har avlidit under verksamhetsåret 2006:
Allmänna avdelningen
Thorsten Nilsson, invald 1982, avled den 21 februari
Gert Göransson, invald 1994, avled den 26 februari
Robert Francke, invald 1974, avled den 25 augusti
Sven Jonsson, invald 1982, avled den 6 oktober
Carl Ulfsparre, invald 1990, avled den 21 oktober
Valfrid Paulsson, invald 1975, avled den 18 december
Jordbruksavdelningen
Ivar Dyrendahl, invald 1979, hedersledamot 1993, avled den 1 juni
Skogsavdelningen
Bo Eklund, invald 1959, avled den 3 oktober
Göran von Malmborg, invald 1970, avled den 22 februari
Utländska ledamöter
Jaakko Pöyry, invald i Allmänna avdelningen 1989, avled den 8 september
Henrik Sumelius, invald i Jordbruksavdelningen 1982, avled den 24 oktober
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Enheten för de areella näringarnas historia (ANH)
Till Enheten för de areella näringarnas historia (ANH) hör akademiens bibliotek och
arkiv. Biblioteket är specialiserat på skogsoch lantbrukshistorisk litteratur i vid, tvärvetenskaplig mening. Verksamheten riktar sig
främst till forskare i skogs- och lantbrukshistoria på alla nivåer. ANH och biblioteket har
presenterats för ett antal grupper.
Information om agrarhistorisk litteratur
har lämnats till studerande i agrarhistoria
vid SLU och Kungl. Patriotiska Sällskapets
styrelse har informerats om verksamheten.
Ett studiebesök har även gjorts av det danska
Kongl. Bibliotekets kartavdelning.
Akademiens bibliotek har beviljats statliga
medel ur det så kallade Accessprojektet för
registrering i Kungliga Bibliotekets databas
LIBRIS av böckerna i den äldre samlingen,
det vill säga sådana som är tryckta före 1850.
Av de cirka 5 000 volymerna har under 2006
registrering gjorts av cirka hälften av beståndet. Vården av böckerna i bibliotekets samlingar har prioriterats. Omkring 60 volymer
från Brøndegaardssamlingen och 100 från
den äldre samlingen har blivit ombundna,
nybundna eller reparerade. Inbindningen har
skett i enlighet med det bokhistoriskt och
bevarandemässigt anpassade material- och
färgschema som etablerats för nya bokband
till den äldre samlingen.
ANHs hemsida
Enheten har fortsatt arbetet med att utveckla
och tillhandahålla tjänster och material elektroniskt på webbsidan. Målet är att erbjuda en
webbsida med användbara funktioner och ett
innehåll som är fritt tillgängligt för alla med
intresse för agrarhistoria och närliggande områden. Ett exempel på material är publiceringen av Brøndegaardssamlingens ämneskatalog,
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där korten görs tillgängliga som pdf-ﬁler. En
annan typ av material utgör akademiledamoten Sigvard Thomkes memoarer i två delar,
som ﬁnns att ladda ner som pdf-ﬁler.
Historiska projekt
Under året har ﬂera historiska projekt avslutats.
Det gäller Bjärehalvöns agrara utveckling under
1700- och 1800-talet och Veterinärinrättningen
i Stockholm under åren 1821–1880 vilka även
har resulterat i publikationer. Därtill har ett dokumentations- och forskningsprojekt avslutats
där särskilt intressanta böcker ur akademiens
bibliotek har behandlats ur bok- och agrarhistoriska synvinklar.
Ett nytt projekt som initierats under 2006
är en översättning av den antike författaren
Columellas De re Rustica (Om lantbruket) till
svenska. Förutom översättningen kommer även
ett tiotal kortare artiklar att ingå vilka sätter in
Columella i ett agrar- och vetenskapshistoriskt
sammanhang samt beskriver jordbruket ur olika
synvinklar under antiken.
Väsentliga tillskott till ﬁnansiering av projekten och bokutgivningen har givits av ett
ﬂertal fonder och stiftelser, bland annat Kungl.
Patriotiska Sällskapet, Kungl. Gustav Adolfs
Akademien för svensk folkkultur, Stiftelsen
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, C.F. Lundströms stiftelse, Gyllenstiernska
Krapperupstiftelsen och Stiftelsen Längmanska
kulturfonden. Viktiga bidrag, både för spridningen och ekonomin, utgör även stödköp av
delupplagor från institutioner och företag.
Sveriges jordbruk och skogsbruk under 100 år
Arbetet har inletts med en atlas om markanvändning, jord- och skogsbrukets förutsättningar, produktion och arbete 1900–
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Brøndegaardsprojektet
Förvärv av litteratur till samlingen, publicering i tryck och digitalisering utgör viktiga
delar i det löpande utvecklingsarbete som
bedrivs, för att bekantgöra samlingen och att
säkerställa att materialet kommer till användning. Cirka 300 titlar har under 2006 förvärvats – både nyutkomna och antikvariska.
Förvärven har riktats in på ett par huvudområden där ett har varit bland annat örtaböcker
och ett annat botaniska illustrationer ur både
ett historiskt och modernt perspektiv.
Tre publiceringsprojekt har initierats under 2006. Det första är en bibliograﬁ över
Vagn J. Brøndegaards vetenskapliga arbeten.

Den omfattar drygt 1500 poster och kommer
att publiceras både som databas och bok. I
boken kommer dessutom en artikel ingå om
Brøndegaard som etnobotaniker, skriven av
Ingvar Svanberg, etnobiolog vid Uppsala universitet, och en artikel om de utvecklingsprojekt som bedrivs i anslutning till samlingen.
Boken beräknas komma ut våren 2007.
Ett andra publiceringsprojekt är en antologi med Brøndegaards vetenskapliga artiklar
som beräknas komma ut efter halvårsskiftet
2007. Volymen samlar drygt 80 artiklar från
Brøndegaards hela verksamhetsfält som etnobotaniker, till exempel medicinalväxter, folkmedicin och växtnamn. Ett tredje projekt är
publicering på webbsidan av ett tjugotal artiklar
på tyska i elektronisk form, fria att ladda ned.
Till samlingen hör en omfattande ämneskatalog med ingång till både böcker och
klippsamling. 2006 påbörjades ett tredje projekt med syfte att göra korten tillgängliga på
internet.
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2000, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges
Nationalatlas (SNA) och akademien. Ett
särskilt seminarium för akademiens ledamöter anordnades där de ﬁck information om
projektet och tillfälle att diskutera innehållet
samt lämna synpunkter på dess utformning.

Publicerings- och informationsverksamheten
På akademiens hemsida www.ksla.se publiceras fortlöpande aktuell information om
akademiens aktiviteter. Sammanfattningar
från tidigare sammankomster, konferenser,
seminarier och workshops kan läsas på hemsidan. Informationen på engelska har också
utvecklats. Antalet besökare på hemsidan har
varit cirka 17 500 per månad.

Akademien vill göra sammankomster,
konferenser, seminarier och andra aktiviteter
ännu mer tillgängliga för intressenter utanför
Stockholmsområdet. Även under 2006 har
akademien utnyttjat möjligheten till videokonferenser. Massmediekontakterna fortsätter att utvecklas och journalister inbjuds fortlöpande till akademiens olika aktiviteter.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT) utges i antingen tryckt form eller
enbart på akademiens hemsida. Under 2006 har tidskriften utkommit med följande nummer
(Titlar markerade med * publiceras endast elektroniskt på KSLAs hemsida www.ksla.se):
Nr 1. Jakten på den gröna marknadskraften*
Nr 2. Turismen - en grön framtidsnäring *
Nr 3. När är det kokta ﬂäsket stekt? - om risker och nytta med upphettning av mat
Nr 4. Akademiens verksamhetsberättelse 2005
Nr 5. Ädellövskog för framtiden
Nr 6. Situationen i Sveriges hav och arbetet mot övergödning *
Nr 7. Det ekologiska valet - påverkar det nästa generations hälsa?
Nr 8. Water Framework Directive - WFD Implementation in a European Perspective *
Nr 9. Klimatet och skogen - underlag för nationell forskning
Nr 10. Avian Inﬂuenza *
Nr 11. Socker i global handel, jordbruk och folkhälsa *
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DEN MÅNGKULTURELLA MÅLTIDEN
En kunskapsskrift om olika matkulturer,
med receptsamling.
JORDBRUK, HANDEL, UTVECKLING
Mot ökad samstämmighet
En antologi om samexistens och utveckling av
jordbruket i u-land och i-land.
EFTER OLJETOPPEN
Hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär?

Enheten för de areella näringarnas historia (ANH)
Enheten för de areella näringarnas historia (ANH) har under 2006 medverkat i presentationen
av Mats Gustafssons bok Bondesamhällets omvandling i Nordvästskåne. Den presenterades vid
ett mycket välbesökt möte i Båstad under medverkan av författaren, akademiens preses och
förre preses.
De böcker som utgivits av ANH har annonserats i särskilda facktidskrifter och de har
även blivit uppmärksammade genom ett ﬂertal recensioner och anmälningar i tidskrifter och
tidningar.
ANH har under 2006 utgivit:
Skogs- och Lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED):
Nr 37. BONDESAMHÄLLETS OMVANDLING I
NORDVÄSTSKÅNE
Bjärehalvöns agrara utveckling under 1700- och 1800-talet.
Av Mats Gustafsson.
Nr 38. VETERINÄRINRÄTTNINGEN I
STOCKHOLM 1821–1880
Av Hans Blomqvist.
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Publicerings- och informationsverksamheten

Övriga trycksaker
Annat tryckt material som utkommit under 2006:

Enaforsholm och Barksätter
Enaforsholm
Enaforsholms fjällgård i Jämtland donerades
1937 till akademien av grosshandlaren A.W.
Bergsten. Aktiviteten har varit olika intensiv
under årens lopp. Underskott i driften har
täckts från avkastningen från den penningdonation som Bergsten gjorde samtidigt. Under
senare år har dessa underskott ökat trendmässigt och den utvecklingsplan som tagits fram
har börjat förverkligas.
Grundproblemet är dålig beläggning och
parallellt med den nödvändiga fysiska upprust-

ning som pågår måste också verksamheten utvecklas och anläggningen marknadsföras. Det
nuvarande värdparet har sagt upp sitt arrende till
halvårsskiftet 2007 och Enaforsholmsnämnden
söker nya entreprenörer. Standarden i ett antal
rum kommer att höjas väsentligt varvid olika
prisklasser kan erbjudas. 2006 ordnades den
traditionella Enaforsholmskursen i augusti,
men också den har kostnadsmässigt blivit betungande och planeras i framtiden att arrangeras på eﬀektivare sätt.

Fjällgården Enaforsholm i Jämtland.
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permanentbostäder, fritidsbostäder samt ”gemensamt”. På de 525 hektaren produktiv skog
avverkas årligen cirka 2 000 m3 sk, vilket utgör huvudsaklig intäkt. Möjligheterna att öka
avverkningen är goda.
I oktober 2006 avled hyresgästen i
Barksätters corps-de-logi, Bertil Gustafson,
donators änkeman, och sökandet efter ny
långsiktig hyresgäst tog sin början. I samband
med denna förändring planeras en omfattande inre upprustning ske samtidigt som nytt
värmesystem (bergvärme) kommer att installeras. Under 2007 kommer även ﬂygelhuset
att stå utan hyresgäst i samband med pensionering och avﬂyttning från orten. Bägge
husen erbjuds den nye hyresgästen.

Barksätters egendom utanför Katrineholm.
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Enaforsholm & Barksätter

Barksätter
Vid Barksätters egendom i Sörmland, som
1983 skänktes till akademien av fru Mary
Francke Gustafson för att bevaras som ett
sammanhållet aktivt sörmländskt jord- och
skogsbruk, har verksamheten fortgått planenligt. Syftet med gåvan var att för framtiden
bevara egendomen i dess dåvarande omfattning för att där möjliggöra forskning inom
jordbruk, skogsbruk och husdjursskötsel.
Liggande försök underhålls och akademien
är positiv till ytterligare forsknings- och försöksverksamhet.
Under 2006 har gällande planer för
byggnadsunderhåll och skogsbruk följts väl.
Redovisningen sker i resultatenheterna skog,
jordbruksarrende och överloppsbyggnader,

Styrande organ och personal
Akademiens högsta beslutande organ är akademien in pleno.
Under detta fattas beslut av akademikollegiet, som 2006 bestått av följande ledamöter:
Mårten Carlsson, preses
Jan-Åke Lundén, vice preses
Bruno Nilsson, akademiens sekreterare och VD (till och med 2006-06-30)
Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD (från och med 2006-07-01)
Från akademiens allmänna avdelning:
Annika Åhnberg, avdelningsordförande
Gert Göransson/Torleif Ingelög
Else-Marie Strese
Per Wramner
Från akademiens jordbruksavdelning:
Peter Edling, avdelningsordförande
Göran Dalin
Marie-Louise Danielsson-Tham
Lars Törner
Från akademiens skogsavdelning:
Jan Fryk, avdelningsordförande
Pelle Gemmel
Linda Hedlund
Carl Henric Kuylenstierna
Presidiet
Under akademikollegiet handhas löpande beslut av akademiens presidium,
som under år 2006 haft följande sammansättning:
Mårten Carlsson, preses
Jan-Åke Lundén, vice preses
Bruno Nilsson, akademiens sekreterare och VD (till och med 2006-06-30)
Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD (från och med 2006-07-01)
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Styrande organ och personal

Personal
Akademiens kansli har under hela eller delar av år 2006 haft 16 årsanställda:
Anette Amnegren, akademikamrer
Ann-Mari Aschan, sekreterare (till och med 2006-11-30)
Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD (från och med 2006-07-01)
Keiko Blesserholt, assistent
Bo Carlestål, akademijägmästare
Anders Fredholm, informationschef
Kerstin Hideborn Alm, kommunikatör
Karin Höök, akademiagronom (till och med 2006-08-31)
Lars Ljunggren, chefsbibliotekarie
Jimmy Lyhagen, bibliotekarie
Bruno Nilsson, akademiens sekreterare och VD (till och med 2006-06-30)
Christina Rabenius, assistent
Helle Rosencrantz, sekreterare
Joachim Siöcrona, bibliotekarie
Roland Svensson, serviceansvarig
Per Thunström, assistent
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Ekonomisk ﬂerårsöversikt 2002-2006
Huvudförvaltningen med akademiens egen förmögenhet
2006

2005

2004

Marknadsvärde ﬁnansiella
anläggningstillgångar

129 843 628

113 712 155

99 146 441

99 453 609

91 768 897

Direktavkastning
Realisationsresultat
Total avkastning av kapital

5 005 641
5 114 702
10 120 343

3 987 395
6 512 597
10 499 992

5 637 111
2 147 328
7 784 439

7 419 161
-5 258 760
2 160 401

6 992 048
-2 086 859
4 905 189

8,90%

10,59%

7,83%

2,35%

4,41%

5 692 068

10 572 658

-3 152 914

-4 394 856

-6 299 680

106 195 299

100 503 230

89 930 571

93 083 485

97 478 342

2003

2002

Avkastning i % av marknadsvärde
vid årets ingång
Årets resultat
Totalt eget kapital

2003

2002

Gemensamt förvaltade stiftelser
2006

2005

2004

Marknadsvärde ﬁnansiella
anläggningstillgångar

481 670 383

423 108 029

343 488 737

335 893 585

288 084 517

Direktavkastning
Realisationsresultat
Total avkastning av kapital

18 931 059
17 411 026
36 342 085

17 999 442
21 753 653
39 753 095

17 196 306
-2 572 328
14 623 978

16 374 565
-8 062 875
8 311 690

16 729 630
-7 441 535
9 288 095

Utdelade medel

19 685 957

14 338 000

11 490 700

13 010 574

19 251 316

8,59%

11,57%

4,35%

2,89%

2,39%

33 587 229

64 158 852

14 530 611

10 451 255

-31 977 422

361 362 110

347 310 455

296 565 426

293 206 591

295 101 928

Avkastning i % av marknadsvärde
vid årets ingång
Årets resultat
Totalt eget kapital
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Ekonomisk ﬂerårsöversikt 2002-2006

Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond
2006

2005

2004

2003

2002

Marknadsvärde ﬁnansiella
anläggningstillgångar

194 103 831

166 845 245

140 415 882

142 727 747

96 295 956

Direktavkastning
Realisationsresultat
Total avkastning av kapital

8 344 017
20 128 277
28 472 294

7 262 517
7 822 839
15 085 356

6 742 153
-1 020 861
5 721 292

6 181 964
1 140 555
7 322 519

5 087 103
-291 091
4 796 012

Utdelade medel

10 533 500

3 837 560

3 089 440

2 795 578

2 349 325

17,07%

10,74%

4,01%

7,60%

3,22%

27 803 785

27 661 528

5 854 407

9 958 322

-12 216 765

150 080 109

132 750 003

108 804 859

105 901 232

98 594 115

Avkastning i % av marknadsvärde
vid årets ingång
Årets resultat
Totalt eget kapital
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Utgivna nummer av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT (KSLAT)
(Titlar markerade med * publiceras endast elektroniskt på KSLAs hemsida www.ksla.se)

2005
Nr 1 Verksamhetsberättelse 2004 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Nr 2 Den goda jorden - en förstörbar tillgång *
Nr 3 Mångfald eller fåfald - egna märkesvaror (EMV) på vinst och förlust *
Nr 4 Blåmusslor klarar västkustens vatten *
Nr 5 Äganderätt under avveckling? - äganderättens betydelse för de areella näringarna
Nr 6 Miljö och ﬁskenäring efter ﬂodvågen - vad görs för att skapa en hållbar återuppbyggnad? *
Nr 7 Heureka - bättre beslut i skogen *
Nr 8 Friluftsliv - Framtid - Folkhälsa
Nr 9 Local and Regional Food *
Nr 10 Värdet av strömmande vatten *
Nr 11 Grön bioteknik för framtidens odling *
Nr 12 Food and Wood for a Sustainable Future - Challenges for Soil Fertility Management
Nr 13 Forskning inom den gröna sektorn - ekonomisk tillväxt, ekosystemhälsa och välbeﬁnnande *

2006
Nr 1 Jakten på den gröna marknadskraften *
Nr 2 Turismen - en grön framtidsnäring *
Nr 3 När är det kokta ﬂäsket stekt? - om risker och nytta med upphettning av mat
Nr 4 Verksamhetsberättelse 2005 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Nr 5 Ädellövskog för framtiden
Nr 6 Situationen i Sveriges hav och arbetet mot övergödning *
Nr 7 Det ekologiska valet - påverkar det nästa generations hälsa?
Nr 8 Water Framework Directive - WFD Implementation in a European Perspective *
Nr 9 Klimatet och skogen - underlag för nationell forskning
Nr 10 Avian Inﬂuenza *
Nr 11 Socker i global handel, jordbruk och folkhälsa *

2007
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6

Water and Agriculture
How to estimate N and P losses from forestry in northern Sweden
Certiﬁerad kvalitet från jord till bord *
Skogsskötsel för en framtid *
Valuable Agricultural Landscapes - the Importance of Romania and Scandinavia for Europe
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AKADEMIENS PORTALPARAGRAF
”Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med
stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn
främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.”

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B
Box 6806, 113 86 Stockholm
tel 08-54 54 77 00, fax 08-54 54 77 10
www.ksla.se, akademien@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en
mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri
och oberoende nätverksorganisation som arbetar med
frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och
skogsprodukter, ﬁske, jakt och vattenbruk, miljö och
naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbetar med frågor som berör alla och som intresserar många!

