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Vid högtidssammankomsten den 28 januari 
2008 växlade vi preses och vice preses i när-
varo av kungaparet. Mårten Carlsson och Jan-
Åke Lundén avtackades och Sara von Arnold 
och Åke Bruce hälsades välkomna. Det nya 
presidiet tog raskt itu med att utveckla en ny 
inriktningsplan för tiden 2009-2012, vilken 
efter diskussioner och förankring i avdelning-
arna beslutades i kollegiet i december.

Under 2008 genomförde akademien 81 
sammankomster, seminarier, konferenser, 
boksläpp, workshops och studieresor, varav 
drygt en tredjedel var förlagda ute i landet, 
ofta i samarbete med ett hushållningssällskap. 
Fjorton handlade om miljö och klimat, tretton 
om de gröna näringarnas produktionsfrågor, 
nio gällde mat, nio handlade om forskning och 
utbildning, sju om internationellt bistånd, fem 
gällde energi och de övriga tjugofyra handlade 
om ett stort antal andra ämnen. 

Särskilt produktionsfrågorna har ökat i 
betydelse i vårt program liksom energi- och 
rennäringsfrågorna. Jordbruksavdelningen 
arrangerade en studieresa för en blandad 
grupp rådgivare, jordbrukare och forskare 
till Skottland – där förhållandena mer lik-
nar våra svenska än i Danmark och Holland 
som vi brukar studera. Ämnet var strategiskt 
företagande och gruppen fick många impul-
ser som nu sprids vidare vid seminarier och 
workshops. 

Skogsavdelningen har tagit ett rejält initia-
tiv tillsammans med finsk expertis för att sti-
mulera teknikutvecklingen av skogsmaskiner, 
ökad produktivitet och sänkt bränsleförbruk-
ning. Allmänna avdelningen ordnade i maj 
en tredagars studieresa i Sápmi – Sameland 
– då också Miljö- och jordbruksutskottet från 
Riksdagen deltog. Det är akademiens leda-

möter som initierar vad vi ska planera för i 
avdelningar och kommittéer och ta upp i 
programmet. På tavlan nere i vår entré an-
nonserades 2008 utöver de 49 schemalagda 
evenemangen i huset också 214 planerings-
gruppsmöten och andra mindre träffar.

Akademiens två donationsgårdar under-
går bägge genomgripande rustningar. På 
Barksätter i Sörmland flyttade nya hyres-
gäster in under hösten och på Enaforsholm 
i Jämtland skedde över vintern en rejäl om-
byggnad som höjt rumsstandarden och ut- 
ökat matsalen för att kunna ta emot busslaster 
med matgäster. Vi tror att fjällträdgården och 
övriga attraktioner kan locka många dagbe-
sökare som sedan kan bli övernattande gäs-
ter. Upprustningen sker i A.W. Bergstens och 
akademiens anda.

Biologins framsteg
En positiv framtidsvy för mänskligheten 
hänger tydligt samman med framstegen inom 
biologin, särskilt vår snabbt ökade kunskap 
om hur livets byggstenar ser ut och fungerar. 
Vi kan höra på nyheterna att på genen x finns 
hos vissa människor egenskapen y som orsa-
kar sjukdomen z. Mediciner och behandling 
kan därmed sättas in skräddarsytt och mer 
exakt. En viktig orsak till dessa framsteg är 
modern bioteknologi vilken på medicinsidan 
i stort sett accepteras utan protester, medan 
motsvarande utvecklingsarbete inom jord och 
skog möter hårdnackat motstånd. 

Det är viktigt att vi försöker förstå hur 
denna skilda syn kommer sig och att vi justerar 
arbetssätt, tekniker och introduktion för att 
få acceptans hos medborgarna för bioteknisk 
forskning och utveckling  även inom lantbru-
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ket. När vi då på genen x hos vissa växter fin-
ner egenskapen y som ökar tåligheten för torka 
och z som klarar angrepp från skadesvampar 
kan vi öka överlevnaden, höja produktionen 
och minska den miljöbelastande fungicid- 
bekämpningen. 

Världsbankens årsbok 2008 handlade för 
första gången på 25 år om ”Agriculture for 
Development”, det vill säga om lantbruk som 
motorn för utveckling. Det blir successivt allt 
fler som omfattas av tanken om att ökat lant-
bruksbistånd förutom mer mat, mer bränsle 
och mer biologiska råvaror, även möjliggör 
bättre miljö och jämställdhet. I samverkan 
med Sida ordnade vi med Världsbankens års-
bok som resonansbotten en serie seminarier 
med olika vinklingar; bioenergi, en ny grön 
revolution, klimat, infrastruktur och markä-
gande. Seminarierna samlade drygt 300 olika 
deltagare från hundratalet organisationer och 
sammanförde flera som inte tidigare mötts  

varvid många nya kontakter etablerades. 
En av de historiska böcker som färdigställ-

des 2008 var Svensk Mosskultur – Odling, torv-
användning och landskapets förändring 1750-
2000. Mossodling innebar att nya tunnland 
åker kunde läggas under plog och bidra till 
försörjningen av den snabbt växande befolk-
ningen. Sjöar sänktes och våtmarker dikades. 
Där ny odlingsmark kunde vinnas fick män-
niskor mat och stannade, från andra trakter 
emigrerade man. En del torrlagda arealer är 
ännu åkermark, men den mesta torven och 
dyn har brutits ner, marken har sjunkit ihop 
och vattnet stiger igen. 

Programskriften Det gröna kunskapssam-
hället, som arbetades fram under vårt paraply 
av tjugotalet intressenter inom de gröna nä-
ringarna som ett inspel till forskningspropo-
sitionen 2008, gjorde nytta att döma av den 
rejäla ökning pengar till de gröna näringarna 
som aviserades av regeringen under hösten.

Åke Barklund
Akademisekreterare och VD
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakadem
iens organisation

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens organisation

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien står 
under H.M. Konungens beskydd. Akademien 
leds av preses med vice preses som ställföre-
trädare. Mandatperioden för båda är fyra år. 
Akademiens styrelse utgörs av akademikol-
legiet. Ledamöter i kollegiet är preses, vice 
preses, akademiens sekreterare, de tre avdel-
ningsordförandena samt ytterligare nio leda-
möter, av vilka varje avdelning väljer tre.

Presidiet ska under akademikollegiet sam-
ordna planeringen av akademiens verksamhet 
och svara för de uppgifter som överlämnas av 
akademien eller kollegiet. 

Inom akademien finns tre avdelningar: 
Allmänna avdelningen, Jordbruksavdelningen 
och Skogsavdelningen. Dessutom finns en 
enhet för de areella näringarnas historia 
(ANH) med bibliotek och arkiv med speciell 
inriktning mot agrarhistoria. 

Akademiens sekreterare, tillika dess verk-
ställande direktör, är chef för akademiens 
kansli och för ANH.

Varje avdelning består av svenska leda-
möter, hedersledamöter och utländska leda-
möter. 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 he-
dersledamöter.

När en ledamot fyller 65 år lämnar denne 
sitt ”rum” men kvarstår som fullvärdig leda-
mot och en ny ledamot väljs in i akademien. 
Ledamöterna utses genom val av akademien 
en gång per år.

Akademiens dagliga verksamhet bedrivs 
inom nämnder, kommittéer och arbetsgrup-
per samt genom sammankomster, konferen-
ser och seminarier.

Allmänna avdelningen behandlar över-
gripande frågor som berör naturresurser, na-
turvård, miljö, landskap, forskningspolitik, 
kunskapsförmedling och samhällsplanering. 
I allmänna avdelningen behandlas även frå-
gor inom näringar och vetenskaper som inte 
specifikt hör hemma inom jordbruk respek-
tive skogsbruk såsom, fiske, vattenbruk, ren-
näring och övrigt naturbruk. Allmänna av-
delningens ordförande 2006-2009 är Annika 
Åhnberg. Sekreterare är Eva Ronquist. 

Jordbruksavdelningen behandlar frågor 
som berör produktion, förädling och marknad 
i teori och praktik inklusive specifika utbild-
nings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, 
trädgård och veterinärmedicin samt sådana 
miljöfrågor som hör samman med näring-
arnas sektorsansvar. Jordbruksavdelningens 
ordförande 2006-2009 är Peter Edling. 
Sekreterare är Magnus J Stark. 

Skogsavdelningen behandlar frågor som 
berör skötsel och nyttjande av naturresursen 
skog inklusive industri och marknad i teori 
och praktik, specifika utbildnings- och råd-
givningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som 
hör samman med näringens sektorsansvar. 
Skogsavdelningens ordförande 2006-2009 är 
Jan Fryk. Sekreterare är Bo Carlestål. 

Enheten för de areella näringarnas his-
toria (ANH) har bland annat ett vetenskap-
ligt specialbibliotek med litteratur rörande 
de areella näringarna. ANH är inriktad 
på historiska projekt, rådgivning och bok- 
utgivning. Projekten drivs i samarbete med 
historiska forskare och akademiledamöter. 
Ordförande för ANHs nämnd är Urban 
Emanuelsson. Chefsbibliotekarie är Lars 
Ljunggren.
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Kommittéernas verksamhet

Kommittén för energifrågor
Kommitténs uppgift är att på ett neutralt och 
obundet sätt öka kunskapen och insikten om 
de areella näringarnas nuvarande och fram-
tida möjlighet att bidra till ett minskat bero-
ende av fossila bränslen. 

Den 21 februari anordnade kommittén en 
konferens om Förnybar energi – möjligheter att 
klara EUs mål. Där belystes vilka goda möj-
ligheter det finns att basera alltmer av ener-
giförsörjningen på biobränsle och vindkraft. 
Vid akademisammankomsten den 11 septem-
ber ansvarade kommittén för överläggnings- 
ämnet Biodrivmedel - krav och lösningar. 
Slutligen hölls den 2 december seminariet 
Effekten av EUs energipolitik på svenskt jord- 
och skogsbruk, som planerades tillsammans 
med Kommittén för internationella skogsfrå-
gor. Kommittén är avdelningsövergripande 
och leds av Skogsavdelningen.

Kommittén för fiskefrågor
Kommittén följer internationell och nationell 
utveckling inom områdena fisk, fiske, vatten-
bruk och därtill hörande miljö- och livsme-
delsfrågor samt bereder och framför förslag 
till akademien om angelägna åtgärder. Svar 
på fyra remisser från Jordbruksdepartementet 
har lämnats till presidiet: Fiskeriverkets  
rapport över fritidsfisket, Fiskeriverkets ut-
redning gällande samhällsekonomiska, gene-
tiska och ekologiska effekter av utsättningar 
och en nationell handlingsplan för fiskeri-
kontroll samt EU-kommissionens utkast till 
kontrollförordning. 

Kommittén har fokuserat på Östersjöns 
miljö och fiskbestånd. För att identifiera de 
mest angelägna frågorna anordnade kom-
mittén en workshop i Vaxholm. Lösningar 
som identifierades var: stärk helhetssynen i 
förvaltandet av havsmiljöerna, stärk helhets- 
synen i administrationen kring havsresur-
serna, minska kapaciteten i fiskeflottan samt 
stärk konsumentinflytandet. Nästa steg var att 
lyfta frågorna vid en konferens i Göteborg den 
11 april Fiskets kollaps utanför Nordamerika – 
vad kan Sverige och Europa lära? Konferensen 
finns dokumenterad i KSLAT nr 2/2008. 
Kommittén är verksam inom Allmänna av-
delningen.

Kommittén för forskningspolitik
Kommitténs uppgift är att genom analys 
och diskussion verka för att forskning inom 
den gröna sektorn är väl finansierad, ratio-
nellt organiserad samt fokuserad på viktiga 
frågor. Kommittén inledde 2008 en ny tre-
årig mandatperiod med delvis ny bemanning. 
Kommittén avslutade 2008 arbetet inför den 
forskningspolitiska propositionen. Den skrift 
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Kom
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som togs fram under 2007 och bland annat 
distribuerades till berörda departement kom 
under 2008 ut i en engelsk version. Skriften 
följdes också upp av ett seminarium den 8 
april med representanter för bland annat 
forskning och näringsliv. 

I oktober genomförde kommittén i sam-
arbete med Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) seminariet Den gröna sektorn i Sverige 
och satsningarna på forskning och innovation 
inom EU – är lobbying ett skällsord eller en 
skyldighet? Den sammanfattande slutsat-
sen av seminariet skulle kunna formuleras: 
Lobba mera – fast sakligt, relevant och vid 
rätt tidpunkt.  Kommittén är avdelnings-
övergripande och leds av Allmänna avdel-
ningen.

Kommittén för internationella skogsfrågor
Kommittén ska på ett neutralt och obundet 
sätt öka kunskaperna om det internationella 
skogliga arbetet samt belysa de problem och 
möjligheter detta skapar för den svenska skogs-
näringen. Arbetet med skriften Utveckling av 
den svenska resursbasen för skogligt internationellt 
arbete är ett exempel på hur en tankesmedja kan 
arbeta. Den innehåller resultat från intervjuer 
med studenter, resurs- och rekryteringsbasen 
samt rekommenderade åtgärder för myndighe-
ter och näringen. 

Fas två av projektet Sustainable Forest 
Management in Africa avslutades. Ett resul-
tat var bildandet av African Forest Forum 
(AFF), som började sin verksamhet den 1 no-
vember med ett treårsanslag från Sida på 23 
miljoner kronor. AFF och KSLA har ingått 
ett formellt avtal dels för att driva ett gemen-
samt projekt om afrikanskt-svenskt skogligt 
samarbete, dels för att KSLA ska stödja AFF 
administrativt och med kontakter i Europa.
Kommittén genomförde 2008 en semina-
rieserie tillsammans med Kommittén för 
energifrågor: den 21 februari Förnybar energi 

– möjligheter att klara EUs mål; den 8 oktober 
Skogens roll i ett framtida globalt klimatavtal; 
den 2 december Effekten av EUs energipoli-
tik på svenskt jord- och skogsbruk. Seminariet 
den 12 december Sida och de globala skogs-
frågorna – Skogsinitiativet avslutade arbetet 
under 2008. Kommittén är verksam inom 
Skogsavdelningen.

Kommittén för jordbrukets  
internationalisering
Kommitténs arbete omfattar två huvudom-
råden. Det ena består av EU-frågor och om-
fattar den gemensamma jordbrukspolitiken 
(CAP) och den gemensamma livsmedels-
lagstiftningen. Det andra området omfattar 
internationella frågor, främst rörande jord-
brukspolitik, livsmedelssäkerhet, marknads-
frågor och livsmedelsförsörjningen i världen. 

I januari hölls ett möte på Jordbruks- 
departementet med representanter för FAO-
kommittén och Sveriges FAO-ambassadör 
som informerade om den pågående reform-
processen i FAO. Mötet var ett led i förbere-
delserna för kommitténs resa till Rom senare 
under året för att besöka FNs jordbruks- och 
livsmedelsorganisationer FAO (Food and 
Agriculture Organization of the United 
Nations), WFP (United Nations World Food 
Program) och IFAD (International Fund for 
Agricultural Development). 

Vid akademisammankomsten den 14 feb-
ruari Hälsokontroll av EUs jordbrukspolitik 
presenterades rapporten Förenklingar i jord-
brukspolitiken – lättare sagt än gjort, som ta-
gits fram på kommitténs initiativ. I september 
ordnades en workshop på temat Antimicrobial 
resistance som förberedelse för en konferens 
som ska hållas av KSLA under Sveriges EU-
ordförandeskap i december 2009. I oktober 
ordnades ett seminarium på temat Den omo-
raliska bioenergin?. Kommittén är verksam 
inom Jordbruksavdelningen.
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Kommittén för landsbygds-
utveckling och kultur
Kommitténs uppgift är att bevaka och belysa 
forskning såväl som praktisk verksamhet och 
ta initiativ till samhällets gagn, att tydliggö-
ra landsbygdens och kulturens betydelse för 
samhällets utveckling för framförallt besluts-
fattare och en intresserad allmänhet, samt att 
utveckla nyskapande sätt att främja kommu-
nikation mellan aktörer vad gäller landsbyg-
dens utveckling och kulturfrågor.

Under 2008 arrangerades en mediadag 
den 14 oktober utanför Enköping för att ge 
en annorlunda och utvidgad bild av lands-
bygdens företagande. I programmet ingick 
presentationer av företagen Lidingby Gård, 
Anitas Import, Frost Import och entrepre-
nörsforskaren Bengt Johannisson. Den 18-19 
september hölls tillsammans med Kommittén 
för matkvalitet och folkhälsa en konferens på 
Ulvön på temat Bli framgångsrik företagare 
inom mat och turism. Den samlade deltagare 
från hela landet, men särskilt från Jämtland 
och Västerbotten. 

Kommittén medverkar i projektet Ny ener-
gi i gamla kulturlandskap på Wij trädgårdar i 
Ockelbo. Projektet syftar till att gestalta frå-
gor om jordbrukslandskapet och dess föränd-
ring, bland annat mot bakgrund av den ökande 
odlingen av energigrödor. Till övriga finan- 
siärer hör EUs strukturfonder/Nutek, Region 
Gävleborg och Riksantikvarieämbetet.Kom-
mittén är verksam inom Allmänna avdel-
ningen.

Kommittén för lönsam  
uthållig primärproduktion (LUPP)
En viktig framtidsfråga för svenskt lantbruk 
är att ha hög internationell konkurrenskraft. 
I fokus ställs långsiktigt och lönsamt företa-
gande. Kommittén ska vara ett forum inom 
KSLA för behandling av frågor som berör 
utvecklingen inom svenskt animalie- och 

vegetabilielantbruk. Kommittén verkar för 
ökad kunskap och insikt om de faktorer som 
påverkar förutsättningarna för en uthållig 
produktion vad gäller lönsamhet, produkt-
kvalitet, miljöpåverkan och ändliga resurser. 
Kommittén initierar aktiviteter som leder till 
ökat entreprenörskap och en för näringen po-
sitiv utveckling av det enskilda företaget.

Vegetabilie- och animalielantbruket ge-
nomgår en omvälvande förändring. Kommittén 
har under de två år som man arbetat försökt 
tränga in i vilka åtgärder som kan bidra till en 
positiv utveckling inom primärproduktionen. 
De delar som kan betraktas som ”smala pas-
sager” har varit utgångspunkt för kommitténs 
arbete under 2008. Under hösten gjordes en 
studieresa till Skottland. En grupp med lant-
brukare, rådgivare och forskare gavs möjlig-
het att ta del av erfarenheter från ett land där 
rådgivningen i hög grad fokuserat på strate-
giskt företagande. Erfarenheterna presentera-
des på en konferens i mitten av januari 2009.   
Kommittén är verksam inom Jordbruks- 
avdelningen.

Kommittén för matkvalitet och folkhälsa
Kommitténs övergripande verksamhet och syfte 
är att inom ramen för akademiens ändamål be-
handla aktuella frågor som rör matkvalitet och 
folkhälsa. Detta uppnås genom ökad kunskap 
och insikt om de faktorer inom hela livsmedels- 
kedjan som påverkar matens egenskaper och 
kvalitet samt genom att sprida ökad insikt och 
kunskap om matens och måltidens betydelse 
för folkhälsa och livsstil i det dagliga livet. 
Kommittén vill skapa ett forum för utbyte och 
förmedling av kunskaper inom hela området 
matkvalitet och folkhälsa genom seminarier 
och konferenser.

2008 har kommittén producerat en skrift 
med titeln Matens kvalitet samt genomfört 
en nationell (Stockholm) och en regional 
(Falkenberg) konferens på samma tema. 
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Kommittén har också genomfört två re-
gionala konferenser kring Den beresta ma-
ten - matens kvalitet i ett globalt perspektiv 
(Karlstad, Gävle). En nationell konferens har 
också anordnats om de nationella miljömå-
len och folkhälsan samt en aktivitet på Ulvön 
tillsammans med Kommittén för landsbygd 
och kultur – Bli framgångsrik företagare inom 
mat och turism. Under året har ett seminarium 
genomförts på temat Behöver vi alla dessa livs-
medelstillsatser? Kommittén är verksam inom 
Jordbruksavdelningen.

Kommittén för miljöfrågor
Kommittén följer svensk och internationell 
utveckling inom miljövårds- och naturresurs-
området. En huvuduppgift är att bereda och 
framföra förslag till akademien om initiativ till 
forskning, åtgärder och möjliga ställningsta-
ganden i angelägna frågor. 
Planeringen för projektet Det periurbana land-
skapet påbörjades under 2008. Projektet kom-
mer huvudsakligen att genomföras under 2009. 
Mest arbete lade kommittén under året ned på 
projektet De gröna näringarnas framtidsbilder. 
Skriften Edens lustgård tur och retur – framtids-
vägar till ett hållbart naturbruk (KSLAT nr 3 
2008) sammanfattade och utvidgade diskus-
sionen kring en studieresa och ett seminarium 
som kommittén höll hösten 2007. 
Skriften följdes upp med seminariet Röster om 

Eden i november 2008. Peter Sylwan, skriftens 
huvudförfattare, presenterade sin tankebild E5 
som den huvudled längs vilken utvecklingen 
mot ett hållbart jordbruk bör gå. De fem  
E:na står för Etik, Ekologi, Estetik, Ekonomi 
och Empati. Många av jordbrukets miljöpro-
blem är gemensamma för olika odlingsinrikt-
ningar och i diskussionen betonades vikten av  
öppenhet mellan representanter för olika od-
lingsinriktningar i sökandet efter lösningar på 
miljöproblemen. Kommittén är avdelnings-
övergripande och leds av Allmänna avdel-
ningen.

Kommittén för skoglig teknik och logistik
Kommittén har en initierande, samordnande 
och informerande inriktning för att bidra till 
utformandet av för framtiden effektiva skog-
liga produktionssystem. På temat Skogsbrukets 
tekniska utvecklingsvision anordnades en work-
shop i Vindeln 2-3 juni med representanter 
för forskning, skogsbruk, maskintillverkare, 
innovatörer och entreprenörer. Workshopen 
resulterade i en vision för teknikutvecklingen 
de närmaste fem-sju åren.
Visionen presenterades vid konferensen Tek-
nikutveckling och innovationssystem – Hur 
skapar vi skogsbrukets Silicon Valley? den 6 no-
vember. På konferensen beskrevs behov inom 
en rad insatsområden. En av slutsatserna var 
att såväl skogsbruk som samhälle måste vara 
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beredda att satsa mycket mer offensivt för 
att upprätthålla konkurrenskraften i skogs-
bruket och skogsindustrin. En viktig del av 
kommitténs kommande arbete är att upprätta 
en handlingsplan för hur visionen ska kunna 
förverkligas. Kommittén är verksam inom 
Skogsavdelningen.

Kommittén för skogsskötsel
Kommittén sätter fokus på den svenska sko-
gens framtida skötsel genom att studera och 
analysera hur samhället, skogsföretag och 
enskilda skogsägare bör utforma sin skogs-
skötsel och sina skogsbruksmetoder, särskilt 
med avseende på klimatförändring. 

Kommittén har tillsammans med SLU och 
Skogforsk genomfört konferensen Balanserad 
gödsling i skogsbruket den 21 maj 2008 som ett 
bidrag till att lösa Sveriges åtaganden att öka 
andelen förnybar energi, att sänka utsläppen 
av växthusgaser samt att säkra försörjning av 
skogsråvara till industrin.

Den av IUFRO (International Union of 
Forest Research Organizations), FAO och 
SLU arrangerade konferensen Adaptation of 
forests and forest management to changing cli-
mate with emphasis on forest health: a review of 
science, policies and practices i Umeå den 25-28 
augusti erbjöd en bra arena för kommitténs 
arbete. Kommittén anordnade där ett eget 
halvdagsseminarium med titeln The Swedish 
model as a tool for global carbon mitigation med 
egna och inbjudna talare. Höstens arbete 
bestod främst av planering för KSLA-kon-
ferensen Vilka beslut fattas idag inom skogssek-
torn för att möta klimatförändringarna? den 5 
februari 2009. Kommittén är verksam inom 
Skogsavdelningen.

Kommittén för vattenfrågor 
Kommittén bevakar frågor som berör vattnets 
kvalitet och kvantitet i de areella näringarna. 

Särskild vikt ges åt genomförandet av EUs 
vattendirektiv, uppfyllandet av de svenska 
miljömålen samt åt att säkerställa vattnet 
som produktionsresurs i jord- och skogsbruk. 
Arbetet sker dels genom att ta fram fakta- 
underlag och analyser, dels genom att arrange- 
ra seminarier, konferenser och andra möten 
samt fungera som remissorgan.

Under 2008 har kommittén genomfört 
tre konferenser och en studieresa. På kon-
ferensen i juni avhandlades fysisk restaure-
ring av vattenmiljöer. På en studieresa till 
Närke i augusti studerades hydrologiskt mo-
difierade vatten och hur man kan restaurera 
dem. Konferensen om växtskyddsmedel och 
vattenmiljön i september genomfördes tio 
år efter en KSLA-konferens med liknande 
tema. I oktober genomfördes en konferens 
där vattenmyndigheterna redovisade re-
sultaten av kartläggningsprojektet Finn de 
områden som göder havet mest. Kommittén 
är avdelningsövergripande och leds av 
Jordbruksavdelningen.

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. På ANH-nämndens möte den 
2 april diskuterades verksamheten bland an-
nat med utgångspunkt i två föredrag hållna 
av ledamöterna Kjell Lundquist och Janken 
Myrdal, föredrag som var såväl framåt- som 
bakåtblickande. 

Lundquist resonerade kring de tolk-
ningsfrågor som historikern ställs inför när 
denne ska ta ställning till naturvetenskaplig 
kunskap som med dagens mått är obsolet. 
Myrdal diskuterade landsbygdens framtid 
mot bakgrund av ett antal historiska utveck-
lingslinjer.
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Ekologiskt  forum

Ekologiskt Forum är en mötesplats för alla 
som vill verka för en utveckling av ekologisk 
produktion och konsumtion från jord till bord 
och för skapandet av ett långsiktigt uthålligt 
lantbruk. Ekologiskt Forum är 2008–2010 
ett projekt vid KSLAs allmänna avdelning. 
Syftet är att öka kunskaperna och stimulera 
diskussionerna om ekologiskt lantbruk inom 
KSLA och i samhället. Projektet belyser frå-
gor om villkoren för produktion, forsknings- 
och utvecklingsinsatser kring ekologiskt lant-
bruk och hela livsmedelskedjan, likheter och 
skillnader i förhållande till konventionellt 
lantbruk samt den ekologiska produktionens 
betydelse i skapandet av ett långsiktigt uthål-
ligt lantbruk.

Ekologiskt Forum leds av en planerings-
grupp sammansatt av personer från hela 
livsmedelskedjan, som beslutar om verk-
samhetens utformning och innehåll. I ak-
tiviteterna eftersträvas ett brett deltagande 
från hela sektorn. Såväl marknadsaktörer 
som myndigheter och departement, forsk-
ning, organisationer och enskilda personer, 
lantbrukare och konsumenter med flera 
deltar. 

Handlingsprogram eller skrivbords- 
produkt?  Dialogmöte om 
Aktionsplan 2010  30 januari 
Ekologiskt Forum ledde arbetet med att ta 
fram Aktionsplan 2010, för en ökad ekologisk 
konsumtion och produktion. Planen överläm-
nades till jordbruksminister Eskil Erlandsson 
i december 2007. Dialogmötet ordnades för 
att diskutera hur aktionsplanen tagits emot, 
hur olika aktörer ser på åtgärdsförslagen och 
hur man konkret vill verka för att nå målen. 
En viktig fråga var hur jordbruksministern 
anser att regeringen kan använda sig av ak-

tionsplanen för att stimulera den ökning av 
den ekologiska konsumtionen och produktio-
nen som målen anvisar. 

Vässa eko för att nå miljömålen  
Workshop 25 februari 
Ekologiskt Forum anordnade en workshop 
med fokus på de områden där de största utma-
ningarna för det ekologiska lantbruket ligger: 
Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt odlings-
landskap och Ett rikt växt- och djurliv samt 
målet om Ingen övergödning. Diskussionen 
förbereddes av en arbetsgrupp för varje om-
råde med deltagare från lantbruket, rådgiv-
ningen och forskningen för att kunna starta 
diskussionen på workshopen på en gemensam 
och hög nivå och kunna använda eftermid-
dagen till att för respektive område utforma 
konkreta strategier som leder till handling.

Prova ekovin med professorn!  
Seminarium med vinprovning 13 maj
Intresset för ekologiska viner är starkt, både 
i Sverige och i omvärlden. Ekologisk vin-
odling ökar snabbt. Ekologiskt Forum bjöd 
in till en njutningsfull utbildning i vinets 
tecken där deltagarna både teoretiskt och 
praktiskt fick möjlighet att lära sig mer om 
ekologiska viner, trenderna inom den ekolo-
giska vinvärlden och varför flera av ledande 
vinproducenter nu ställer om till ekologisk 
produktion. Huvudtalare på seminariet var 
vinproducenten och världens ende professor i 
ekologisk vinodling, Dr. Randolf Kauer, från 
Rhendalen i Tyskland. 

Ekologiskt Forums strategimöte 
Potential och utmaningar 14 oktober
Den ekologiska produktionen och konsumtio-

Ekologiskt forum
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nen har en spännande utveckling med många 
aktörer och drivkrafter. Utvecklingen sker 
både på marknaden och i lantbruket/produk-
tionen. Syftet med mötet var att kartlägga fron-
ten för ekologisk produktion och konsumtion 
och identifiera dess potential och utmaningar 
tillsammans med ett antal utvalda nyckel- 
aktörer inom den ekologiska sektorn. 

Uppföljning av Aktionsplan 2010  
3 december 
Ekologiskt Forum är mycket aktivt i arbetet 

med att följa upp aktionsplanen. Regeringen 
beviljade under hösten medel till ett projekt 
som ska pågå till och med 2010 för att ”un-
derlätta utvecklingen och bidra till att de na-
tionella målen för ekologisk produktion och 
konsumtion nås”. En projektledare, Anders 
Heimer, utsågs och en styrgrupp för projektet 
bildades med centrala aktörer som pekas ut i 
aktionsplanen. Vid detta upptaktsmöte dis-
kuterades struktur, arbetssätt och aktiviteter 
i projektet. En plan för uppföljningsarbetet 
utarbetades de sista veckorna på året. 
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Konferenser och seminarier

Konferenser och sem
inarier 

Hästen i Centrum  
- om möjligheter och utmaningar för  
samhället, företagen och individen  
Konferens 23 januari 
Aldrig tidigare har så många representanter 
från så många olika grenar av hästsverige 
samlats för att diskutera framtiden för svensk 
hästnäring! Över 200 personer, däribland 
även politiker och tjänstemän, deltog i konfe-
rensen Hästen i Centrum på Solvalla travbana, 
ett samarrangemang mellan Jordbruksverket, 
KSLA och Hästnäringens Nationella Stiftelse 
(HNS). 

Bakgrunden är att svensk hästnäring är 
på stark frammarsch och idag omsätter cir-
ka 45 miljarder kronor om året. Var tredje 
svensk har någon slags kontakt med häst. Till 
grund låg de fem workshops och seminarier 
som genomförts i KSLAs regi sedan 2006 
på teman som Hästhållning – utmaningar 
för framtiden, Kunskapsöverföring om häst 

– sändare och mottagare på samma våglängd, 
Hästar för alla behov – framtidsperspektiv på 
hästmaterial och hästanvändning, Hästen i 
samhällsplaneringen – mötet mellan män-
niska och häst, mellan landsbygd och tätort, 
Hållbarhet och motorik – en jämförelse mel-
lan häst och människa.

Exchanging Biodiversity. Vem äger biolo-
giskt material och genteknisk kunskap?  
Boksläpp 13 februari
Vi läser om kontroverser rörande patent på 
levande växter, djur och andra organismer. 
Internationella storföretag sägs utnyttja så-
dana organismer och traditionell kunskap i 
u-länder utan att dessa länder får del av de 
vinster och fördelar som skapas av avancerad 
bioteknik. U-landsforskare kan i sina egna 
länder bli utestängda från traditionell insam-
ling av växtmaterial för taxonomiska och sys-
tematiska studier. 

Ett ytterligare problem gäller genmo-
difierade grödor, där flera u-länder tvekar  
eller är negativa med hänvisning till att detta 
hotar den biologiska mångfalden. Genom en 
rad internationella avtal som ingåtts under 
det senaste kvartsseklet har ett antal områden 
reglerats vad avser ägande, genetiska resurser 
för livsmedelsproduktion, biosäkerhet med 
mera. Förvaltningsmässigt berörs främst mi-
nisterier och myndigheter vilka hanterar ut-
rikespolitik, handel, juridik, miljö, jordbruk 
och utbildning. 

Vi står inför en ny internationell rätts-
ordning där många länder, särskilt i u-värl-
den, har svårigheter att genomföra de olika 
åtaganden som undertecknas. Genom det av 
Sida stödda utbildningsprogrammet Genetic 
Resources and Intellectual Property Rights ut-
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bildas domare, patent- och växtsortgranskare, 
genbankkuratorer, forskningsledare, handels-
förhandlare, jurister med flera. Läroboken 
Exchanging Biodiversity presenterades och 
diskuterades vid boksläppet.

Förnybar energi  
– möjligheter att klara EUs mål  
Konferens 21 februari
Sverige kommer att klara EUs klimatmål 
ganska lätt, spådde förre statsministern 
Göran Persson vid en energikonferens som 
akademiens kommitté för energifrågor ar-
rangerade. Lösningarna heter vindkraft, bio-
bränsle från skogen och energibesparingar, 
menade han. Enligt EUs klimatdirektiv ska 
Sverige öka andelen förnybar energi från da-
gens 40 procent till 49 procent år 2020. Det 
borde inte vara något problem. 

Sverige kan bygga ut vindkraften och vi 
kan öka uttaget av biobränslen från skogen. 
Däremot ska vi inte utnyttja åkermarken för 
att producera energi, underströk han. Marken 
kommer att bli alldeles för värdefull för livs-
medelsproduktion när klimatförändringarna 
försämrar förutsättningarna för jordbruk i 
andra regioner. Men lika viktigt är att minska 
den totala användningen av energi i Sverige. 

Utbildning och yrkesverksamhet  
inom djurvården  
Seminarium i samarbete med Naturbruks-
gymnasiernas förening 26 februari
Djurvårdens roll i samhället ökar gällande 
såväl djurparks-, försöks- som sällskapsdjur. 
Många ungdomar väljer utbildningar inom 
djurvården och fortsätter sedan som yrkes-
verksamma inom det området, som anställda 
eller företagare. Det finns ett behov av att 
stärka branschsamverkan för att forma bra 
utbildningar och att synliggöra djurvårds-
branschen. 

Det finns på nationell nivå en rad sam-
arbetsorgan inom de areella näringarna för 
rekrytering och olika yrkes- och fortutbild-
ningar, mellan arbetsgivar-, arbetstagar- och 
intresseorganisationer. Under 1990-talet 
fanns också en Djurvårdens Yrkesnämnd, vil-
ken dock försvann runt år 2000. Med denna 
bakgrund höll Naturbruksskolornas förening 
och akademien detta idéseminarium för att 
stimulera tillkomsten av ett djurvårdsbran-
schens samverkansorgan i utbildnings- och 
rekryteringsfrågor. 

Kan konsumenterna välja den  
kvalitet de vill ha?  
Seminarier om matens kvalitet på KSLA och 
i Falkenberg 11 mars och 10 september
Under flera år har priset på maten varit i fokus 
medan matens kvalitet tyvärr inte fått lika 
stor uppmärksamhet. Det finns dock en hel 
del tecken på att trenden håller på att vända 
och allt fler konsumenter sätter matens kva-
litet mycket högt när de handlar livsmedel. 
Kommittén för matkvalitet och folkhälsa 
vid KSLA har därför genomfört en omfat-
tande revidering av en tidigare utgiven skrift 
Matens kvalitet. 
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Den presenterades på två seminarier där 
några utvalda aspekter av begreppet livs- 
medelskvalitet diskuterades utifrån konsu-
mentens synvinkel. Vilka faktorer påverkar 
konsumentens val av livsmedel idag? Vilket 
skyddsnät har konsumenten när det gäller 
redlighet och livsmedelshygien? Vilket stöd 
skulle konsumenten behöva för att välja livs-
medel med hög miljökvalitet? Dessa frågor 
diskuterades vid seminarierna.

Nya alternativa modeller för  
avsättning av skogsmark  
Konferens 12 mars
Den finska Metso-modellen för naturvård 
har på prov vänt upp och ned vad gäller skyd-
det av skog. Myndigheterna kommer inte ut 
och pekar med hela handen. Tvärtom, skogs-
ägarna får själva aktivt bjuda ut sina skogar 
som naturreservat om de är intresserade. Kan 
detta vara något för Sverige var en huvud-
fråga på konferensen. I Finland blev det en 
anbudstävling och förhandling med ett urval 
av skogsägarna. En del skogar köptes in, för 
andra slöts det långtidsavtal. 

Dialog var ett återkommande nyckelord 
under konferensen. Kontakterna med mark-
ägarna måste bli bättre. Det ska inte bara 
komma ett brev från myndigheterna. Lokal 
delaktighet, dialog och ödmjukhet är ord som 
finns i regeringens olika uttalanden. Vi mås-
te få ett underifrånperspektiv, markägarna 
måste bli delaktiga i processen, vi måste få 
mer flexibla skyddsformer och mer varierade 
avtalstider. 

Vad vill regeringen med skogen?  
Seminarium om den skogspolitiska  
propositionen 2 april
Några små ändringar i skogsvårdslagen, all-
mänt positiva ord om ökad skogsproduktion 
och en bombmatta av utredningsuppdrag. Ja, 
så kan man sammanfatta regeringens skogs-

politiska proposition, som presenterades på 
KSLA. Företrädare för skogsnäringen var 
nöjda med propositionen, naturvårdsorgani-
sationerna missnöjda. 

Huvuddragen i skogspolitiken ligger 
fast. Miljö och produktion ska fortfarande 
vara två jämställda mål och det ska fortfa-
rande vara frihet under ansvar för skogs-
ägarna. Skogsvårdslagen ska ändras på 
några få punkter: Den inledande portalpa-
ragrafen kompletteras med ordet ”förnybar”. 
Skogsmarksbegreppet ändras, det som idag 
kallas skogsmark ska i morgon heta ”produk-
tiv skogsmark”. Och skogsägarna behöver 
inte längre ha någon miljöredovisning. 

Ska vi kasta in handduken? Eller byta ut 
den? Textilproduktion och konsumtion, 
dess miljöpåverkan och dess ekonomiska 
och sociala roll 
Seminarium 3 april 
Produktion och export av textilier är mycket 
viktiga i många länders ekonomi. Samtidigt 
ifrågasätts såväl de sociala som miljömäs-
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siga villkoren för produktionen allt mer. 
Seminariet belyste produktion och konsum-
tion ur olika perspektiv och tog upp debatten 
om hur vi kan komma vidare. 
Går det att förena de olika anspråken – bättre 
miljö, rimliga arbets- och livsvillkor och en 
fortsatt hög konsumtion? var en huvudfråga 
på seminariet. Seminariet var ett samarbete 
mellan Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för 
Miljö och Utveckling och KSLA.

Kooperation, jord och skog – agrara  
organisationer i ett historiskt perspektiv  
Symposium 3 april
Historieforskningen om den svenska lant-
brukskooperationen har länge varit bristfällig 
och ofta saknat djuplodande och uttömmande 
beskrivningar och analyser. Symposiets syfte 
var att väcka frågan om de agrara organisatio-
nernas historia och hur denna kan och/eller 
bör skrivas. 
Målet är att bidra till en fördjupad förståelse 
av den typ av organisationsstruktur som de 
agrara näringarna verkat inom. Vid symposiet 
diskuterades fler olika teman med huvudsak-
ligen tre inriktningar: historiografi, nya in-
fallsvinklar och tidigare ej använda källor. 
Deltagarna var både fackhistoriker och per-
soner från lantbrukskooperationen. 

Det gröna kunskapssamhället  
Seminarium om framtida forskning 8 april
Med akademien som plattform har 22 olika 
aktörer inom den gröna sektorn utarbetat ett 
inspirationsdokument Det gröna kunskapssam-
hället inför den forskningspolitiska proposition 
som senare lades fram och riksdagsbehandla-
des under 2008. Det övergripande syftet med 
det gemensamt framtagna dokumentet är att 
många aktörer i hela den gröna sektorn till-
sammans vill ge regeringen budskapet att stat-
liga resurser för forskning och innovation inom 
sektorn måste öka för hela landets bästa. 

Dokumentet gör troligt att biologin kan 
komma att spela samma framträdande roll för 
utveckling av välstånd som fysik och mekanik 
gjorde under 1900-talet, industrialismens år-
hundrade. Den gröna sektorn griper in i stort 
sett varje dag i alla människors liv. Sektorn har 
ett betydande ekonomiskt inflytande på sam-
hällsekonomin. Skogsindustrin står för mer än 
10 procent av totala exporten, livsmedelsbran-
schen omsätter 140 miljarder kronor per år och 
sysselsätter 250 000 människor. 

Är fordonsbränslen från jord- och skogs-
bruk lösningen på transportsektorns 
växthusgasutsläpp?  
Hearing om biodrivmedel 9 april
KSLA, KVA och IVA arrangerade en hea-
ring för att belysa biodrivmedlens för- och 
nackdelar, om möjligheterna att energieffek-
tivisera, ge en överblick av olika biodrivme-
dels ursprung, framställning och teoretiska 
möjligheter, tillgången på råvaror, motor- 
utveckling samt frågor som anknyter till po-
litik och styrmedel.

Transportsektorn svarar såväl för den 
största andelen som för den största ökningen 
av växthusgasutsläppen. I vilken utsträckning 
biodrivmedel kan ersätta de fossila fordons-
bränslena är därför en kritisk fråga. EU har 
som mål att andelen icke-fossil energi inom 
transportsektorn ska uppgå till 10 procent år 
2020. Klimatberedningen föreslår att man ska 
satsa på den andra generationens biodrivme-
del, stödja utvecklingen av biogasdrift, el- och 
elhybridteknik samt styrmedel för att stimu-
lera fortsatt introduktion av biodrivmedel i 
Sverige.

Växternas krig  
– om växtkommunikation  
Seminarium 10 april
Forskningsprogrammet PlantComMistra har 
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som uppgift att ta reda på hur växtkommuni-
kation fungerar och hur den kan användas för 
att utveckla nya växtskyddsmetoder. Avsikten 
är att utveckla mer robusta växtodlingssys-
tem som bättre använder växternas förmåga 
till inducerad resistens mot skadegörare och 
att genom ökad mekanistisk förståelse lägga 
grunden för nya förädlingskriterier och be-
kämpningsmetoder.

För de insekter som lever på och i när-
heten av växter är doftämnen betydelse-
fulla. Exempelvis kan flyktiga ämnen från 
vissa ogräs göra en kornplanta mindre att-
raktiv för bladlöss. Samma sak kan hända 
när man samodlar vissa sorter av korn. 
Kornplantorna som exponeras för vissa 
ogräs blir mer attraktiva för bladlössens na-
turliga fiender som till exempel nyckelpigor 
och parasitsteklar.

Den beresta maten – matens kvalitet i ett 
globalt perspektiv  
Regionala konferenser i Karlstad och 
Gävle 10 april och 18 september
På vårt middagsbord finns det ofta mat från 
hela världen. Vi har vant oss vid att kunna 
köpa alla slags frukter och grönsaker oavsett 
vilken årstid det är och importerar även när 
det är högsäsong för liknande svenska pro-
dukter. Seminariet i Karlstad arrangerades 
av Kommittén för matkvalitet och folkhälsa i 
samarbete med Hushållningssällskapet Väst/

Värmland och seminariet i Gävle i samar-
bete med Hushållningssällskapet Dalarna 
Gävleborg.

Varifrån kommer ursprungligen den mat 
som vi äter i Sverige? Vilka vägar har den 
tagit innan konsumenten köper den i bu-
tiken? Vilken resa har gurkan, biffen och 
torsken gjort innan den hamnar på mid-
dagsbordet? Har jakten på lågprismaten 
förändrat vår livsmedelskarta? Hur är det 
möjligt att maten är billigare trots att den 
transporteras runt hela jorden? Vad kostar 
transporterna av maten – har hänsyn tagits 
till miljökostnader. Det är inte självklart att 
närodlat alltid är bäst och därodlat alltid är 
pest. De olika produkterna måste granskas 
var och en. Det var några av frågorna som 
diskuterades.

Fiskets kollaps utanför Nordamerika 
– vad kan Sverige och Europa lära?  
Konferens på Fiskemässan 
i Göteborg 11 april
KSLA och Sportfiskarna genomförde en 
temadag om Östersjöns fiskeproblematik på 
Svenska Mässan i Göteborg. I Sverige är den 
fiskeripolitiska debatten intensiv. Torsken har 
blivit en symbolfisk för en fiskeripolitik som 
inte fungerar, för ett överfiske i haven. Alla 
är egentligen överens om varför det blivit som 
det är, men hur ser vägen till en framtid i eko-
logisk balans ut? 

År 1992 kollapsade världens största torsk-
bestånd utanför Newfoundland. Torsken 
har ännu inte kommit tillbaka. Vad händer 
i våra fiskevatten? Håller fiskbestånden på 
att försvinna? Tillståndet i vårt fiskeområ-
de kommer att jämföras med fiskekollapsen 
utanför Nordamerikas kust. Vad kan vi dra 
för lärdom av de nordamerikanska missta-
gen? Konferensen redovisas i KSLAT nr 2 
2008, som kan laddas ner på www.ksla.se 
(Trycksaker/KSLAT).
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Forskarutbildningen i Baltikum  
– hur gick det sedan?  
Seminarium 15 april
År 1999 startades ett forskarutbildnings-
program för de tre baltiska staterna finan-
sierat av Wallenberg Foundation, Svenska 
Institutet och Formas. Tjugoen doktorander 
antogs varav sjutton var disputerade i mitten 
av april 2008. Syftet med programmet var att 
öka forskningskapaciteten i riktning mot bär-
kraftig naturresursförvaltning, befästa forsk-
ningsinstitutioner i de tre baltiska länderna 
och i Sverige, utföra internationellt viktig 
forskning inom bärkraftig naturresursför-
valtning och etablera och utveckla långsiktiga 
goda relationer mellan baltiska och svenska 
forskare och forskningsinstitut.

Vid seminariet deltog nya baltiska dok-
torer, baltiska och svenska handledare, aka-
demiens ledning och företrädare för finan-
siärerna. En utvärdering av programmet 
presenterades och diskuterades. Konceptet 
med akademien som facilitator befanns vara 
lyckat och har ”erbjudits” svenska regeringen 
för andra länder. Vid avslutningstalet där 
preses tackade organisatörer och finansiärer 
överlämnades en boktrave med samtliga kla-
ra avhandlingar till Wallenberg Foundation, 
Svenska Institutet och Formas.

Entreprenörskapets drivkrafter  
och motkrafter  
Seminarium 17 april
Företagande innebär ständiga utmaningar i 
form av samhällets krav, fluktuerande priser 
på produkter och produktionsmedel, föränd-
ringar på arbetsmarknaden etc. I den gröna 
sektorn tillkommer dessutom svårkontroller-
bara faktorer som väder och vind, hälsopro-
blematik och även lång tid från planering och 
produktionsstart till säljbar produkt. 

Ett sätt att förhålla sig till problemen är att 
förarga sig över sakernas tillstånd och hoppas 
att någon extern kraft, vanligtvis politikerna, 
ska ingripa. Ett annat är att försöka identifie-
ra hindren i syfte att eliminera eller kringgå 
dem. Hur tänker framgångsrika företagare? 
Hur övervinner de svårigheter? Hur fullföl-
jer de sina planer? Dessa frågor togs upp på 
seminariet.

Husdjur - en guldgruva för att studera 
sambanden mellan gener, egenskaper 
och sjukdomar  
Seminarium på IVA 22 april
Domesticeringen av djur och växter är det 
mest betydelsefulla teknologiska genom-
brottet under människans historia och en 
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förutsättning för det industriella samhället. 
Husdjuren har successivt förändrats genetiskt 
under de senaste 10 000 åren som en följd av 
människans selektiva urval av avelsdjur. 

Genetisk forskning på husdjur utgör där-
för ett viktigt komplement till de studier man 
kan göra på människan och modellorganis-
mer, till exempel mus. Seminariet, som var 
ett samarrangemang med IVA, presenterade 
den forskning som bedrivs på husdjur för att 
öka kunskapen om grundläggande biologi 
samt som modell för våra folksjukdomar.

Miljömedvetna odlingssystem –  
perspektiv på hållbarhet  
Seminarium och fältvandring 
 22 april och 18 juni
Seminariet gav en samlad genomgång av re-
sultaten från konventionella och ekologiska 
odlingsformer i tredje växtföljdsomloppet 
2000-2005 i de skånska odlingssystemförsö-
ken. Försök med olika odlingsformer är ett 
projekt som pågått sedan 1987. Målsättningen 
med seminarierna om miljömedvetna od-
lingssystem har varit att jämföra ekologiska 
och konventionella odlingssystem med och 
utan idisslare. Odlingen har anpassats till den 
biologiska, tekniska och ekonomiska utveck-
lingen för respektive systems bakomliggande 
natursyn och filosofi. 

Seminariet på KSLA 22 april riktade sig 
främst till rådgivare och forskare och summe-
rade erfarenheterna från det att systemen anla-
des 1985. Fältvandringen på plats i Kristianstad 
18 juni pekade ut framtida vägar för att utveckla 
odlingsformerna hos de mest miljömedvetna 
lantbrukarna inom respektive system.

Svensk skogsindustris framtid  
och konkurrenskraft  
Seminarium 24 april
Den svenska skogsindustrins konkurrenskraft 

är mycket god! menade professor Sören Wibe. 
Men andra menade tvärtom att skogsindustrin 
står inför stora problem, främst på grund av 
höga energi- och virkespriser. Wibe grundade 
sin positiva analys på historiska data. De se-
naste 25 åren har man spått skogsindustrins 
snara död gång på gång. ”Sverige ska inte 
syssla med sådan lågteknologi som papper 
och massa”, hette det då. ”Den svenska skogen 
växer för långsamt” var ett annat argument. 

Sedan kom skogsdöden och det pappers-
lösa kontoret. Men se hur det har gått - in-
dustrins produktion har bara ökat och ökat. 
De mer skeptiska pekade på problem för 
nordisk skogsindustri: ökande energipriser, 
som framförallt missgynnar produktionen 
av tidningspapper; fallande efterfrågan på 
tidningspapper och finpapper i Nordamerika 
och Västeuropa; global överkapacitet för 
många produkter; ökad konkurrens om vir-
kesråvaran från energisektorn; de ryska vir-
kestullarna. 

Virkesmätningens historia  
Symposium 5 maj
En viktig förutsättning för en väl fungerande 
virkesmarknad är att råvaran kan mätas på 
ett sätt som alla berörda parter uppfattar som 
korrekt och rättvist. Virkesmätningen är ett 
historiskt exempel på hur skogsnäringen, en 
av landets viktigaste exportnäringar, i sam-
arbete med staten lyckats lösa en rad problem 
som underlättat vår viktigaste råvarumark-
nads sätt att fungera.

Syftet med projektet är att skildra vir-
kesmätningens till stor del okända historia i 
Sverige från slutet av 1800-talet och fram till 
idag.  Under denna tid genomgick virkesmät-
ningen stora förändringar. Virkesmätningen 
sätts också in i de större sammanhang som 
utgörs av skogsbrukets och skogsindustrins 
omvandling under hundra år och drivkraf-
terna bakom mätningens omvandling fångas 
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in. Vid symposiet deltog både personer från 
branschen och fackhistoriker. 

Balanserad gödsling i skogsbruket  
Konferens 21 maj
450 kubikmeter på 100 år utan gödsling el-
ler 550 kubikmeter på bara 60 år med balan-
serad gödsling? Ja, på många marker går det 
att fördubbla granens produktion genom att 
gödsla skogen efter trädens behov. Man ska 
börja gödsla tidigt, redan när skogen är ung 
och man ska gödsla ofta, inledningsvis varje 
eller vart annat år, menade förespråkarna. 
Det kanske fungerar biologiskt, men det blir 
otroligt dyrt, replikerade kritikerna. Vid tra-
ditionell skogsgödsling tillför man 150 kg 
kväve per hektar en eller ett par gånger i slu-
tet av skogens omloppstid. Man tillför enbart 
kväve. 

Reaktionsperioden är knappt tio år och 
varje gödsling ger totalt 15 till 20 kubikme-
ter extra virke. Balanserad gödsling är ett 
helt nytt och radikalt tänkesätt. Den första 
gödslingen görs redan när skogen är cirka 
15 år gammal och sedan gödslar man vart-
annat år i 20 år. Därefter fortsätter man i 
lite lugnare takt, gödslar ungefär vart sjunde 
år fram tills dess att skogen är 50 år. Den 
gödslade skogen slutavverkas vid 60 till 70 
års ålder, det är upp till 20 år tidigare än i 
en ogödslad skog. 

Studieresa till Sápmi med Riksdagens 
Miljö- och jordbruksutskott 26–28 maj
Miljö- och Jordbruksutskottet inbjöds av 
KSLA till en studieresa med inriktning på 
främst rennäringsfrågor. Resan är ett uttryck 
för KSLAs strävan att etablera akademien som 
ett obundet forum för diskussioner rörande 
rennäringsfrågor. Resan var upplagd för att 
spegla rennäringens historia, nutid och fram-
tid med tonvikten lagd på nutid och framtid. 
Resan tog främst sikte på frågor kring närings- 
utveckling och konkurrensen kring använd-

ningen av gemensamma naturresurser. 
Vidare var frågan om rennäringen som 

faktor och medspelare i landsbygds- och gles-
bygdsutvecklingen ett centralt tema för resan. 
Området Kiruna-Gällivare-Jokkmokk hade 
valts, då detta område på en förhållandevis be-
gränsad yta bland annat innehåller Världsarvet 
Laponia, ett antal aktiva samebyar med en dif-
ferentierad näringsverksamhet, Ájtte Fjäll- och 
Samemuseum, Samernas Utbildningscentrum, 
stark turistnäring, vindkraftsetablering-
ar och en betydande samisk befolkning.  

Third International Workshop  
on Equine Ostoechondrosis  
Internationell workshop 29–30 maj
KSLA stod värd för The 3rd International 
Workshop on Equine Osteochondrosis, en work-
shop om utvecklingsrubbningar i skelettet 
hos hästar. Tjugofem forskare från Europa, 
Australien, Nya Zeeland och Nordamerika 
presenterade nya resultat och pågående forsk-
ning kring sjukdomens uppkomstmekanis-
mer, genetik, diagnostik, kliniska symptom 
samt prevention och behandling. Workshopen 
avslutades med att man enades om priorite-
ringar för fortsatt forskning och att träffas för 
nästa workshop vid Cornell University i USA 
under 2010.
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Behöver vi alla dessa livsmedelstillsatser?  
Seminarium 2 juni
Tillsatser i livsmedel används främst för att 
påverka konsistens, färg, smak och hållbar-
het. Skälet kan vara att försäkra sig om en 
jämn kvalitet på produkterna eller för att 
kunna göra en billigare vara.

Användningen av livsmedelstillsatser är 
noga reglerad. Inom EU får en livsmedels-
tillsats endast användas om den godkänts för 
livsmedlet i fråga. Före godkännande bedöms 
tillsatsen ur hälsosynpunkt. 

Trots att en tillsats bedömts som god-
känd kan den ge upphov till överkänslighets- 
reaktioner. Alla använda tillsatser ska där-
för kunna identifieras av konsumenten. De 
ska på förpackningen alltid deklareras med 
funktionsnamn följt av antingen tillsatsens 
E-nummer eller vedertagna namn. I Sverige 
är idag omkring 300 tillsatser godkända för 
användning. I ingrediensförteckningarna är 
det ofta långa rader av E-nummer, något som 
uppfattas som negativt av många konsumen-
ter. 

Skogen i vårt inre – Utmark och frihetsdröm  
Boksläpp 10 juni 
Akademiens enhet för de areella näringarnas 
historia (ANH) arrangerade ett gemensamt 
boksläpp med Carlssons bokförlag med anled-
ning av journalisten Johannes Ekmans skogs- 

historiska bok Skogen i vårt inre – Utmark och 
frihetsdröm. Deltagarna var särskilt inbjudna 
med professor Sverker Sörlin som samtalsle-
dare och föredragshållare.

Hur hanterar vi fysiskt och  
hydrologiskt modifierade vatten?  
Konferens 10 juni
Konferensen behandlade det som i EUs ram-
direktiv för vatten kallas ”kraftigt modifiera-
de vatten”. Syftet var att lära mer om våra fy-
siskt och hydrologiskt förändrade vatten och 
hur myndigheter och andra aktörer hanterar 
dem. Enligt Vattendirektivet ska alla Sveriges 
vatten ha en god ekologisk status. För de 
vatten som förväntas nå god status ska till-
räckliga restaureringsåtgärder ha genomförts 
före 2015. Då detta inte går kan i vissa fall 
slutdatum för att uppnå god ekologisk status 
senareläggas. 

Det finns dock vatten som det inte är 
önskvärt att återställa till ursprungligt skick 
på grund av samhällsnytta, kulturvärden el-
ler att de har stor betydelse för näringsliv och 
infrastruktur. Då kan det förklaras som ett 
”kraftigt modifierat vatten”. Dessa kan un-
dantas från kravet på god ekologisk status 
genom att de istället förväntas ha en god 
ekologisk potential. Det kan handla om vat-
ten som påverkats av kraftverksanläggningar, 
kvarndammar av kulturhistoriskt värde och 
sjösänkningar, där en stor del av vattenytan 
försvunnit för att skapa mer jordbruksmark. 

Förgasningsteknik  
– andra generationens fordonsbränslen  
Seminarium 25 augusti
Syftet var att få igång ett informationsutbyte 
och om möjligt påskynda processen för att 
få fram kommersiella bränslen. Vi har varit 
bortskämda med olja, som är en homogen pro-
dukt som har varit billig att tillverka, hantera 
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och transportera. Energitillgången kommer 
emellertid att bli ett problem på medellång 
sikt varför alternativa bränslen kommer att 
behövas. Av de alternativ som finns för att 
producera biodrivmedel är förgasningstek-
niken den mest intressanta då det behövs en 
energirik energibärare. FT-diesel uppfyller 
detta kriterium. 

Skoglig biomassa är den intressantaste rå-
varan vid förgasning för produktion av me-
tanol. Det är inte primärt teknisk utveckling 
och forskning som behövs då tekniken redan 
finns. För att inte förlora tempo bör vi inte 
bygga helt nya system utan i stället bygga 
kombinat i anslutning till redan existerande 
anläggningar. Dock saknas kunskap hos po-
litikerna kring biodrivmedel varför det är en 
viktig uppgift att informera och utbilda be-
slutsfattare om de tekniska förutsättningarna 
för nya bränslen. 

The Swedish Example as a Tool  
for Global Carbon Mitigation  
IUFRO-konferens i Umeå 25–28 augusti
Ett aktivt skogsbruk är en del av lösningen 
på klimatkrisen. Nettotillförseln av koldioxid 

till atmosfären kan neutraliseras om avskog-
ningen stoppas i kombination med ett ak- 
tivt skogsbruk och ökat nyttjande av skogens 
produkter. Seminariet, som anordnades av 
akademiens kommitté för skogsskötsel, visar 
att virkesförråden i Sverige under det senas-
te seklet nästan fördubblats, liksom avverk-
ningen, tillväxten och därmed kolupptaget i 
skogen.

Det svenska exemplet visar att man kan 
kombinera stora kolsänkor med samtidigt 
ökad tillväxt och avverkning. En skog som 
inte sköts binder koldioxid så länge den växer, 
men efterhand dör träd och avger lika mycket 
koldioxid vid förruttnelse som det binds av 
växandet. Därför är det klimatklokt att verka 
för hög tillväxt i skogen och använda de av-
verkade träden för att ersätta energikrävande 
alternativmaterial som betong, stål, alumi-
nium och plaster. Hus och möbler är liksom 
skogen utmärkta kolsänkor. 

Ska hela Sverige leva?  
Boksläpp i samarrangemang 
med Formas 3 september
Landsbygden får allt större betydelse med sti-
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gande livsmedels- och energipriser och med 
oro för klimatförändringar. I Formas pocket-
bok Ska hela Sverige leva? skildrar trettiofem 
forskare landsbygdens möjligheter och pro-
blem. De tar upp frågor som rör vilka som bor 
på landsbygden, fritidshus, jord- och skogs-
bruk, öppna landskap, levnadsförhållanden, 
jämställdhet, bypolitik, lokal produktion, 
långa avstånd och naturturism. Pocketboken 
presenterades på KSLA.

Golden Rice and other biofortified  
food crops for developing countries 
– challenges and potential  
Bertebos konferens i Falkenberg 
8–9 september
Den 8-9 september samlades världseliten 
inom genetisk utveckling av ris i Falkenberg, 
det gällde årets Bertebos konferens. Biotek-
nologiskt förädlat ris kan producera A-vita-
min och därmed dramatiskt minska risken 
för blindhet särskilt hos barn. Utveckling av 
torktåligare sorter kan göra stora jordbruks-
arealer – vilka idag är olämpliga för odling 
– produktiva och om resistens mot sjukdomar 
och insektsangrepp tillförs kan kostnaderna 
för bekämpningsmedel sänkas och miljöbe-
lastningen minskas. 

Diskussionerna vid årets Bertebos konfe-
rens kom efterhand att handla mest om hur 
kritiken mot Golden Rice ser ut och att det 
till och med finns motstånd mot försöksod-
lingar som skulle kunna ge svar på utestående 
frågor som till exempel risken för icke öns-
kad spridning i omgivningen. I stället för att 
fortsätta fråga efter ”bevis” för att genmodi-
fierade grödor är riskfria, skulle vi antagligen 
efter årtiondens erfarenheter börja fråga efter 
”bevis” för motsatsen, det vill säga när, var 
och hur har allvarliga GMO-problem upp-
stått i verkligheten? Konferensen redovisas i 
KSLAT nr 7 2008, som kan laddas ner på 
www.ksla.se (Trycksaker/KSLAT).

Svensk mosskultur – Odling, torvanvändning 
och landskapets förändring 1750 – 2000  
Boksläpp 9 september
Mosskultur eller myrodling är idag en 
marginaliserad och en närmast bortglömd 
företeelse. Så har det dock inte alltid varit. 
Mosskulturen var länge en fråga som omhul-
dades av såväl stat som näringsliv och lant-
brukare. Svenska Mosskulturföreningens 
(instiftad 1886) mångåriga och omfattande 
verksamhet är ett av de främsta tecknen på 
detta. 

De svenska mossarna och myrarna ut-
gjorde under det senare 1800-talet den sista 
svenska odlingsreserven. Bokens många upp-
satser visar hur mossodlingen som ett försök 
från jordbruksnäringens sida att finna nya 
vägar att försörja en växande befolkning och 
hur mossodlingen kan kopplas till frågor om 
försök till ekonomisk utveckling och föränd-
ring i dagens jordbruk. Boken anmäldes i både 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Växtskyddsmedlens miljöpåverkan  
Konferens 17 september
År 1962 kom biologen Rachel Carson ut med 
boken Tyst vår. I boken beskrev Carson vad 
hon uppfattade som förödande effekter av 
användandet av dåtidens växtskyddsmedel. 
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Risken fanns att insekterna utrotades och att 
även fåglarna skulle dö – och därmed blev 
våren tyst. Diskussioner kring eventuella 
risker vid användningen av växtskyddsmedel 
fortsätter att skapa rubriker och debatt. 

Frågor kring skyddet av våra vattenresur-
ser är fortsatt högaktuella, allt fler vatten-
skyddsområden inrättas och EUs ramdirektiv 
för vatten ska genomföras. Klimatet föränd-
ras, världens befolkning växer och ställer nya 
krav på maten samtidigt som energifrågan är 
het och livsmedelspriserna stiger. Hur kan vi 
skydda våra grödor utan att förstöra miljön? 
Både lantbruket och myndigheter har att 
hantera en rad lagar och förordningar, vilka 
syftar till att minska riskerna för både använ-
dare, konsumenter och miljön. 

Bli framgångsrik företagare  
inom mat och turism!  
Konferens på Ulvön, Höga kusten  
18–19 september
Ett femtiotal personer deltog i konferensen 
på Ulvön vid Höga Kusten för att diskute-
ra, inhämta kunskap och utbyta erfarenheter 
kring att vara företagare inom mat och tu-
rism. Konferensen var uppbyggd kring före-
tagande. Fyra företag från Österlen i Skåne 
till Kalix i Norrbotten presenterade sina före-
tag och erfarenheter av att vara framgångsri-
ka företagare. 
Kreativiteten var hög från alla deltagare, vilket 
konferensens mentor och tillika upplevelse- 
och surströmmingsföretagare Ruben Madsen 
bidrog till. Vid konferensen togs ett sjuttiotal 
entreprenörstips fram, som efter konferensen 
har distribuerats till deltagarna. Detta var ett 
samarrangemang mellan KSLAs kommit-
téer för Landsbygdsutveckling och kultur 
samt Matkvalitet och folkhälsa. Nationella 
nätverket för landsbygdsutveckling var del-
finansiär av konferensen tillsammans med 
KSLA. 

Mikronäringsämnen i mark, växter och 
föda – betydelse för djurs och människors 
hälsa  
konferens 25 september
Mikronäringsämnen är viktiga byggstenar för 
växter, djur och människor trots att behoven 
är så låga att det kan handla om ytterst låga 
koncentrationer. Markens totala innehåll och 
mikronäringsämnenas tillgänglighet styr hal-
terna i grödan och därigenom vad vi får i oss 
via maten. Animaliernas innehåll påverkas 
förutom av fodrets sammansättning även av 
tillsatser av mineralämnen. 

Konferensen ville belysa mikronärings-
ämnena på mineralsidan i hela kedjan från 
marken, via innehållet i födoämnen och fo-
der, till vad de betyder för människors och 
djurs hälsa. Mikronäringsämnen förtjänar 
troligen en större plats i dagens forskning ef-
tersom många frågor kring dessa ämnen är 
komplexa och kunskapsnivån ofta otillräck-
lig. Konferensen hjälpte till att sortera fram 
vad vi vet och inte vet och den gav underlag 
för om och i så fall hur frågan förs vidare i 
forskning och praktik.

Statens maskinprovningars (SMP)  
verksamhet och betydelse för den  
agrara utvecklingen  
Symposium 1 oktober
Mot 1800-talets slut började lantbruksredskap 
och maskiner bli mer tekniskt komplicerade 
och inköp av maskiner utgjorde en allt större 
del av lantbrukets årliga investeringar. Starka 
önskemål kom från både tillverkar- och an-
vändarhåll om att regelbundna provningar 
skulle etableras. SMP kunde starta sin verk-
samhet 1897 först efter en privat donation 
som räckte för att upprätthålla verksamheten 
under ett decennium. SMP kom sedan i när-
mare ett sekel att verka som en officiell och 
opartisk ”konsumentvägledare”. 

Projektets mål är att med utgångspunkt 
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i provningsverksamheten och SMP belysa 
teknikens roll för det svenska lantbrukets 
utveckling. Symposiet gav en bra möjlighet 
för forskande historiker och praktiker att 
träffas och utbyta erfarenheter. Vid sympo-
siet deltog både fackhistoriker och personer 
med erfarenhet från provningsverksamhe-
ten. Deltagare kom också från Norge och 
Danmark. 

Skogens roll i ett framtida  
globalt klimatavtal  
Konferens 8 oktober
Den svenska skogens roll för klimatet har fått 
ökad uppmärksamhet allteftersom intresset för 
klimatfrågorna har ökat. De växande träden 
och skogsmarken tar varje år upp stora mäng-
der koldioxid, samtidigt som avverkningarna 
ger upphov till utsläpp. Om det avverkade vir-
ket sedan direkt ersätter fossila bränslen eller 
om trä ersätter andra material – som betong, 
metaller och plaster – vilka drar stora fossila 
energimängder i tillverkning och användning, 
lindras klimatpåverkan avsevärt.

Internationellt pågår förhandlingar om 
hur skogens roll för klimatet ska räknas in i 
ett kommande avtal. Svenskt skogsbruk på-
verkas beroende på hur skogens upptag och 
utsläpp av växthusgaser bokförs. Kyoto-pro-
tokollet, där skogens roller inte berörs, gäller 
för perioden 2008–2012 och enligt nuvaran-
de tidsplan ska man redan i slutet av 2009 
komma överens om ett nytt avtal för perioden 
därefter. Konferensen redovisas i KSLAT nr 
5 2008, som kan laddas ner på www.ksla.se 
(Trycksaker/KSLAT).

Landsbygdens företagande  
Pressmöte i Enköping 14 oktober
Nyfikenhet, lyhördhet och envishet, en benä-
genhet att se möjligheter i stället för svårighe-
ter och en vilja att anta utmaningar – det är 
några av en entreprenörs viktigaste egenska-
per, och oftast stämmer dessa egenskaper in 
på dagens lantbrukare. De flesta svenska lant-
bruksföretag har idag en eller flera sidoverk-
samheter och dessa beräknas enligt LRF vara 
värda drygt 11 miljarder kronor.
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Utgångspunkter för pressmötet var hur 
landsbygdens entreprenörer kan bidra med 
ekonomisk tillväxt i Sverige, om det går att 
driva ett framgångsrikt företagande i glesbygd 
och om landsbygdsmiljön är en bra grogrund 
för framtidens entreprenörer. Landsbygden 
är en kreativ miljö och det är ofta viktigare 
vilken ort man startar ett företag på än vil-
ken bransch man väljer att satsa på. Det är 
ofta bra att starta företag hemmavid där man 
redan har etablerade nätverk.

Arrende och äganderätt i ett  
historiskt perspektiv  
Symposium 15 oktober 
Under 1900-talet har en förändringsprocess 
pågått som medfört att mängden arrenderad 
mark har ökat. Många jordbruk är idag bero-
ende av tillskottsarrenden av mark och mån-
ga ägare brukar inte själva sin mark. Denna 
utveckling påverkar både jordbruksföretagen 
och landskapet. Utvecklingen i Nordeuropa 
karakteriseras idag av att matförsörjningen 
alltmer skiljs från brukande och markägande. 

Ett annat utvecklingsdrag är att markägan-
det blir ett berikande inslag i den urbana livs- 
stilen. Ägandet förknippas därmed med även 
andra värden än rena produktionsvärden.

Symposiet samlade forskare från olika dis-
cipliner och intresseorganisationer. Syftet var 
att diskutera arrende ur ett historiskt perspek-
tiv knutet till funktionen idag och belysa hur 
arrendena har förändrats samt hur de speglar 
omdaning och omvärdering av jordbruket un-
der det senaste seklet. 

Världshungerdagen – Hur kan vi trygga 
tillgången till mat med de utmaningar 
klimatförändringarna och satsningarna 
på bioenergi utgör?  
Seminarium 16 oktober
Seminariet arrangerades med anledning av 
Världshungerdagen, som årligen uppmärk-
sammar årsdagen av FAOs grundande 1945. 
Temat 2008 var Tryggad tillgång till mat för 
alla och de utmaningar klimatförändringar-
na och satsningarna på bioenergi utgör. Målet 
som sattes vid världstoppmötet om mat i no-
vember 1996 var att halvera antalet hungriga 
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människor fram till år 2015, men trenden 
har på senare tid gått i fel riktning. Många av 
världens fattigaste är beroende av jordbruk, 
fiske eller skogsbruk som enda inkomstkälla 
och är extremt sårbara för de effekter som 
klimatförändringarna kan ha på dessa resur-
ser. Satsningarna på bioenergi spelar också en 
allt större roll. Men hur expanderad bioener-
giproduktion kommer att påverka tillgången 
till mat är omdebatterat. Seminariet var ett 
samarrangemang mellan FNs livsmedels- 
och jordbruksorganisation (FAO), KSLA, 
Naturskyddsföreningen och FIAN (Foodfirst 
Information & Action Network) Sverige.

Finn de områden som övergöder  
havet mest!  
Seminarium 22 oktober
Regeringen har tilldelat de tre sydligaste vat-
tenmyndigheterna tre miljoner kronor var för att 
finna de områden som göder havet mest. Detta 
i enlighet med aktionsplanen för havsmiljön 
som Naturvårdsverket tillsammans med 15 an-
dra myndigheter arbetat fram. Kartläggningen 
utgör ett underlag för att finna de områden 
som göder havet mest, så att kostnadseffektiva 
åtgärder kan sättas in för att ytterligare minska 
belastningen på kust och hav. 

Insatsen bedöms ha betydelse för att nå 
miljökvalitetsmålen ”Ingen övergödning” och 
”Myllrande våtmarker”. Sverige ska enligt 
HELCOMs preliminära beräkning minska 
utsläppen av kväve med drygt 21 000 ton och 
av fosfor med 290 ton. Seminariet gav en bild 
av det aktuella läget och med vilka åtgärder vi 
ska kunna nå framgång i vattenvårdsarbetet.

Den omoraliska bioenergin?  
Konferens 23 oktober
Få jordbruksfrågor har diskuterats lika in-
tensivt den senaste tiden som biobränslen. 
Om biobränslen betyder högre priser, vad 
innebär detta i sin tur för världens fattiga? 

Västvärldens jordbrukspolitik, inte minst den 
gemensamma jordbrukspolitiken, har ofta 
kritiserats för att pressa ned priserna på världs- 
marknaden till skada för u-länderna. Nu när 
priserna är betydligt högre är det långt ifrån 
alla som jublar. I stället lyfts de negativa kon-
sekvenserna fram. De som lever för mindre 
än en dollar om dagen spenderar mer än hälf-
ten av sin inkomst på mat. 

Räcker jordbrukets resurser som mark och 
vatten till att både producera mat och energi? 
Vilken effekt har biobränslen haft för den se-
naste prisuppgången och framförallt vad blir 
konsekvenserna på längre sikt om de ambi-
tiösa målen att öka andelen biobränslen som 
ett flertal länder redan beslutat om förverk-
ligas? En av de viktigaste frågorna i denna 
debatt har varit konsekvenserna för de fattiga. 
Har vi moralisk rätt att tanka våra bilar med 
grön etanol/diesel när miljoner går hungriga 
och priserna stiger? Eller är det tvärtom – är 
biobränslen en ny möjlighet för de fattiga? 

Hur påverkar finanskrisen och 
lågkonjunkturen oss bönder? 
Seminarium 24 oktober
Det var rubriken på det KSLA-semina-
rium som hölls på Elmia Lantbruk Djur & 
Inomgård i Jönköping. Lågkonjunkturen 
kommer att påverka även lantbruket, men hur 
beror mycket på konsumenterna. Alla måste 
ju äta, men man kanske kommer att prioritera 
lägsta pris. I så fall blir det svårare på mark-
naden för dyrare nischprodukter. 

Det kan finnas en risk för ganska stora 
prisfall på jordbrukets produkter. Flera semi-
nariedeltagare påpekade att lågkonjunkturen 
också medför möjligheter att till exempel göra 
investeringar till lägre kostnader och att få tag 
på bra arbetskraft. Då är man bättre rustad när 
högkonjunkturen kommer tillbaka. Globalt 
och på lång sikt ökar lantbrukets betydelse, 
var en gemensam slutsats på seminariet.
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Den gröna sektorn i Sverige och sats-
ningarna på forskning och innovation 
inom EU – är lobbying ett skällsord eller 
en skyldighet?  
Seminarium 28 oktober
Svaret på seminarierubriken blev ett en-
tydigt ja till skyldighet. Man vill bli ”lobbad” 
i Bryssel – en av Sveriges två huvudstäder 
– men det är samtidigt viktigt att det sker på 
ett relevant sätt och vid rätt tidpunkt. Svenska 
aktörer inom den gröna sektorn utnyttjar inte 
de möjligheter som finns. Vi behöver sam-
verka effektivare för att nå fram med våra 
synpunkter – det behövs mer av gemensamma 
strategier för påverkansarbetet.

Vad menar vi med lobbying och varför är 
det nödvändigt – hur fungerar det i praktiken 
och vad har vi för ansvar att påverka innehållet 
i de stora satsningarna. Är vi framgångsrika i 
korridorerna och i spelet om hur EU-medlen 
för forskning och innovation ska användas? 
Hur använder svenska aktörer inom den grö-
na sektorn de möjligheter som står till buds? 
Dessa frågor diskuterades mellan företrädare 
för forskning, myndigheter och näringsliv i 
ett seminarium som arrangerades av KSLA i 
samverkan med SLU. 

Tar miljömålen hänsyn till folkhälsan?  
Seminarium 5 november
Enligt en studie från WHO är hälsoeffekter 
som kan relateras till miljöfaktorer omfattande 
och väl kända. Även om förhållandena i Sverige 
är goda i ett europeiskt perspektiv är det nödvän-
digt att arbeta för att minimera de miljöfaktorer 
som påverkar hälsan negativt. Miljömålsarbetet 
i Sverige har sin utgångspunkt i de 16 nationella 
miljömål som riksdagen beslutat om. Hälsa är 
ett av de grundläggande värdena för miljömåls-
arbetet, men har inte fått en speciellt framskju-
ten plats i debatten. 

Det finns också elva folkhälsomål där 
bland annat målen “Sunda och säkra miljöer 

och produkter” och “Goda matvanor och säk-
ra livsmedel” ska uppfyllas. Miljöfrågor och 
hälsofrågor är komplexa och har samband 
med många områden i samhället, men vilka 
målkonflikter finns det mellan miljömålen 
och folkhälsan? Dessutom är hälsa och miljö 
två områden som är svåra att prissätta. Hur 
kan och ska den samhällsekonomiska nyttan 
av insatser på olika områden värderas? 

Teknikutveckling och innovationssystem 
– Hur skapar vi skogsbrukets Silicon 
Valley?  
Konferens 6 november
Goda idéer och lovande forskningsresultat 
som kan utveckla skogsbrukets produktions- 
och försörjningskedja finns inom en rad 
områden. Utmaningen är att omsätta dessa i 
praktisk tillämpning och se till att satsning-
arna ger önskad avkastning. Framgångsrik 
produktivitetsutveckling kräver målmedvetna 
satsningar. En upprustning på detta område 
bör bland annat omfatta satsningar på inno-
vationer hos entreprenörer, maskintillverkare 
och deras underleverantörer. 

Ett starkt engagemang är nödvändigt från 
både näring och samhälle. Stärkt finansiering 
behövs till exempel i form av såddpengar och 
riskkapital. Allt detta är strategiskt viktigt för 
skogsnäringens konkurrenskraft. En vision 
för skogsbrukets teknik- och produktivitets-
utveckling har utarbetats av KSLAs kommit-
té för skoglig teknik och logistik. Visionen tar 
utgångspunkt i de olika aktörerna i skogsbru-
kets innovationssystem. 

Vår natur i förändring 
 – Kunskapens Krona III  
Seminarier på Kungliga slottet  
13–14 november
För ett drygt år sedan tog hovet kontakt med 
de tio kungliga akademierna med idén om 
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Kunskapens Krona del III. Vi ställde oss alla 
positiva till förslaget om gemensamma TV-
sända seminarier från slottet och hade också 
alla uppfattningen att vi skulle visa upp en 
hoppfull bild inför framtiden. Självfallet har 
mänskligheten fortfarande stora problem att 
lösa, men många viktiga kurvor pekar trend-
mässigt positivt. I dagsläget med internatio-
nell finanskris och svår lågkonjunktur är det 
bra att påminna om att krigen blir färre, väl-
stånd förunnas allt fler, läskunnigheten sti-
ger, medellivslängden ökar och barnkullarna 
blir mindre i länder med traditionellt många 
födda barn per kvinna. 

Det var också en särskild utmaning för oss 
att i Kunskapens Krona koppla samman na-
turvetenskap och humaniora – ett av kungens 
önskemål den här gången. Alltså, kropp och 
själ hänger tätt samman, en musikupplevelse 
eller ett konstverk kan förändra en människas 
liv, vackra trädgårdar, skogspromenader eller 
bara en grön utsikt kan bota både sjuka krop-
par och sinnen. Att historia är viktigt för de 
flesta är också ett av skälen till att akademien 
driver en särskild enhet för skogs- och agrar-
historia.

Möte med Riksdagens ledamöter 
från Halland 18 november
På initiativ av en halländsk KSLA-ledamot 
bjöds riksdagens ledamöter från Halland och 
akademiens hallänningar in till ett samkväm 
i Oscars källare, med enklare förtäring, 
där husets historia berättades. Akademien 
och vårt program presenterades varefter 
Landsbygdsprogram Halland redovisades. Det 
togs som utgångspunkt för en allmän diskus-
sion om jord- och skogsbruk. 

Eftersom detta arrangemang var mycket 
lyckat bestämdes att vi går vidare med lik-
nande arrangemang för andra län, vilket skett 
in i 2009. Flera av riksdagsledamöterna kände 
oss väl, men några fann en framtida mycket 

intressant obunden organisation för sin bild-
ning inom de areella näringarna.

Röster om Eden  
– vägar till ett hållbart naturbruk  
Seminarium 24 november
Antropocen – människans tidsålder – är ame-
rikanska geologers namnförslag på de senaste 
200 åren. Är det en tänkbar hederstitel eller 
den slutliga katastrofvarningen? Människan 
jämställd med de krafter som får landmas-
siv att höja sig över slätterna och kontinen-
ter att sjunka i haven. Glaciärerna med sina 
bergkrossar, markhyvlar och fallvindarna vid 
iskanten. De som blåste samman de finmalda 
mineralmassorna i väldiga bördiga lösjords-
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områden. Är det rimligt att jämställa oss med 
krafter som byggt och byggt om ett helt jord-
klot? Antagligen. 

Hur ser vägen ut till ett hållbart bru-
kande? Och vilken är vetenskapens roll som 
vägfinnare och vägvisare? Vi tror oss veta var 
målet ligger: ett naturbruk som försörjer allt 
fler människor med allt mer foder, föda, fiber, 
virke, energi- och industriråvaror – utan att 
göra slut på begränsade resurser, samtidigt 
som det minskar sin miljöbelastning, bevarar, 
återställer och nyskapar viktiga naturvärden. 
Seminariet redovisas i KSLAT nr 3 2008, 
kan laddas ner på www.ksla.se (Trycksaker/
KSLAT).

Hållbart jordbruk – och vägar dit 
Möte med Riksdagens Miljö- och 
jordbruksutskott  25 november
Under två år har projektet Det Gröna 
Kunskapssamhället drivits inom KSLA. 
Projektet har haft som ambition att bidra till 
en konstruktiv diskussion om den nya biolo-

gin, främst gentekniken, och dess tillämp-
ningar i jordbruket. Såväl ledamöter i KSLA 
som personer med annan bakgrund, till 
exempel företrädare för NGOs, har deltagit i 
projektet. Deltagarna har ofta olika uppfatt-
ningar – några ser den moderna biotekniken 
som en del av problemet, andra som en del av 
lösningen på miljöproblemen. Projektets syfte 
har inte främst varit att nå fram till en gemen-
sam, övergripande uppfattning utan att bätt-
re förstå varandras argument och medverka 
till en nyanserad diskussion i dessa frågor och, 
om möjligt, identifiera frågor där uppfatt- 
ningarna konvergerar.

Vid detta möte fördes diskussionen i en 
vidare krets då gruppen gästade riksdagens 
Miljö- och jordbruksutskott. Temat för det-
ta rundabordssamtal var Hållbart jordbruk 
– och vägar dit. Gruppens representanter lade 
fram sina argument för och emot genteknik. 
Därefter vidtog en engagerad diskussion med 
utskottsledamöterna bland annat kring vad 
politikerna kan och bör göra på området, 
samt om lagstiftning och regelverk.
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Effekten av EUs energipolitik på svenskt 
jord- och skogsbruk  
Konferens 2 december
EUs agerande på energiområdet har saknat 
kraft, men idag är målet att skapa en gemen-
sam klimat- och energipolitik, vilket i hög 
grad påverkar svenskt jord- och skogsbruk. 
Utsläppen av växthusgaser ska sänkas med 
20 procent, andelen förnybar energi ska öka 
till 20 procent och effektivisering och bespa-
ringar ska sänka energiförbrukningen med 
20 procent. Dessutom ska även andelen bio-
drivmedel öka till 10 procent.

Bioenergin är ett av huvudredskapen 
inom klimatpolitiken och EUs energipolitik 
innehåller flera komponenter som påverkar 
svenskt jord- och skogsbruk. Främjandet av 
förnybar energi sker med ett flertal styrme-
del; några riktade mot effektivisering och 
elproduktion, andra riktade mer specifikt 
mot biodrivmedel och nettoeffekter i ett 
livscykelperspektiv på växthusgasutsläpp. 
Samtidigt betonas den inre marknaden, så-
väl biomassa som energibärare framställda 

ur biomassa får handlas fritt över nations-
gränserna.

Det moderna fiskets stråtrövare  
Seminarium 8 december
Med de senaste decenniernas vikande bestånd 
och växande efterfrågan på fisk, har behovet av 
förvaltning av världens fiskbestånd ökat betydligt. 
FAO gör på basis av vetenskapliga studier regel-
bundna sammanställningar som visar på nedgång 
av viktiga fiskbestånd världen över, ofta som en 
följd av ett alltför intensivt fisketryck. Den sta-
diga ökningen av fångster sedan 1950-talet har 
planat ut och i princip legat på en oförändrad nivå 
under de senaste 20 åren samtidigt som efterfrå-
gan hela tiden stigit. Den internationella handeln 
med fisk har ökat kraftigt, främst från utveck- 
lingsländer. 

Som svar på den ökande efterfrågan har 
investeringar i fiskeflottor gjorts i så gott som 
samtliga industrialiserade nationer. Med hår-
dare reglering av de egna fiskbestånden söker 
sig många av dessa flottor till nya fiskevatten, 
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bland annat längs Afrikas kuster. Eftersom 
dessa länders fiskeriförvaltningar oftast är 
svaga leder det lätt till rovfiske som kan un-
derminera förutsättningarna för det lokala 
fisket och matförsörjningen, och därmed hota 
den fattiga kustbefolkningens överlevnad. 
Seminariet genomfördes i samarrangemang 
med Svenska FAO-kommittén. 

Sidas nya skogsinitiativ  
Seminarium 12 december
Under 1970- och 1980-talen var skogligt 
u-landsbistånd en svensk paradgren. Det 
uppgick som mest till en halv miljard kronor 
per år. Idag är det kanske 80 miljoner kronor 
per år. Hur ska skogen komma upp på den 
svenska biståndsarenan igen? Det var den 
övergripande frågan för seminariet. Skogen 
blir allt viktigare för klimatet. Skogen kan 
också bidra med ekosystemtjänster som mat, 
fiber, biodiversitet, turism och upplevelser.

Sidas satsning på det så kallade Skogs-
Initiativet genomförs i nära samarbete med 
Föreningen Skogen. Initiativet bygger på 
regeringens Politik för Global Utveckling 
(PGU), vilken definierar målen för det svens-
ka utvecklingssamarbetet och betonar vikten 
av bred mobilisering av svenska aktörer i det 
internationella utvecklingsarbetet. Med tan-
ke på den avgörande roll som skogen haft för 
Sveriges ekonomiska och sociala utveckling 
från fattig till rik nation finns det erfarenhe-
ter från vårt land som kan omsättas på andra 
håll i världen.

Seminarieserie om Agriculture 
and Development 2008
Afrikanska småbrukare har övergivits av re-
geringar och biståndsgivare under närmare 
tjugo år, men nu är jordbruket tillbaka på 
agendan. Det var budskapet i KSLAs semi-
narieserie om sex seminarier om jordbruksut-

veckling med anledning av Världsbankens 
rapport Agriculture for Development.

Obalansen i produktion och fördelning av 
mat talar för sig själv. 800 miljoner människor 
är undernärda och lika många är feta! Oavsett 
balans eller obalans kommer efterfrågan på 
mat att fördubblas på 25–50 år, främst i ut-
vecklingsländer. Sedan början av 1960-talet 
har Afrika gått från att vara nettoexportör av 
livsmedel till att bli nettoimportör. Till och 
med många bönder köper mer mat än de pro-
ducerar. 

En snabb produktivitetsökning och till-
gång till insatsmedel i lantbruket är lösningen 
på Afrikas livsmedelskris. Ett uthålligt jord-
bruk kommer att kräva institutionella, eko-
nomiska och juridiska system som kombine-
rar produktivitet med skydd och bevarande 
av naturresurser som mark, vatten, skog och 
biologisk mångfald. 
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Egendomsskydd är nyckeln till ekono-
misk utveckling. Registrering av jordägande 
leder till säkrare besittningsskydd, ökad jäm-
ställdhet, större rörlighet på arrendemarkna-
den, större markinvesteringar, högre mark-
produktivitet och färre konflikter om jord. 
Bondedeltagande på lokal nivå är nödvändigt 
för en framgångsrik process. Inrättande av 
marknader för handel med jord kan bli sär-
skilt viktigt där efterfrågan på biobränslen 
har ökat kraftigt.

De sex seminarierna hade följande rubriker: 
27 mars Agriculture, bio-fuels and sustainabi-
lity; 18 april Possibilities of a smallholder-based 
second green revolution; 29 april Agriculture, cli-
mate change and development; 6 maj Reducing 
hunger and poverty through agricultural deve-
lopment; 22 maj Agriculture, land markets and 
development; 11 juni Agriculture and WDR-08 
– what are the implications for Swedish develop-
ment co-operation?
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Hälsokontroll av EUs jordbrukspolitik  
14 februari
I takt med att omvärlden förändras behöver 
också jordbrukspolitiken reformeras för att 
möta de nya förutsättningarna. Nu, några 
år efter den senaste stora CAP-reformen 
(Common Agricultural Policy), är det dags 
för en översyn av politiken, den så kallade 
hälsokontrollen. Gårdsstödet var den stora 
nyheten i 2003 års CAP-reform. Gårdsstödet 
sågs som en möjlighet att stödja lantbrukar-
nas inkomster och samtidigt tillgodose kra-
ven inom WTO (World Trade Organization) 
och förenkla införlivandet av nya medlems-
länder. Levererar då gårdsstödet verkligen 
vad det lovar, i form av bondenytta och sam-
hällsnytta? 

CAP kritiseras för att den är krånglig. För 
att kunna följa reglerna krävs många timmars 
arbete. Vid sammankomsten presenterades 
slutsatserna i en rapport som beskriver möj-
ligheterna att göra administrationen av politi-
ken smidigare och billigare – en rapport som 
KSLAs Kommitté för jordbrukets internatio-
nalisering har tagit initiativ till.

Skogen som kolsänka  
13 mars
Sammankomsten handlade om skogens roll i 
det globala klimatspelet. Om världen börjar 
bedriva ett svenskt skogsbruk kan skogarna 
på sikt kompensera för alla globala utsläpp av 
koldioxid från fossila bränslen var en slutsats 
på sammankomsten. Välskötta skogar enligt 
svensk modell kan på sikt ta upp så mycket 
kol att det kompenserar för nettoökningen 
av koldioxid i atmosfären på grund av fossila 
bränslen. 

Sammantaget blir koldioxidvinsten en-
ligt beräkningar fyra miljarder ton kol om 
20 till 30 år, när skogarna hunnit växa till 
sig. Det motsvarar nästan exakt den årliga 
ökning av atmosfärens koldioxidhalt som 
vi har idag på grund av förbränning av 
fossila bränslen. Sammankomsten gav bra 
storleksordningar på kolförråd och det år-
liga kolkretsloppet mellan källorna: luften, 
växtligheten och havet. 85% av allt kol på 
jorden finns i havet, 8% som kol, gas och 
olja kvar i marken, 5% i växtligheten och 
2% i atmosfären. 

Sammankomster
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Trädgårdsnäring i förändring  
10 april 
Trädgårdsnäringen har sedan början på 
1900-talet fått en allt mer central roll i det 
moderna svenska samhället. Dess betydelse 
poängterades inte minst under första och an-
dra världskriget, då livsmedelsransoneringen 
gjorde det nödvändigt för människor att bidra 
till sin egen försörjning med mat från egna 
odlingar. Under senare delen av 1900-talet 
präglades trädgårdsnäringens utveckling av 
en storskalig och allt mer diversifierad pro-
duktion av potatis, frukt, bär och grönsaker 
både på friland och i växthus. 

Samtidigt utvecklades prydnadsväxtod-
lingen och landskapsarkitekturen i takt med 
att svenska folket köpte egna hem och började 
intressera sig för offentliga miljöer. På senare 
tid har det blivit allt tydligare att trädgårds-

näringen står för hälsosamma livsmedel, hög-
värdiga industriprodukter och prydnadsväxter 
samt förebyggande hälsovård med trädgård 
och natur som utgångspunkt. Idag omsätter 
trädgårdsnäringen 5,2 miljarder kronor i pro-
ducentvärden.

Barksätters egendom  
– en 25-årig donation i tiden  
8 maj
Akademisammankomst med exkursion ge-
nomfördes på Barksätters egendom utanför 
Katrineholm. Barksätter donerades till KSLA 
för 25 år sedan av Mary Francke-Gustafson. 
Gården omfattar 640 hektar skogs- och 
jordbruksmark och en vacker herrgårdsmil-
jö, huvudbyggnaden har nyligen renoverats. 
Avsikten var att under dagen dels ge en bred 
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information om verksamheten och dels få 
tillfälle att diskutera framåtsyftande frågor 
inom det praktiska jord- och skogsbruket.

Biodrivmedel – krav och lösningar  
11 september
Enligt EUs klimat- och energipaket ska vi 
inom EU ha 10 procent biodrivmedel i trans-
portsektorn år 2020. Det finns dock inga 
självklara tekniska lösningar – och det re-
gelverk som EU nu diskuterar kan strula till 
det. Biodrivmedel kan i princip tillverkas på 
fyra olika sätt: förgasning till syntesgas, jäs-
ning, förestring eller förgasning till biogas. 
Ett nytt drivmedel ska helst vara blandbart 
med dagens befintliga bränslen, annars blir 
distributionen för dyr.

Råvaran kan bli ett problem. Det krävs 
mycket stora anläggningar för att få lönsam-
het. Samtidigt kan man inte köra skogsavfall 
hur långt som helst, då blir råvaran för dyr. 
Tallolja från sulfatprocessen är en bra ener-
giråvara som kan omvandlas till diesel. Men 
idag betalar kemiindustrin mer för talloljan 
än dess bränslevärde. 

Nytt klimat kräver ny svensk  
växtförädling?  
9 oktober
De klimatförändringar som ser ut att komma 
har under det senaste året varit föremål för 
intensiv information och debatt. Från KSLAs 
utgångspunkt är naturligtvis en central fråga 
hur framtiden för de areella näringarna kan 
te sig vid olika klimatscenarios. 

En fråga som diskuterats för lite är hur vi 
får fram nya växtmaterial för skogs-, jord-
bruks- och trädgårdsnäring. Hur kan vi för-
bereda oss i väntan på troliga klimatföränd-
ringar? Hur får vi fram ett genetiskt material 
lämpat för nya miljöförhållanden? Vem ska 
äga och styra över detta genetiska material? 
Och hur säkerställer vi ett effektivt bevarande 
av både domesticerade kulturväxter och deras 
vilda släktingar i en föränderlig värld? Dessa 
frågor stod i fokus på sammankomsten. 

Rätt mat vid rätt årstid  
20 november
Det finns många skäl att lyfta frågan om rätt 
mat vid rätt årstid. Transporterna blir kor-
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tare, råvarorna billigare, smakerna är som 
bäst, den svenska bondens arbete liksom den 
svenska matkulturen får ytterligare möjlighe-
ter att lyftas fram. Väljer vi mat efter säsong 
visar vi respekt för råvarornas kvalitet smak 
och mognad. Följer vi bondens år följer vi års-
tidsrytmerna mat efter säsong.

Mat efter årstiderna är också en genera-
tionsfråga. Hur många av dagens unga vet 
vad ett ”potatisplockarlov” eller ”lingonlov” 
är? Kunskapen om årstidernas växlingar och 
dess betydelse för matsedeln klingar av allt-
eftersom allt fler flyttar in till städerna, unga 
människor odlar inte sina egna grönsaker och 
en ytterligare dimension är de nya svenskar-
nas matkulturer. Hur ska de kulturerna paras 
ihop med den svenske bondens odlingsår? Så 

att råvarorna ska kunna ätas när de som är 
som godast och oftast billigast. Kanske är det 
dags att börja ”Rätta maten efter årstiden!”

Året som gått – åren framför oss 
 – året som kommer  
11 december
De tre senaste nytillträdda presidierna har 
under sitt första år lett arbetet med att ta fram 
en övergripande fyraårsplan för akademien, 
vilken sedan legat till grund för arbetet: 2001-
2004, 2005-2008 och nu aktuell 2009-2012. 
Sammankomsten i december de senaste åren 
har ägnats åt dessa inriktningsplaner och åt 
det år som stundar, där ledamöterna över och 
mellan avdelningsgränserna ges tillfälle att 
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diskutera avdelningarnas program och hel-
heten. 

Vid 2008 års sista sammankomst redo-
gjorde akademisekreteraren för året som gått 
(2008), varefter preses och vice preses pre-
senterade åren framför oss (inriktningsplan 
2009-2012). Därefter presenterade avdel-
ningsordförandena året som kommer (2009) 
genom att redovisa de evenemang respektive 
avdelning är ansvarig för. Sedan vidtog kväl-
lens viktigare pass, ledamöternas diskussion 
om verksamheten.
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Högtidssammankomsten

Akademiens 195:e högtidssammankomst
Akademiens 195:e högtidssammankomst 
hölls traditionsenligt på Karl-dagen den 28 
januari 2008 och hade samlat cirka 490 le-
damöter och gäster i Stockholms stadshus. 
Hedersgäster var kung Carl XVI Gustaf och 
drottning Silvia. Avgående preses Mårten 
Carlsson inledningstalade, nyinvalda leda-
möter och nytt presidium presenterades och 
priser och belöningar utdelades.

Akademiens sekreterare Åke Barklund 
sammanfattade det gångna årets verksamhet 
inom akademien och förre ärkebiskopen K.G. 
Hammar höll högtidstalet Vår förundran - 
naturens förväntan. Musiken framfördes av 
Uppsala Storband.

I samband med högtidssammankomsten 
tackade Mårten Carlsson och Jan-Åke Lundén 
för fyra intressanta och givande år som preses 
respektive vice preses. Ordförandeklubban 
överlämnades till akademiens nye preses 
professor Sara von Arnold, som tillsammans 
med nye vice preses professor Åke Bruce för-
klarade att de känner glädje och stolthet över 

sina nya uppdrag i akademien.
Middagen intogs i Gyllene Salen på 

Stadshuset. A.W. Bergsten-pristagaren Tor-
björn Lovang tackade å pristagarnas vägnar 
och Harry A. Lewin talade å de nyinvalda 
ledamöternas vägnar. 

Jordbruksminister Eskil Erlandsson fram-
förde gästernas tack för en trevlig middag.
Anförandena på svenska och engelska samt 
bilder återfinns på akademiens hemsida www.
ksla.se under rubriken Sammankomster/
Tidigare sammankomster 2008-01-28. 

Priser och belöningar 2008
Vid högtidssammankomsten utdelades pri-
ser och belöningar för förtjänstfulla insatser 
inom akademiens verksamhetsområden till 
följande personer:
Akademiens A. W. Bergsten pris till:
Lantbruksrådgivare Torbjörn Lovang,  
Vikingstad
”för att han med gedigen biologisk och tek-
nisk kunskap och med fokus på affärsmäs-

H
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K.G. Hammar håller högtidstalet 
”Vår förundran – naturens förvän-
tan”. Foto: Mats Gerentz.
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sighet har lämnat väl underbyggda råd för ut-
vecklingen av svensk växtodling, med tydlig 
inriktning på det enskilda företaget.”

Akademiens Stora guldmedalj till:
SkogD Björn Hägglund, Vallentuna
”för att han på ett enastående och framgångs-
rikt sätt under närmare fyrtio år har bidragit 
till svensk skogsnärings utveckling via ledan-
de positioner inom forskning, förvaltning och 
företagande.”

Akademiens Guldmedalj till: 
Professor Malin Falkenmark, Stockholm
”för att hon i ett livslångt internationellt ar-
bete om lantbrukets vattenförsörjningsfrågor, 
med vetenskaplig stringens och praktisk för-
ankring bland annat ha utvecklat blue wa-
ter/green water-konceptet, vilket satt fokus 
på det regnförsörjda lantbrukets möjlighe-
ter till säkrare skördar. Hennes insatser ut-
gör en brygga mellan vetenskap och politik. 
Vidare var hon drivande vid tillkomsten av 
Stockholm International Water Week.”

Akademiens Guldmedalj till: 
SkogD Reidar Persson, Sollentuna
”för hans unika kunskaper om världens sko-
gar, förståelse för och mångåriga deltagande i 
de globala skogliga policyprocesserna. Genom 
att vara sunt kritisk, originell och realistisk 
har han vunnit stor internationell respekt.”

Akademiens silverplakett till: 
Förbundsjurist Malin Brännström, Svenska 
Samernas Riksförbund, Umeå
”för att hon engagerat och med breda kunska-
per har medverkat till konstruktiva lösningar 
och förbättrat samarbetsklimat mellan ren-
näring och skogsbruk.”

Akademiens belöningar för framstående  
doktorsarbeten till:
FD Ulrika Jönsson, Lunds Universitet, 
för hennes avhandling ”Phytophthora and Oak 
Decline – Impact on Seedlings and Mature 
Trees in Forest Soils”, med motiveringen:
”forskningens syfte – av stort intresse för 
skogsbruket och för naturvården – är klart ut-

Thilde Höök tar emot Anders 
Walls Landsbygdsstipendium 
2008 ur HM Konungens hand. 
Foto: Mats Gerentz.
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tryckt, undersökningarna är väl genomförda, 
resultaten noggrant analyserade och förmedlade 
till såväl forskarkollegor som till praktiker.”,

och till:
FD Andrea Hinas,  
Sveriges lantbruksuniversitet,
för hennes avhandling ”Developmentally 
Regulated Non-coding RNAs in the Social 
Amoeba Dictyostelium discoideum”, med 
motiveringen:
”konventionell molekylärbiologisk strategi 
har skickligt kombinerats med matematisk 
abstraktion av tillgänglig information i syfte 
att förutsäga förväntade regleringssystem 
på RNA-nivå av vikt för celldifferentiering, 
stressrespons och organismers utveckling.”

Akademiens belöning för föredömliga insatser 
inom pedagogik och undervisning till:
SkogD Johnny Schimmel,  
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
”för hans förmåga att väcka studenternas in-
tresse och skapa engagemang för sitt ämne 

Pristagare på rad. Fr. v. ses: Andrea Hinas, Malin Falkenmark, Johnny Schimmel, 
Reidar Persson, Birgitta Johansson, Torbjörn Lovang, Malin Brännström, Hans 
Fryk och Björn Hägglund. Foto: Mats Gerentz.

genom aktiv handledning. Den höga och 
seriösa nivån på undervisningen nås genom 
noga planerade övningar och diskussioner 
samt en ödmjukt lyssnande attityd.”

Akademiens belöning för föredömliga insatser 
inom forskningsinformation till:
Informationssekreterare Birgitta Johansson 
vid Formas, Uppsala
”för hennes förtroendeskapande arbetssätt 
och säkra känsla för angelägna gröna frågor. 
Genom sitt äkta engagemang har hon gjort 
de gröna näringarna kända.”

Akademiens belöning för föredömliga insatser i 
skogs- och jordbruksforskningens tjänst till:
Ingenjör Hans Fryk,  
Sveriges lantbruksuniversitet, Länna
”för hans stora kompetens och föredömliga 
ansvarskänsla, där han med sin erfarenhet och 
praktiska handlag blivit en värdefull tillgång 
vid alla typer av skogligt fältarbete, samman-
ställningar av dokumentation och produktion 
av läroböcker.”
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Akademiens stipendium till landsbygds- 
rådgivare till:
Konsult Erik Sundkvist, Miljöskolan, Sorsele
”för att han som i Erik Axel Karlfeldts väl-
kända rader - talar med bönder på bönders vis 
och med lärde män på latin. Han rör sig lika 
självklart i teoriernas värld som i landsbyg-
dens verklighet.”

Akademiens Gunnar Torstensson  
forskarstipendium till:
FD Tesfay Teklay, Etiopien
“for successful research in the highlands of 
Southern Ethiopia on the use of organic de-
bris from indigenous tree species for soil im-
provement – with or without the addition of 
fertilizers. The results are of great practical 
importance for preventing the immobilisation 
of nutrients and for enabling soil to maintain 
its organic content, which increases yields of 
crops such as maize.”
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Avgivna remissvar

Nedanstående remissvar har under 2008 avgivits från KSLA till departement och myndig-
heter. Remissvaren har sammanställts av akademiens presidium efter beredning av någon 
av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sak- 
området. 

KSLAs remissvar kan läsas på akademiens hemsida www.ksla.se under rubriken Remisser. 

•  Resurser för kvalitet 
  
•  Karriär för kvalitet 
  
•  Statskontorets redovisning - Skyddet av levande skogar
  
•  Redovisning av uppdrag om precisering av begreppet Hållbart nyttjande inom jordbruket
 
•  Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 ”Nu är det bråttom!” 
  
•  Fiskeriverkets redovisning av regeringsuppdrag gällande fritidsfiske och fritidsfiskebaserad  
 verksamhet 
  
•  Fiskeriverkets rapport om Genetiska, ekologiska och samhällsekonomiska effekter av   
 fiskutsättningar

•  Kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur – Komet

Avgivna rem
isser
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Anslag, stipendier, priser och belöningar

Akademien förvaltar 41 stiftelser. Stiftelserna 
har som ändamål att främja vetenskaplig 
forskning och utveckling inom den gröna 
sektorn. Disponibel avkastning har förde-
lats av akademikollegiet efter ansökningar 
och efter bedömning av akademiens an-
slagsnämnd samt av särskilda styrelser för 
fem av stiftelserna och för Stiftelsen Svensk 
Växtnäringsforskning. Medlen har fördelats 
dels till yngre graduerade forskare för forsk-
ningsprojekt, som i regel inte överskrider 
200 000 kronor och som resestipendier, till 
studerande inom jord-, skogs- och trädgårds-
bruk, men även till praktiska utövare inom de 
areella näringarna. Beloppet per individ över-
stiger härvidlag i regel inte 25 000 kronor. 
Sökandes kompetens i förhållande till målet 
för ansökan liksom sektorsrelevans har beak-
tats. Medel har också fördelats till projekt och 
kommittéer inom akademiens ram. Allmänna 
avdelningen har tilldelats 3 300 090 kronor, 
Jordbruksavdelningen 3 298 920 kronor, 
Skogsavdelningen 3 302 000 kronor och 
ANH, Enheten för de areella näringarnas 
historia, 2 086 000 kronor.
Under redovisningsåret 1/1 2008 – 31/12 
2008 har av disponibel avkastning 28 370 210 
kronor beviljats i anslag, bidrag, stipendier, 
priser och belöningar. Av dessa medel utgör 
28 057 460 kronor anslag till forskning, pro-
jekt och bidrag till studieresor. Resterande 
medel 312 750 kronor utgörs av belöningar, 
medaljer och priser.
Ur Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond för 
främjande av vetenskaplig undervisning och 
forskning har totalt beviljats 5 937 980 kro-
nor. 

Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond för 
understöd åt forskningsarbete i lantbruksve-
tenskapliga ämnen har delat ut 5 531 930 kro-

nor, Stiftelsen Adolf Dahls fond för främjande 
av jordbruk, företrädesvis baljväxtodling, 
730 020 kronor, Stiftelsen Alfa Laval ABs fond 
dels för befordrande av lucernodlingen, dels 
anslag till forskning beträffande husdjurens 
utfodring och vård, 400 770 kronor, Stiftelsen 
Akademiens kulturtekniska fond för i första 
hand hydrotekniska försök och undersök-
ningar på jordbruksområdet samt till publice-
rande av skrifter i dithörande ämnen 530 830 
kronor, Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans 
minnesfond för befordran av svenska jord-
brukets utveckling och förkovran 1 047 670 
kronor och Stiftelsen Hem i Sverige-fonden för 
forskning företrädesvis med anknytning till 
de mindre jordbruksföretagarnas problem har 
delat ut 650 430 kronor. Ur Stiftelsen Hem i 
Sverige-fonden har vidare stipendier på 18 000 
kronor har lämnats till studerande vid ett-
åriga påbyggnadsutbildningar i jordbruk och 
trädgårdsodling. Stiftelsen har också bidragit 
med 15 000 kronor till Akademiens stipen-
dium till landsbygdsrådgivare.

Ur Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond 
för studerande vid SLU för utbildning till 
agronom eller hortonom har utdelats resesti-
pendier på 134 500 kronor. Ur samma stiftelse 
har dessutom 20 000 kronor utdelats i stipen-
dier till studerande vid SLUs lantmästarut-
bildning i Alnarp. Ur Stiftelsen C. G. Johnssons 
och hans arvingars fond för trädgårdsskötselns 
teoretiska eller praktiska studier i utlandet 
har utdelats 108 500 kronor. I stipendier till 
avgående elever vid Himmelstalundsskolan, 
tidigare Statens Trädgårdsskola, har utdelats 
10 000 kronor ur Stiftelsen Gustaf Linds sti-
pendiefond.

Ur Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens 
stipendiefond har, till stipendier för att främja 
och stimulera intresset för skogsskötsel, spe-
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Anslag, stipendier, priser och belöningar

ciellt lövskogsskötsel i Sydsverige, beviljats 
250 000 kronor. Ur Stiftelsen Edvard Nonnens 
stipendiefond har utdelats resestipendier på 
110 000 kronor för lantbrukets teoretiska och 
praktiska studier i utlandet till yngre personer 
som nyligen utexaminerats från Ultuna eller 
Alnarp.

Ur Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond 
för studier utomlands av lantbrukets byggna-
der och inredning har utdelats 6 500 kronor. 
Ur Stiftelsen Fonden för markvård till minne 
av Sanders Alburg för främjande av forskning 
inom markvård och trädgårdsskötsel vid små-
bruk/fritidsodling har delats ut 140 420 kro-
nor och ur Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms 
fond för forskning och utbildning till gag-
nade av svensk lantbruksnäring har delats ut 
42 000 kronor. Stiftelsen S.O. Bergs och Fajer 
Fajerssons fond för främjande av svensk växt-
odling har delat ut 50 000 kronor.

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs fors-
karstipendiefond för främjande av internatio-
nella forskarkontakter och erfarenhetsutbyte 
inom skogs- och jordbruksforskningsområ-
det och aktuella kontaktområden har delat ut 
300 000 kronor. Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond 
för forskare som bedriver forskning rörande 
husdjurens fruktsamhetsproblem har delat ut 
128 500 kronor för resor till utländsk veten-
skaplig institution och Stiftelsen Oscar af Ugglas 
minnesfond till vetenskapliga symposier inom 
Akademiens ram har delat ut 235 010 kronor. 
Ur Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond 
för skogsvetenskapliga studier, som i första 
hand berör Västernorrlands och Jämtlands 
län, har utdelats 729 000 kronor. 

Ur Stiftelsen Anders Elofsons fond för un-
derstöd av forskning inom betesområdet, 
vallkulturen och fröodlingen har utdelats 
forskningsanslag uppgående till 259 000 kro-
nor och ur Stiftelsen Svenska Vallföreningens 
fonder 321 400 kronor till forskningsprojekt 
och resestipendier inom vallodlingens, vallfo-
derberedningens och vallfoderutnyttjandets 

områden samt 50 000 kronor i initialkostna-
der för instiftandet av Anders Elofsons medalj. 

För framstående insatser inom skogs- och 
jordbruk har, på förslag av vissa skogsstyrel-
ser och hushållningssällskap, utdelats 40 000 
kronor ur Stiftelsen A. W. Bergstens donation, 
25 000 kronor ur Stiftelsen A. G. Wiréns dona-
tionsfond för föredömliga insatser inom träd-
gårdsbruk eller biskötsel och 10 000 kronor 
ur Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond för fö-
redömliga insatser främst inom skogsvården 
med. Totalt har tretton enskilda skogs- och 
jord/trädgårdsbrukare har belönats liksom 
två biodlare.

Ur Nanna Bergmanssons, född Wirén, fond 
har utdelats belöningar dels för föredömliga 
insatser i forskningsinformation och dels för 
framstående insatser inom pedagogik och 
undervisning, sammanlagt 30 000 kronor. 
Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans min-
nesfond har utdelats två belöningar för fram-
stående doktorsarbete och en belöning för 
föredömliga insatser i skogs- och jordbruks-
forskningens tjänst, sammanlagt 45 000 kro-
nor.

Stiftelsen A. W. Bergstens donation har bi-
dragit med 60 000 kronor utgörande A. W. 
Bergstens pris för framstående vetenskapligt 
arbete, framgångsrik undervisande verksam-
het eller jämförbar insats på det praktiska 
området, liksom med medel till akademiens 
stora guldmedalj för synnerligen framstående 
livsgärning inom akademiens arbetsfält, till 
akademiens guldmedalj för utomordentlig 
gärning inom akademiens verksamhetsfält 
och till akademiens belöning till gagn för de 
areella näringarna, Silverplaketten, som ut-
delas till person, som på ett förtjänstfullt sätt 
väckt intresse för de areella näringarna. 
Stiftelsen SLO-fonden (Svenska Lantbrukarnes 
Olycksfallsförsäkringsbolags fond) har beviljat 
1 899 000 kronor som bidrag för utbildnings- 
och försöksverksamhet, vetenskaplig forsk-
ningsverksamhet samt till stipendier speciellt 
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inom arbetsmiljöområdet samt lämnat bidrag 
till två doktorandtjänster vid SLU med sam-
manlagt 5 300 000 kronor.

Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons fond för 
främjande av utvecklingen i svenskt jord- och 
skogsbruk har utdelat 112 000 kronor och 
Stiftelsen Akademiens Nilsson-Ehle medalj för 
forskningsunderstöd för ämnen inom geneti-
ken och dess pratiska tillämpning inom jord-
bruk, trädgårdsbruk och skogsbruk har delat 
ut 55 000 kronor.

20 500 kronor utgörande Gunnar 
Torstenssons forskarstipendium inom mark-
vetenskap vid SLU har tilldelats förtjänt 
disputerad yngre forskare inom det markve-
tenskapliga 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 respektive idrotts- 
förening 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 mi-
neralgödsel och kalkningsmedel uppgående 
till 690 000 kronor. 

Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond 
som har som ändamål att främja de gröna 
näringarnas ställning i samhället har be-
viljat medel till olika projekt uppgående till 
525 000 kronor.

Slutligen har Stiftelsen Moritz Fraenchels 
fond bidragit med 1 500 000 kronor för kart-
verket Sveriges jordbruk vid 1900-talets bör-
jan samt med 224 000 för understödsfunk-
tion till Atlas över Sveriges jordbruk och 
skogsbruk under 100 år.
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Utdelning av priser, belöningar, anslag och stipendier 2008
kr

TOTALT 28 370 210

Belöningar och priser ur följande stiftelser: 245 500

A.W. Bergstens donation 40 000
N. P. Halléns donationsfond 10 000
A. G. Wiréns donationsfond 25 000
Hem i Sverige-fonden, Stipendium till landsbygdsrådgivare 15 000
Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond, Belöning inom forskningsinformation 15 000
Hugo och Emma Björkmans minnesfond, Föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst 15 000
Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond, Föredömliga insatser i pedagogik och undervisning 15 000
Hugo och Emma Björkmans minnesfond, Framstående doktorsarbete 30 000
Gunnar Torstenssons forskarstipendium 20 500
A.W. Bergstens donationsfond,  Bergstens pris      60 000

Medaljer ur följande stiftelser:          67 250

Akademiens stora guldmedalj 19 300
Akademiens guldmedalj, 2 st 14 300
Akademiens silverplakett 31 250
A. W. Bergstens pris (plakett) 2 400

Bidrag till forskningsprojekt, övriga projekt samt resestipendier:  28 057 460

Stiftelsen A.W. Bergstens donation: Gunnar Torstenssons Enaforsholmsstipendium     10 000
Stiftelsen A.W. Bergstens donation 5 531 930
Stiftelsen Adolf Dahls fond     730 020
Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond     530 830
Stiftelsen Akademiens Nilsson-Ehle medalj    55 000
Stiftelsen Alfa Laval ABs fond    400 770
Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond     6 500
Stiftelsen Anders Elofsons fond   259 000
Stiftelsen C.G. Johnssons och hans arvingars fond 108 500
Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond 5 937 980
Stiftelsen Edvard Nonnens fond    110 000
Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens fond    250 000
Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg 140 420
Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond   729 000
Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond    10 000

forts. nästa sida
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Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond 42 000
Stiftelsen Hem i Sverige-fonden 650 430
Stiftelsen Hem i Sverige-fonden: elevstipendier 18 000
Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond 1 047 670
Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond 300 000
Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons fond 112 000
 Stiftelsen Moritz Fraenchels fond 1 724 000
 Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond 128 500
Stiftelsen Nilssons-Aschans stipendiefond 134 500
Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond: lantmästarstipendier 20 000
Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond      235 010
Stiftelsen SLO-fonden 7 199 000
Stiftelsen S.O. Bergs och Fajer Fajerssons fond 50 000
Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning 690 000
Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond 525 000
Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder 371 400
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N
ya ledam

öter 

Nya ledamöter

Följande personer valdes vid sammankomsten den 11 december 2008 in som nya ledamöter i 
akademien. De mottog sina ledamotsbrev av preses Sara von Arnold vid högtidssammankoms-
ten i Stockholms stadshus den 28 januari 2009.

Hedersledamot
Med. dr h.c., direktör Anders Wall, Heby

Allmänna avdelningen
Svenska ledamöter:
Forskningschef Kenneth Alness, Knivsta
Vice rektor Johan Carlsten, Göteborg
Tekn. dr h.c. Stefan Edman, Ljungskile
Forskningsledare Knut Per Hasund, Stockholm
Expeditions- och rättschef Lena Ingvarsson, Ekerö
Lantmästare Louise Ungerth, Sollentuna 
Programdirektör Katarina Veem, Knutby 

Utländsk ledamot:
Professor Jeffrey D. Sachs, New York, USA

Jordbruksavdelningen
Svenska ledamöter:
Agronom Magnus Börjeson, Vreta Kloster 
AgrD. Margareta Emanuelson, Uppsala
Kvalitets- och miljöchef Gina Kylin, Rosersberg
VD Jan Rundqvist, Hällekis

Skogsavdelningen
Svenska ledamöter:
VD Ulf Dietrichson, Hargshamn
Forsknings- och utvecklingschef Ann-Britt Edfast, Piteå
SkogD Hillevi Eriksson, Jönköping
Skogschef Per Olsson, Linköping
Skogschef Björn Skogh, Nälden
Professor Göran Ståhl, Umeå
Professor Göran Örlander, Växjö
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Nya svenska ledamöter. Fr. v. ses: Hillevi Eriksson, Per Olsson, Knut Per 
Hasund, Kenneth Alness, Lena Ingvarsson, Björn Skogh, Gina Kylin, Johan 
Carlsten, Louise Ungerth, Anders Wall, Ulf Dietrichson, Katarina Veem, 
Stefan Edman, Margareta Emanuelson, Ann-Britt Edfast, Jan Rundqvist och 
Magnus Börjeson. Foto: Mats Gerentz.

Anders Wall invaldes till ny hedersledamot i akademien.
 Foto: Mats Gerentz.
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Avlidna ledam
öter

Avlidna ledamöter

Följande ledamöter har avlidit under verksamhetsåret 2008:

Allmänna avdelningen
Sven Tågmark, invald 1977, avled den 18 november 2008

Jordbruksavdelningen
Gerda Nilsson, invald 1981, avled den 10 oktober 2008
Karl Owe Bertil Olsson, invald 1976, avled den 19 oktober 2008
Sigvard Thomke, invald 1992, avled den 1 februari 2008

Skogsavdelningen
Per Sköld, invald 1965, avled den 6 februari 2008

Utländska ledamöter
Max Hagman (S-avd), invald 1979, avled den 9 maj 2008
Juhani Paatela (J-avd), invald 1986, avled den 23 september 2008
Helge Rönde Kristensen (J-avd), invald 1982, avled den 28 november 2008
Gustav Sirén (S-avd), invald 1965, avled den 11 maj 2008

I akademiens verksamhetsberättelse publi-
ceras en förteckning över avlidna ledamöter 
med ledamotens namn, avdelning, invalsår 
och datum för dödsfallet. Vartannat år pu-
bliceras en egen skrift, som innehåller mer 
utförliga nekrologer samt fotografier så långt 
det är möjligt. 
Inom varje avdelning finns en ledamot ut-
sedd att under en fyraårsperiod ansvara 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.

Minnesord över ledamöter avlidna åren 
2003, 2004, 2005 och 2006 finns nu utgivna 
i bokform och även tillgängliga i akademiens 
Ledamotsrum på hemsidan www.ksla.se.
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Enheten för de areella näringarnas historia (ANH)

Till Enheten för de areella näringarnas his-
toria (ANH) hör akademiens bibliotek och 
arkiv. Biblioteket är specialiserat på skogs- 
och lantbrukshistorisk litteratur i vid, tvär-
vetenskaplig mening. Verksamheten riktar sig 
främst till forskare i skogs- och lantbrukshis-
toria på alla nivåer. 

Under 2008 har den av Jordbruks- 
departementet, via FORMAS finansierade 
bibliotekarietjänsten inneburit att serviceni-
vån inte bara kunnat upprätthållas utan också 
vidareutvecklas. Till exempel har bibliotekets 
tillgänglighet förbättrats genom ökade öppet-
tider och utvecklingsarbetet har resulterat i 
utförliga ämnesorienterade litteraturlistor, 
som är kraftfulla verktyg för bibliotekets an-
vändare. Ett annat resultat är byggandet av 
en webbportal för svenska och nordiska ag-
rarhistoriska avhandlingar.

Arbetet med att modernisera bibliotekets 
utlåningsrutiner har fortgått under 2008 och 
innebär att handskrivna lånesedlar ersatts med 
ett digitalt lånesystem. Låntagarservicen ökar 
betydligt då man själv kan kontrollera om en 
bok är tillgänglig och begära förlängning via 
biblioteksdatabasen på webben. Bevakningen 

av återkrav av böcker kan nu också ske auto-
matiskt via e-post.

Historiska projekt 
Akademien beslutade 2004 att minnesord 
över akademiens ledamöter skulle publiceras 
i en egen skriftserie. Den särskilda grupp 
som bildats för att skriva nekrologer över 
avlidna ledamöter har avslutat sitt arbete 
med skrift nummer två som omfattar tiden 
2005–2006, och påbörjat arbetet med nästa 
period. Gruppen består av Tord Eriksson, 
Allmänna avdelningen, Ingemar Nordansjö, 
Skogsavdelningen och Gunnar Svensson, 
Jordbruksavdelningen.

Registreringen av ”Äldre samlingens litte- 
ratur” i Kungl. Bibliotekets databas Libris 
avslutades under våren. Projektet finansie-
rades via Statens Kulturråd. Arbete pågår 
med att ta fram en tryckt katalog över be-
ståndet. 

Arbetet med boken Ekonomiska skildring-
ar ur Sveriges historia avslutades. Den för-
tecknar drygt 800 handskrifter i akademiens 
arkiv och innehåller en artikel av f.d. riks-
arkivarien Erik Norberg och en om akade-
miens arkiv av arkivchef Anders Perlinge.

Betydande tillskott till finansiering av 
projekten och bokutgivningen har givits 
av ett flertal fonder och stiftelser. Några av 
dem som kan nämnas är Kungl. Patriotiska 
Sällskapet, Gustav Adolfs Akademiens för 
svensk folkkultur, Stiftelsen Konung Gustaf 
VI Adolfs fond för svensk kultur, C.F. 
Lundströms stiftelse och Åke Wibergs stif-
telse. Viktiga bidrag utgör även de stödköp 
av delupplagor som gjorts av institutioner 
och företag.
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Enheten för de areella näringarnas historia

Brøndegaardsprojektet
Förvärv av litteratur till samlingen, publice-
ring i tryck och digitalisering utgör viktiga 
delar i det löpande utvecklingsarbete som 
bedrivs, för att bekantgöra samlingen och att 
säkerställa att materialet kommer till använd-
ning. 

Under 2008 påbörjades registrering, fi-
nansierad av Riksbankens Jubileumsfond, av 
samlingens litteratur i den nationella bok-

databasen Libris. När det är slutfört innebär 
det att samlingen är fullt sökbar på webben, 
både via bokdatabas och via skannade ämnes-
katalogkort. Skanningen av ämneskatalogens 
dryga 15 000 kort avslutades 2008 och finan-
sierades av FORMAS. Därmed är ett viktigt 
mål uppnått i arbetet med att göra denna spe-
ciella samling tillgänglig för forskningen och 
för alla med intresse för människans nyttjan-
de av växter till föda, bot och nöje. 
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Publicerings- och informationsverksamheten
På akademiens hemsida www.ksla.se pub-
liceras fortlöpande aktuell information om 
akademiens aktiviteter. Sammanfattningar 
från tidigare sammankomster, konferenser, 
seminarier, presseminarier, symposier och 
workshops kan läsas på hemsidan. 

Informationen på engelska har också ut-
vecklats. Antalet besökare på hemsidan har 

varit drygt 40 000 per månad. Under 2008 
har intranätet Ledamotsrum riktat mot aka-
demiens ledamöter och kansli satts i drift och 
utvecklats efter kontakter och förslag från 
enskilda ledamöter. Nyhetstidningen KSLA-
Nytt & Noterat går ut med fyra nummer per 
år till akademiens ledamöter, journalister och 
prenumeranter utanför akademien. 

Akademien vill göra sammankomster, konfe-
renser och seminarier ännu mer tillgängliga 
för intressenter utanför Stockholmsområdet. 
En ny videokonferensanläggning med möjlig-
het att sända på webben har installerats och 
testats i akademiens hus under 2008. Flera 
aktiviteter har genomförts på lokal och regio-

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT) utges i antingen tryckt form eller 
finns enbart på akademiens hemsida. Under 2008 har tidskriften utkommit med följande sju 
nummer (titel markerad med * publiceras enbart elektroniskt på KSLAs hemsida www.ksla.se):

nal nivå ute i landet. Massmediekontakterna 
fortsätter att utvecklas och journalister in-
bjuds fortlöpande till akademiens olika ak-
tiviteter. Akademien stödjer utgivningen av 
tidskriften Forskning och Framsteg med  
62 000 kronor och ingår som intressent i tid-
skriftens styrelse.

Nr 1. Verksamhetsberättelse 2007 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Nr 2. Fiskets kollaps utanför Nordamerika – vad kan Sverige och Europa lära?
Nr 3. Edens lustgård tur och retur – framtidsvägar till ett hållbart naturbruk
Nr 4. Utveckling av den svenska resursbasen för internationellt skogligt arbete
Nr 5. Skogens roll i ett framtida globalt klimatavtal
Nr 6. Jakten på den gröna marknadskraften – del 2* 
Nr 7. Golden Rice and other biofortified food crops for developing countries. 

Bertebos Conference 2008
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Publicerings- och inform
ationsverksam

heten 

Övriga trycksaker  som publicerats av akademien under 2008 och som återfinns på www.ksla.se är:

Agriculture, Trade and Development
An anthology on coexistence and development of  
agriculture in developing and developed countries.

Det gröna kunskapssamhället
Ett inspirationsdokument om de gröna näringarnas och livs-
vetenskapernas roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle, 
framtaget under ledning av Kommittén för forskningspolitik 
inför 2008 års forskningspolitiska proposition.  
Engelsk version: The Green Knowledge Society.

Matens kvalitet
En kunskapsskrift om livsmedelskvalitet producerad av 
Kommittén för matkvalitet och folkhälsa.

Välkommen till Enaforsholm!
Nytryck av folder som presenterar akademiens egendom 
Enaforsholm Fjällgård i västra Jämtland.

Enaforsholms fjällträdgård - växtförteckning 2008-2009
Folder som presenterar fjällträdgården intill stora huset  
på Enaforsholm.

Enaforsholms fjällträdgård
Folder som presenterar fjällträdgårdens historia.

Utgivning under 2008:
Skogs- och Lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED):
Nr 41. Svensk Mosskultur. Odling, torvanvändning och 
landskapets förändring 1750–2000. Redaktör Leif Runefelt. 
Småskrifter:
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över 
ledamöter avlidna 2003–2004
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över 
ledamöter avlidna 2005–2006

Enheten för de areella näringarnas historia (ANH)
ANH har under 2008 anordnat ett boksläpp med 
SOLMED-volymen Svensk mosskultur. Odling, 
torvanvändning och landskapets förändring 1750-
2000 och två forskarsymposier. Arrangemangen 
blev mycket välbesökta (se Konferenser och 

seminarier). 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 dagstidningar.
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Enaforsholm och Barksätter

Fjällgården Enaforsholm i Jämtland.

Enaforsholm Fjällgård
Enaforsholm Fjällgård i Jämtland donerades 
1937 till akademien av grosshandlaren A.W. 
Bergsten. 

År 2007 bytte akademien värdpar på 
Enaforsholm och lade driften i ett särskilt 
bolag, ägt av A.W. Bergstens stiftelse. Under 
2008 påbörjades en omfattande renovering av 
Enaforsholm. Värdparet Ingalill Samuelsson 
och Bo Berglund hälsar alla med naturintres-
se välkomna till detta paradis i den jämtländ-
ska fjällvärlden! 

Under 2008 har ett flertal aktiviteter an-
ordnats på Enaforsholm, initierade av enskil-
da ledamöter. 

Den 26 juli–2 augusti arrangerades den 
årligen återkommande Enaforsholmskursen 

för studenter. Under kursen genomförs 
en längre fjällvandring över Storulvån, 
Sylarna, Nedalshytta, Storerikvollen och 
Blåhammaren. Därtill kommer intressanta 
föredrag om fjällvandring, botanik, geologi, 
rennäring, skog och ornitologi. Bland ar-
rangörerna fanns akademiledamoten Kjell 
Lundquist.

Den 17–24 augusti arrangerade akademi-
ledamoten Else-Marie Strese en uppskattad 
akvarellkurs på Enaforsholm. Kursen leddes 
av konstnären Clara Waller, som har lång er-
farenhet av akvarellmålning och kursanord-
nande.

Den 28–31 augusti samlades en grupp in-
tresserade till några dagars fjällvistelse med 
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Enaforsholm
 &

 Barksätter

Barksätters  egendom utanför Katrineholm.

bland annat ripjakt i Enaforsholms närhet. 
Några deltog med framgång i ripjakten, an-
dra vandrade runt Enaforsholm. För arrange-
manget svarade akademiledamöterna Ann-
Britt Karlsson och Lars Törner.

Den 29–30 augusti arrangerade akademi-
ledamoten Kjell Lundquist ett seminarium 
som fokuserade på Enaforsholms fjällträd-
gård.

Den 12–13 september och 31 oktober–1 
november arrangerade akademiledamoten 
Lennart Rådström älgjakt på Enaforsholm.
Kontaktperson på kansliet för Enaforsholm 
är Eva Ronquist.

Barksätters egendom
Vid Barksätters egendom i Södermanland, som 
1983 donerades till akademien av fru Mary 
Francke-Gustafson, har verksamheten fortgått 

planenligt under 2008. Syftet med donationen 
var att bevara ett sammanhållet aktivt sörm-
ländskt jord- och skogsbruk för att där möjlig-
göra forskning inom jord- och skogsbruk samt 
husdjursskötsel. Liggande försök underhålls 
och akademien är positiv till ytterligare forsk-
nings- och försöksverksamhet.
Under 2008 har gällande planer för byggnads-
underhåll och skogsbruk följts väl. Bland an-
nat har en genomgripande upprustning av 
huvudbyggnaden skett till en kostnad av 5 
miljoner kronor. Från och med första septem-
ber hyr akademien ut huvudbyggnaden till en 
ny hyresgäst vilken även arrenderar jakten på 
Barksätter. 
Den 8 maj 2008 var Barksätter målet för 
akademiens vårexkursion ”Barksätters egen-
dom – en 25-årig donation i tiden”. 
Kontaktperson på kansliet för Barksätter är 
Bo Carlestål.
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Styrande organ och personal

Akademiens högsta beslutande organ är akademien in pleno. Under detta fattas beslut av  
akademikollegiet, som under år 2008 har bestått av följande ledamöter:

Akademikollegiet
Sara von Arnold, preses
Åke Bruce, vice preses
Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD

Från Allmänna avdelningen:
Annika Åhnberg, avdelningsordförande
Christer Hoel
Torleif Ingelög
Else-Marie Strese

Från Jordbruksavdelningen:
Peter Edling, avdelningsordförande
Christel Cederberg/Ann-Britt Karlsson
Göran Dalin
Christina Möller

Från Skogsavdelningen:
Jan Fryk, avdelningsordförande
Linda Hedlund
Peter Högberg
Carl Henric Kuylenstierna

Presidiet
Under akademikollegiet handhas löpande beslut av akademiens presidium, som under år 2008 
haft följande sammansättning:

Sara von Arnold, preses
Åke Bruce, vice preses
Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD
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Styrande organ och personal 

Personal
Akademiens kansli har under 2008 haft 16 årsanställda:

Anette Amnegren, akademikamrer
Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD 
Keiko Blesserholt, assistent 
Bo Carlestål, akademijägmästare
Per Eriksson, bibliotekarie
Anders Fredholm, informationschef
Kerstin Hideborn Alm, kommunikatör (barnledig 2008)
Henrik Liljegren, dataregistrerare
Lars Ljunggren, chefsbibliotekarie
Jimmy Lyhagen, bibliotekarie
Ylva Nordin, kommunikatör (vikariat för Kerstin Hideborn Alm)
Christina Rabenius, assistent
Eva Ronquist, avdelningssekreterare
Helle Rosencrantz, sekreterare
Magnus Stark, akademiagronom
Roland Svensson, serviceansvarig
Per Thunström, assistent
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Ekonomisk flerårsöversikt 2004-2008

 
2008 2007 2006 2005 2004

Marknadsvärde finansiella  
anläggningstillgångar 87 765 262 115 732 957 118 510 964 102 226 626 89 777 134

Direktavkastning 6 379 778 6 177 648 5 005 641 3 987 395 5 637 111

Realisationsresultat -2 779 926 983 483 5 114 702 6 512 597 2 147 328

Total avkastning av kapital 3 599 852 7 161 131 10 120 343 10 499 992 7 784 439

Nedskrivning finansiella  
anläggningstillgångar -17 667 646 0 0 0 0

Avkastning i % av marknadsvärde 
vid årets ingång 3,11% 6,04% 9,90% 11,70% 8,63%

Årets resultat -17 121 160 2 619 757 5 692 068 10 572 658 -3 152 914

Totalt eget kapital 91 693 896 108 815 055 106 195 299 100 503 230 89 930 571

Huvudförvaltningen med akademiens egen förmögenhet 

2008 2007 2006 2005 2004
Marknadsvärde finansiella  
anläggningstillgångar

362 005 911 477 896 633 481 670 383 423 108 029 343 488 737

Direktavkastning 31 480 848 28 615 599 18 931 059 17 999 442 17 196 306

Realisationsresultat -3 054 356 34 229 708 17 411 026 21 753 653 -2 572 328

Total avkastning av kapital 28 426 492 62 845 307 36 342 085 39 753 095 14 623 978

Utdelade medel 23 726 730 16 741 500 19 685 957 14 338 000 11 490 700

Nedskrivning finansiella  
anläggningstillgångar -64 542 437 0 0 0 0

Avkastning i % av marknadsvärde  
vid årets ingång

5,95% 13,05% 8,59% 11,57% 4,35%

Årets resultat -41 056 302 62 011 063 33 587 229 64 158 852 14 530 611

 

Totalt eget kapital 360 281 556 416 248 542 361 362 110 347 310 455 296 565 426

Gemensamt förvaltade stiftelser 
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Ekonom
isk flerårsöversikt 2004-2008

 
2008 2007 2006 2005 2004

Marknadsvärde finansiella  
anläggningstillgångar

161 746 227 192 846 703 194 103 831 166 845 245 140 415 882

Direktavkastning 11 842 975 11 113 794 8 344 017 7 262 517 6 742 153

Realisationsresultat -2 184 397 34 979 307 20 128 277 7 822 839 -1 020 861

Total avkastning av kapital 9 658 578 46 093 101 28 472 294 15 085 356 5 721 292

Utdelade medel 5 937 980 6 067 000 10 533 500 3 837 560 3 089 440

Nedskrivning finansiella  
anläggningstillgångar -32 529 045 0 0 0 0

Avkastning i % av marknadsvärde 
vid årets ingång

5,01% 23,75% 17,07% 10,74% 4,01%

Årets resultat -24 141 223 45 330 575 27 803 785 27  661 528 5 854 407

Totalt eget kapital 159 859 974 189 607 308 150 080 109 132 750 003 108 804 859

Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond 
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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 arbe-
tar med frågor som berör alla och som intresserar många!

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.” 
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