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Sekreteraren har ordet

Akademisekreteraren har ordet

Högtidssammankomsten 2010 till temat 
”Jean Bernadotte” i närvaro av Deras 
Majestäter, gav mycket historia och en hel 
del akademinostalgi. Författare Herman 
Lindqvist höll högtidstalet ”Krigaren som 
ville erövra kulturen”. Det var en välfunnen 
rubrik eftersom Jean Bernadotte vurmade för 
odling; det gällde att föda en hungrande na-
tion.

Vårens ordinarie sammankomster hand-
lade sedan om Träbränsle i praktiken, Kon-
kurrensen om vår odlade jord och Vart är svensk 
husdjursproduktion på väg?

Majexkursionen gick till Östergötland 
och höstens sammankomster gällde Den
globala livsmedelsförsörjningen, Marknadskom-
munikation och närkontakt med kunderna, 
modenyck eller överlevnadsstrategi för svenskt 
jordbruk? och Nya strömningar med ny syn på 
äganderätten? Om äganderätten till mark och 
vatten.

Den avslutande akademisammankomsten 
i december kom i mycket att handla om hur vi 
når ut. Vi var i fjol visserligen citerade i press-
sen vid 184 tillfällen, men att ”nå ut” är inte 
bara att figurera i tidningen. Vi hade totalt 
85 schemalagda aktiviteter, varav 33 kalla-
des seminarier med tydliga deltagarlistor. De 
upptog 1 976 namn, ledamöter och kansli-
personal oräknade. Ytterligare 52 aktiviteter 
genomfördes alltså utöver denna statistik. 
Höstens 12 webbsändningar ökade deltagar-
antalet från de i lokalen ca 60 personerna per 
seminarium till det dubbla. Mest frekventa 
ämnesområdena var Mat (12 aktiviteter), 
Den svenska skogsmodellen (6 aktiviteter), 
Djurvälfärd (5) och Klimatet (4).

I december gick ett stort bokprojekt 
i mål efter många års arbete: De areella 
näringarnas välgörare, Kungl. Skogs- och Lant-

bruksakademien och dess donatorer. Historikern 
Nils Edling berättar om enastående männis-
kor som av skäl vi ibland inte ens anar gjorde 
de donationer som gör det möjligt för vår 
akademi att obundet kunna driva sitt arbete 
med kraft och trovärdighet. Boken berättar 
om välgörarna, om deras donationer och – 
inte minst viktigt – hur vi har använt peng-
arna under åren.

I den fortsatta diskussionen om bärkraftig 
utveckling inom de areella näringarna och 
”the planetary boundaries” är det viktigt att 
hävda vetenskap och att jaga skrönor och vid-
skepelse. Uttrycket ”man måste ta männis-
kornas oro på allvar” kan hanteras på två vis. 
Man kan rätta in sig efter rådande opinion, 
eller man kan med goda metoder analysera 
läget, beforska det som är okänt, ställa sam-
man hot och möjligheter, och därefter möta 
”de oroliga”. 

Den fjärde omgången av Kunskapens 
Krona sändes i november. De tio Kungl. 
Akademierna diskuterade i fyra TV-program: 
Vetenskap i informationsåldern, Våra resurser 
för att överleva – energi, vatten och mat, Att 
överleva tillsammans – möten mellan vetenskap 
och kultur och Den goda kvaliteten – kultur som 
överlever. 

Vår akademi har angelägna uppgifter 
framför sig. Biotekniken, nanotekniken och 
IT innebär fantastiska möjligheter till ut-
veckling, samtidigt som vi vet att cyber är full 
av pseudovetenskap och konspirationsteorier. 

Åke Barklund
Akademisekreterare och VD
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens organisation

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
står under H. M. Konungens beskydd. Aka-
demien leds av en preses med en vice preses 
som ställföreträdare. Mandatperioden för 
båda är fyra år. Akademiens styrelse utgörs 
av akademikollegiet. Ledamöter i kollegiet är 
preses, vice preses, akademiens sekreterare, 
de tre avdelningsordförandena samt ytterli-
gare nio ledamöter, av vilka varje avdelning 
väljer tre.

Presidium
Presidiet, som består av preses, vice preses 
och akademiens sekreterare, samordnar un-
der akademikollegiet planeringen av akade-
miens verksamhet och svarar för de uppgifter 
som överlämnas av akademien eller kollegiet. 

Avdelningar
Akademien har tre avdelningar: Allmänna av-
delningen, Jordbruksavdelningen och Skogs- 
avdelningen. Dessutom finns en enhet  för 
de areella näringarnas historia (ANH) med 
forskningsbibliotek och arkiv med speciell 
inriktning mot agrarhistoria. 

Akademiens sekreterare, tillika dess verk-
ställande direktör, är chef för akademiens 
kansli och enheten för de areella näringarnas 
historia.

Ledamöter
Inom varje avdelning finns 70 ”rum” för 
svenska ledamöter under 65 år och 25 ”rum” 
för utländska ledamöter under 65 år. Därtill 
finns utrymme för högst 20 hedersledamöter 
totalt.

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.

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

Allmänna avdelningen behandlar över-
gripande frågor som berör naturresurser, na-
turvård, miljö, landskap, forskningspolitik, 
kunskapsförmedling och samhällsplanering. 
Här behandlas även frågor inom näringar och 
vetenskaper som inte specifikt hör hemma 
inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom 
fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.  

Allmänna avdelningens ordförande un-
der perioden 2010–2013 är Olle Markgren. 
Avdelningssekreterare är Eva Ronquist. 

Jordbruksavdelningen behandlar frågor 
som berör produktion, förädling och mark-
nad i teori och praktik inklusive specifika ut-
bildnings- och rådgivningsfrågor inom jord-
bruk, trädgård och veterinärmedicin samt 
sådana miljöfrågor som hör samman med 
näringarnas sektorsansvar. 

Jordbruksavdelningens ordförande under 
perioden 2010–2013 är Göran Dalin. Avdel-
ningssekreterare 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-
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givningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som 
hör samman med näringens sektorsansvar. 

Skogsavdelningens ordförande under 
perioden 2010–2013 är Linda Hedlund. 
Avdelningssekreterare är Bo Carlestål. 

Enheten för de areella näringarnas histo-
ria (ANH) har bland annat ett vetenskapligt 
specialbibliotek med litteratur rörande de are-
ella näringarna. ANH är inriktad på histo-

Kungl. Skogs- och Lantbruksakadem
iens organisation

riska projekt, rådgivning och bokutgivning. 
Projekten drivs i samarbete med historiska 
forskare och akademiledamöter. 

Ordförande i Nämnden för ANH 2010 
var Urban Emanuelsson. Vid sammankoms-
ten i december valdes Ulrich Lange till ny 
ordförande för den kommande fyraårsperio-
den 2011–2014. Chefsbibliotekarie är Lars 
Ljunggren.

Akademiens hus, Drottninggatan 95 B i Stockholm. Foto: Per Thunström.
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Kommittéernas verksamhet

Kommittén för energifrågor
Aktiviteterna som kommittén anordnat un-
der 2010 behandlade på olika sätt aktuella 
frågor som rör försörjning av biomassa från 
åker och skog samt bioenergiproduktion och 
-användning. En studieresa till Finland samt 
en akademisammankomst behandlade prak-
tiska frågor kring metoder och teknik för ut-
tag av biomassa från skogen, samt tillgången 
av biomassa. Aktiviteterna som anordna-
des under året var välbesökta samt av såväl 
fördjupande som av allmännyttig karaktär. 
Exempelvis behandlade ett seminarium den 
mycket komplexa frågan om hur EU kommer 
reglera konsekvenser av ändrad markanvänd-
ning vad gäller råvaruproduktion till biodriv-
medel, medan ett annat seminarium gav en 
bred bild av vilka biobränslen som kommer 
att användas år 2030.

Kommittén för fiskefrågor
Under året har det hållits fem protokollförda 
sammanträden. Mellan mötena har det även 
hållits arbetsmöten mellan ordförande, sek-
reterare samt berörda ledamöter. I februari 
2010 arrangerades i samarbete med Institutet 
för livsmedel och bioteknik (SIK) ett välbe-
sökt seminarium kallat Nyttig fisk i hållbart 
perspektiv i anslutning till prisutdelningen av 
Kungsfenan i Göteborg. I september företog 
kommittén en studieresa till Tromsö. Syftet 
var framförallt att studera förutsättningarna 
för norskt vattenbruk. Fiskekommittén har 
också anordnat en serie om fem arbetsmö-
ten för vattenbruksfrågor för att dels initiera 
kontakter mellan forskning, näring och myn-
dighet, dels för att skapa en nationell platt-
form för Sveriges vattenbruk inom ramen 
för Östersjöstrategin. Kommittén var också 

medarrangör av seminariet om fisksmärta i 
november.

Kommittén för forskningspolitik
Kommittén, som är avdelningsövergripande, 
har haft flera möten under året. I januari ge-
nomförde kommittén i samarbete med SLU 
ett seminarium på IVA om SLU:s utvärde-
ring Kvalitet och Nytta (KoN). Kommittén 
svarade också på remissen inför ett svenskt 
inspel till nästa ramprogram för forskning, 
teknisk utveckling och demonstration. 
Vidare inleddes arbetet med att undersöka 
om KSLA kan bli en gemensam plattform 
för den gröna sektorn i arbetet med att på-
verka EU:s FoU-politik. År 2010 var det sista 
året på kommitténs treåriga mandatperiod. 
Därför gjorde kommittén en utvärdering av 
sitt arbete i september. Kommittén enades 
om att föreslå att det fortsatta arbetet skulle 
ha samma syfte: ”Kommittén ska genom ana-
lys och debatt verka för att forskning inom 
den gröna sektorn är väl finansierad rationellt 
organiserad samt fokuserad på viktiga frågor.”

Kommittén för hållbar utveckling
Den nybildade kommittén inledde verksam-
heten med ett inriktningsseminarium för 
att diskutera vilka hållbarhetsfrågor som för 
närvarande är viktigast i samhället och för 
KSLA. För att fånga in så många synpunk-
ter som möjligt bjöds även andra akademile-
damöter in till seminariet. Seminariet följdes 
upp av ett kommittémöte där kommittéle-
damöterna identifierade vilka områden som 
ska prioriteras under mandatperioden. Fokus 
kommer att läggas vid ”CAP i ett hållbar-
hetsperspektiv”, där frågor om landskap, este-
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Kom
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ittéernas verksam
het

tik, jordbruket som kolsänka, styrmedel m m 
ska drivas. Kommittén har under året fram-
ställt en KSLAT-rapport om vindkraft och 
arrangerat ett rundabordssamtal kring vind-
kraftsfrågorna. Vidare har projektet ”Edens 
lustgård tur och retur” fått fortsatt stor upp-
märksamhet och lett till radioprogram och 
inbjudningar att hålla föredrag på seminarier 
i USA och vid Alnarpsdagarna.

Kommittén för internationella 
lantbruksfrågor
Kommitténs uppgift är att sätta in det svens-
ka lantbruket i ett internationellt perspektiv. 
Kommitténs arbete omfattar tre huvudområ-
den: 1) jordbruks-, livsmedels- och handels-
politik och marknadsfrågor; 2) lantbrukets 
roll som motor i utvecklingsfrågor i de fattiga 
länderna; 3) livsmedelssäkerhet, med fokus på 
smittskydd, djurhälsa och djurskydd. Arbetet 
sker dels genom att ta fram faktaunderlag och 
analyser, dels genom att arrangera seminarier, 
konferenser och andra möten. Under året har 
kommittén genomfört två seminarier. Vid 
workshopen Nuläget i de internationella han-
delsförhandlingarna i november diskuterades 
nuläget i såväl WTO-förhandlingarna och i 
EU:s pågående bilaterala handelsavtal. 

Kommittén för internationella 
skogsfrågor
Inriktningen på arbetet för Kommittén för 
Internationella skogsfrågor har varit euro-
peisk och global skogpolicy. Verksamheten 
har varit präglad av tankesmedjan för skoglig 
omvärldsanalys, eftersom kommittén är styr-
grupp för Sekretariatet för internationella 
skogliga frågor (SIFI), se sid 29. Det inter-
nationella samfundets krav på hur Sverige 
driver sitt skogsbruk förändras ständigt. En 
analys av dessa processer är avgörande för 
om den svenska skogssektorn ska kunna följa 

effekten av dagens processer. Kommittén 
beställde därför en rapport om internatio-
nell skogspolicy som presenterades under ett 
höstseminarium. En svensk och en engelsk 
version är publicerad i KSLAT. REDD+ är 
en av de starkaste processerna med syftet att 
minska illegal avverkning och att jämna ut 
inkomsterna från jordens skogar. Under ett 
seminarium i november presenterades det då-
varande förhandlingsläget och några forska-
res erfarenheter från olika pilotprojekt, vilket 
ledde till livliga diskussioner.

Kommittén för landsbygdsutveckling
I början av maj 2010 genomfördes den fors-
karkonferens för landsbygdsforskare vars till-
komst kommittén bidragit till och medfinan-
sierade. Konferensen Nordic Rural Futures var 
den första renodlade forskarkonferensen för 
landsbygdsforskning i Sverige. Den gavs på 
nordisk basis och samlade 143 deltagare. Den 
24–26 maj genomförde kommittén en stu-
dieresa i Västergötland som dels syftade till 
att konsolidera den nya kommittén, dels till 
att gemensamt studera förutsättningarna för 
landsbygdsföretagare i en jordbruksbygd med 
relativt gott marknadsläge. Den 14 oktober 
gavs seminariet Vi kom, vi sågs, vi segrade. Det 
handlade om marknadsföring av lokal mat. 
Rolf Axel Nordström från Ängavallens gård 
samt Inger von Corswant från Stafva gård 
medverkade. Seminariet gavs i Östersund 
och var ett samarbete mellan kommittén och 
Särimnermässan med drygt 40 deltagare. 

Kommittén för lönsam uthållig 
primärproduktion
Kommitténs uppdrag är att främja ett svenskt 
konkurrenskraftigt och marknadsfokuserat 
lantbruk i tillväxt. Under de närmaste åren 
kommer kommittén att arbeta inom de tre 
områdena Ledarskap, Affärsmässighet och 
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Attityder. Under 2010 har man genomfört 
en verksamhetsplanering och en workshop. 

I slutet av september gjorde kommittén en 
studieresa med titeln Höj produktiviteten! Vad 
kan lantbruksföretaget lära sig av verkstadsin-
dustrin? till Väderstadsverken. 

Väderstadsverken arbetar sedan några år 
med begreppet ”Lean” i sin produktion och 
här lärde kommittén sig mer om vad ett lant-
bruksföretag kan hämta ur Leanfilosofin hos 
ett verkstadsföretag för att förbättra sin kon-
kurrenskraft. Leanbegreppet handlar om att 
företaget ska koncentrera sig på de processer 
som skapar värde för kunden, bl a att undvika 
slöseri, som överproduktion, väntan, överar-
bete och onödiga lager. 

Under 2009 och 2010 har kommittén ini-
tierat flera studier på olika gårdar i Sverige 
för att lära mer om hur Leanfilosofin kan 
omsättas till ett lantbruksföretag. En studie 
om Lean Production på mjölkföretag är klar. 

Kommittén för matkvalitet och folkhälsa
Kommittén vill skapa ett forum för utbyte 
av och förmedling av kunskaper inom hela 
området matkvalitet och folkhälsa genom 
seminarier och konferenser. Detta uppnås 
genom en verksamhet som verkar för ökad 
kunskap och insikt om de faktorer inom hela 
livsmedelskedjan som påverkar matens egen-
skaper och kvalitet samt sprider ökad insikt 
och kunskap om matens och måltidens be-
tydelse i det dagliga livet för folkhälsa och 
livsstil. Kommittén har under året genomfört 
två seminarier och en workshop. 

I oktober gjorde kommittén en studieresa 
till Sauve, under temat Storytelling och mat, för 
att få en bild av förutsättningarna för lokal 
livsmedelsproduktion i södra Frankrike. På 
tre dagar gavs flera perspektiv på produktio-
nen; ur producenternas synvinkel, förutsätt-
ningarna på marknaden och samhällsstöd för 
utveckling. Två producenter besöktes, en som 

arbetar hantverksmässigt och säljer på en lo-
kal marknad och en som med en lokal bas har 
en mer industriell produktion och arbetar på 
världsmarknaden. 

Kommittén för skoglig teknik och logistik
Kommittén har tagit initiativ till och utar-
betat ett projektförslag för en större pro-
gramsatsning rörande skonsam, miljövänlig 
skogsteknik och skogsindustriell tillväxt. I 
utformningen av programmet har represen-
tanter för forskning, skogsbruk, maskintill-
verkare, innovatörer och entreprenörer med-
verkat.

Satsningen är tänkt att omfatta FoU samt 
innovation och klusterutveckling för att stär-
ka den nordiska positionen som spjutspets 
för teknikutveckling och tillämpning inom 
den så kallade kortvirkesmetoden. Bakom 
satsningen står skogsmaskintillverkarna och 
hela den svenska skogsnäringen. Förslaget 
har således förankrats hos ett antal maskin-
tillverkande företag, i Skogforsks styrelse 
och Skogsindustriernas skogskommitté samt 
inom NRA-skog. Förslaget har presenterats 
för Vinnova som är tilltänkt delfinansiär. Det 
föreslagna programmet bygger även på stark 
medverkan från de regioner som har skogs-
maskintillverkande industri. 

Kommittén för skogsskötsel
Kommittén har under 2010 jobbat med frågor 
som rör skogsbrukets möjligheter att bidra till 
att mildra klimatförändringen. Kommittén 
har haft fem sammanträden och två semina-
rier. På det senare seminariet presenterades 
tidskriften Skogsbrukets bidrag till ett bättre 
klimat (KSLAT 4-2010). Denna samman-
fattar både skogsskötselkommitténs arbete 
med klimatfrågor och hur skogsbruket både 
i Sverige och internationellt kan bidra till 
ett bättre klimat. Kommittén hade också ett 
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tvådagarsmöte, med inbjudna diskutanter, 
på Älgsjögården i Sörmland, där kommit-
téns fortsatta inriktning (granskning av den 
svenska modellen) 2011–2013 planerades.

Förutom detta har kommittén medverkat 
bl a i framtagandet av KSLA:s remissvar på 
Jordbruksdepartementets (Dnr Jo2010/3670) 
remiss avseende ”Regler om användning av 
främmande trädslag” (SKS Meddelande 
7-2009). 

Kommittén för vattenfrågor
Kommittén bevakar frågor som berör vattnets 
kvalitet och kvantitet i de areella näringarna. 
Särskild vikt ges åt genomförandet av EU:s 
vattendirektiv, uppfyllandet av de svenska 
miljömålen samt åt att säkerställa vattnet som 
produktionsresurs i jord- och skogsbruk. 

Förutom att arrangera en konferens och 
en workshop företog kommittén i september 

en studieresa betitlad Hänsynsfull skogsdik-
ning. Dikesrensning i skogen fortsätter att 
vara en intrikat och ibland kontroversiell 
fråga. Kommittén besökte området Hestra 
utanför Jönköping för att studera skogliga 
dikningsförsök för att lära mer om skillna-
derna i vattenkvalitet och vattenfauna mellan 
ett normalt och ett mer hänsynstagande rens-
ningsförfarande. En slutsats var att kvalitets-
variablerna snabbt återgick till ursprungliga 
värden efter rensningsåtgärder.

Skogsbolagen Sveaskog och Södra, 
som medverkade, har goda kontakter med 
Skogsstyrelsen och är starka nog att hävda 
rensningsbehov med åtgärder under ansvar. 
Vad ansvarsfulla åtgärder innebär är dock 
fortfarande en obesvarad fråga som diknings-
försöken ska hjälpa till att besvara. 

Kommittén är avdelningsövergripande 
och leds av Jordbruksavdelningen.

Foto: Ylva Nordin.
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Konferenser och seminarier

Med glädje och spänst i den gröna sek-
torns tjänst? SLU-forskningens kvalitet 
och nytta 
Seminarium på IVA 19 januari
KSLA:s forskningspolitiska kommitté inled-
de året med ett seminarium på IVA om den 
internationella utvärderingen av SLU:s kva-
litet och nytta, den s k KoN-utvärderingen. 
SLU:s inledare konstaterade att KoN-
rapporten generellt ger goda betyg för SLU, 
och att några av forskningsgrupperna bedöms 
vara världsledande. Vissa forskningsområ-
den behöver dock stärkas, bland annat inom 
SLU:s profilområden, och tvärvetenskapen 
kan utvecklas ytterligare. Universitetskansler 
Anders Flodström konstaterade att SLU, som 
han uppskattande kallade kolatomuniversite-
tet, ligger helt rätt i tiden med sitt fokus på 
frågor som klimat, miljö och energi. Medan 
grundforskningen generellt får goda omdö-
men efterlyste flera talare en stärkt tillämpad 
forskning, särskilt på växtsidan. Flera talare 
tyckte att SLU också borde synas mer i sam-
hällsdebatten samt satsa på ledarskap och 
långsiktig finansiering av doktorander och 
forskare. Seminariet lockade drygt 140 del-
tagare.

Grön rehabilitering 
Alnarps trädgårdskon-
ferens 20–21 januari
Den 21 januari 2010 
deltog KSLA tillsam-
mans med region Skåne 
som medarrangör i 
Alnarps trädgårdskon-
ferens. Det övergripande 
temat för konferensen 
och utställningarna var 

de gröna näringarnas affärsmöjligheter. Den 
konferens som KSLA medverkade i syftade 
till att lyfta fram forskning och företagsam-
het inom Grön Rehabilitering. Dagen vände 
sig till politiker, forskare, utbildare, admi-
nistratörer och personal inom sjukvården 
samt branschföreträdare inom rehabilitering. 
Programmet behandlade bland annat frågor 
som: Var står forskningen kring naturens och 
landskapets betydelse för hälsan idag, och hur 
ser evidensläget ut? Vad kännetecknar hälso-
främjande miljöer? Vilka utbildningar finns 
på området? Och vilka praktiska exempel på 
grön rehabilitering finns? 

På väg mot tryggad 
livsmedelsförsörjning 
i Afrika – några fram-
gångsexempel 
Boksläpp 1 februari
Den 1 februari presen-
terades och diskuterades 
i samarbete med den 
svenska FAO-kommit-
tén dess sjätte debatt-
skrift På väg mot tryggad 
livsmedelsförsörjning i Af-

rika – några framgångsexempel.
Efter inledning av statssekreterare Rolf 

Eriksson presenterade författaren Inge Ger-
remo – med lång erfarenhet från afrikanskt 
lantbruk – livsmedelsläget i Ghana, Malawi 
och Zambia samt resonerade om vilka lärdo-
mar som kan dras. Fyra förberedda kommen-
tarer gavs varefter diskussionen öppnades. 
Länge spelade lantbruket i Afrika en mycket 
undanskymd roll i utvecklingsdiskussionen, 
men på senare år har frågan hamnat i cen-
trum. De kraftigt stigande livsmedelspriserna Foto: Kjell Lundquist

Foto: Björn Lundgren
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Konferenser och sem
inarier 

2006–2008 satte fokus på behovet av och möj-
ligheten för ökad inhemsk produktion i län-
der med förutsättningar för jordbruk. Livet 
är mycket hårt för fattiga människor i Afrika 
men inte hopplöst om rejäla satsningar sker. 
Fortfarande lägger de flesta länderna i Afrika 
mindre än 5 % av sina statsbudgetar på lant-
bruk. Afrikanska Unionen har rekommen-
derat sina medlemmar att lägga minst 10 % 
av statens resurser på lantbruk. Det behövs en 
afrikansk ”grön revolution” byggd på tidigare 
erfarenheter, nya kunskaper från forskningen 
och goda, förstådda och respekterade jord-
brukspolicies, den här gången utformade för 
afrikanska förhållanden och under afrikansk 
ledning.

Rennäringens framtid 
står på spel – varför är 
det så tyst? 
Seminarium 2 februari
Det fullsatta semina-
riet inleddes med en 
beskrivning över de se-
naste trehundra åren. 
Historikern Lennart 
Lundmark berättade att 
samernas rättigheter var 

betydligt bättre på 1700-talet, försämrades 
kraftigt 1800-talet för att därefter successivt 
förbättras något. En panel med företrädare 
för allmänintressen, skogsbruket och sam-
erna gav sin syn på varför det blivit som det 
blivit. Inte oväntat var panelens verklighets-
bilder högst divergerande, allt från att samer-
na och rennäringen är privilegierade till mot-
satsen, samt att lagstiftningen är otydlig och 
behöver preciseras – eller att lagstiftningen 
är tillräcklig och det är domstolarnas sak att 
tolka lagen. Det framkom att det behövs mer 
av lokala lösningar, eftersom renskötare och 
småbrukare i många fall har samma problem 
med en allt mer sviktande samhällsservice. 

Nyttig fisk i hållbart 
perspektiv 
Seminarium i 
Göteborg 10 februari
Seminariet arrangera-
des gemensamt av SIK 
(Institutet för Livsmedel 
och Bioteknik AB) och 
KSLA, som en del av 
fiskveckan i Göteborg. 
Seminariet riktade sig 
till allmänheten och 

deltagarna fick veta att fisk inte bara inne-
håller nyttiga fetter och protein utan också 
bland annat D- och E-vitamin, selen och jod. 
Mer fisk i kosten ger längre och friskare liv 
p g a minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar. 
Fisk i kosten för äldre motverkar hjärnans 
åldrande och minskar risken för demens, 
och ungdomar som äter fisk minst en gång i 
veckan har signifikant bättre betyg och hög- 
re IQ. Världen måste dock komma tillrätta 
med såväl överfiskning av vilda bestånd som 
energiförbrukning och de miljöproblem som 
orsakas av såväl fiskodling som fiske av vild-
fångad fisk. Alla de 80 platserna i lokalen var 
fyllda. 

Vägar till hållbarhet 
Ekologiskt Forum, seminarium 12 februari
Syftet med seminariet var att med hjälp av 
goda exempel diskutera hela jordbrukets vä-
gar till hållbarhet och lämna diskussionen om 
huruvida man ska man satsa på konventio-
nell eller ekologisk produktion. Lantbruket 
har alltid en inverkan på miljön och det är 
angeläget för alla att förändra det i hållbar 
riktning. Den artikel i tidskriften Nature som 
presenterade Planetary Boundaries utgjorde 
en utgångspunkt för seminariet. En panel 
inledde en engagerad diskussion som tog upp 
skiftande ämnen, från GMO och maktstruk-
turer, över behovet av forskning, till lantbru-

Foto: www.fotoakuten.se

Foto: www.fotoakuten.se
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kets ansträngda läge och dåliga beredskap för 
förändring. Flera påpekade att konsumtionen 
styr utvecklingen och att vi måste börja ta ett 
större ansvar för konsumtionsbesluten både 
privat och politiskt, inte minst genom vår 
stora offentliga upphandling. Seminariet var 
fullsatt.

Sollentuna trädgårdsgille 
Studiebesök 15 februari
Tjugotvå medlemmar från Sollentuna träd-
gårdsgille besökte biblioteket och fick en vis-
ning av akademiens lokaler. Intresse fanns 
för speciellt äldre litteratur om orangerier 
och växthus. En särskild utställning hade 
anordnats med klassisk trädgårdslittera-
tur som Simon Paullis Flora Danica (1648) 
och Pomologia av Johann Hermann Knoop 
(1760–1766) samt P-J Redoutés Les Liliacees 
från 1802 samt andra böcker om trädgårds-
anläggning och odling.

Nycklar till kunskap. Om människans 
bruk av naturen 
Boksläpp 18 februari
Boken Nycklar till kunskap (redaktörer Håkan 
Tunón och Anna Dahlström) var den första i 
en rad böcker som ANH gav ut under 2010. 
Det är en antologi med över trettio uppsatser 
som beskriver hur man kan arbeta med olika 
typer av källor för att nå insikt om hur vi bru-
kar och har brukat naturen och dess resurser. 
Sammantagna ger uppsatserna en bild av den 
tvärvetenskapliga ansats som behövs för att 
allsidigt belysa vårt historiska naturresursut-
nyttjande.

Boksläppet genomfördes i en fullsatt ple-
nisal med fler än 90 deltagare. Åhörarna fick 
bland annat höra författaren Göran Greider 
inleda evenemanget med en betraktelse 
över den hävdvunna kunskapens betydelse. 
Kvällen fortsatte sedan med föredrag och 

paneldiskussion och ett livligt och upplyft 
samtal följde med många aktiva i publiken. 
Resonemangen fortsatte under trevliga for-
mer vid det avslutande minglet i Oscars käl-
lare.

Trädgårdsterapi – en väg tillbaka till livet 
Frukostseminarium 17 mars
Vägen tillbaka efter ett utmattningssynd-
rom kan vara lång och svår, men vistelser 
i natur och trädgård – som en del i en be-
handling med många komponenter – har 
visat sig leda till god återhämtning. Genom 
Alnarpsmetoden har många drabbade lyck-
ats erövra sina liv igen, och på några månader 
kommit tillbaka till arbetsträning, studier el-
ler arbete. Till synes enkla saker som att ”bara 
vara” i en trygg, lugnande och vacker miljö, 
att ta pauser, att känna efter att man är trött 
och att ta en sak i taget är viktiga ingredienser 
i den läkande processen. Initiativet till meto-
den togs av KSLA-ledamoten Patrik Grahn, 
som tillsammans med Åsa Ottosson skrivit 
boken Trädgårdsterapi, vilken presentera-
des vid detta frukostseminarium på KSLA. 
Seminariet lockade över 80 morgonpigga 
deltagare.

Precisionsodling för 
att nå miljö- och 
produktionsmål 
Seminarium 18 mars
Precisionsodling eller 
platsspecifik odling kan 
bestå av flera olika saker; 
markkartering, kväve-
sensor, precisionskalk-
ning, väderstationer, 
spridning av kväve, fos-
for och kalium och växt-

skydd. I dagsläget rullar det runt 350 tröskor i 
Sverige som använder sig av teknik för plats-

Foto: Ylva Nordin
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specifik odling. Det motsvarar en femtedel av 
spannmålen som odlas i landet. Lägre kost-
nader, men också högre intäkter, är vinsterna 
för odlaren och dessutom blir vinsterna för 
miljön stora. Ännu finns det barnsjukdomar 
vad gäller tekniken i sig, men också hos mas-
kinerna. Leverantörerna har ännu inte byggt 
upp sina rutiner kring support och reservde-
lar. Seminariet lockade ca 55 personer.

Nya verktyg för skydd 
av skog – blir det mer 
hållbart? 
Konferens 23 mars
Vi klarar Levande 
skogar! År 1999 sade 
Riksdagen att ytterliga-
re 400 000 hektar skog 
måste skyddas av staten 
fram till 2010 för att 
Sverige ska klara miljö-
målet Levande skogar. 

Länge såg det mörkt ut. Men vid konferensen 
”Nya verktyg för skydd av skog – blir det mer 
hållbart?” släppte miljöministern nyheten in-
för de ca 95 deltagarna: Sverige kommer att 
nå målet. Regeringen löser problemet genom 
att låta de statliga skogsägarna Sveaskog, 
Fastighetsverket och Fortifikationsverket till-
sammans lämna över 100 000 hektar skog till 
reservat. Sveaskog ska lämna lika mycket till 
som ska användas som bytesmark till skogs-
ägare som får naturreservat på sin mark. 

Hittills har myndigheterna uppifrån pe-
kat ut vilka skogar man vill skydda. Nu ska 
man på försök göra tvärtom i fem områden. 
Skogsägarna ska kunna erbjuda myndighe-
terna värdefulla skogar i en sorts offert: ”den 
här skogen kan jag spara om ni vill betala för 
det”. 

– Vi ska samarbeta med skogsägarna i 
stället för att kränka dem, som miljöminis-
tern beskrev det.

Klubb 12 från LRF 
Besök 23 mars
LRF:s Klubb 12 förlade sitt årsmöte i aka-
demiens lokaler och passade samtidigt på 
att genomföra ett studiebesök i bibliote-
ket. Akademiens tidigare preses Thorsten 
Andersson ledde Klubb 12, som är ett säll-
skap för personer som tidigare varit verksam-
ma inom LRF. ANH:s personal berättade om 
ANH:s verksamhet och visade bibliotekets 
olika samlingar.

Hållbar utveckling för 
de areella näringarna 
Rundabordssamtal för 
ledamöter 26 mars
Som inledning till sitt ar-
bete inbjöd Kommittén 
för hållbar utveckling 
alla akademiledamöter 
till en diskussion kring 
viktiga framtidsfrågor. 
Förutom kommittén 
hörsammade ett tiotal 

ledamöter inbjudan och en givande diskussion 
hölls. Mot bakgrund av klimatförändringar, 
livsmedels-, energi- och råvarubrist och andra 
välkända hot, påpekade många att miljöfrå-
gorna är centrala för en hållbar utveckling, 
men beroende av samtidig ekonomisk håll-
barhet. En utvecklad jordbrukspolitik blir ett 
verktyg för hållbarhet. Befolkningsökningen, 
inte minst orsakad av att vi lever längre, och 
den globala standardökningen är avgörande 
för utvecklingen. Framstegen inom biologin 
väcker hopp om förnybara råvaror, inte minst 
från skogen. Centralt är att skydda jordbruks-
marken globalt för att kunna nyttja den op-
timalt, genom stopp för förgiftning, onödig 
exploatering, och mot immateriell förstöring 
(äganderätter). I samtalet deltog 18 akademi-
ledamöter från alla avdelningar.

Foto: www.fotoakuten.se

Foto: Ylva Nordin
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Millefolium, rölika och näsegräs. Medel-
tidens svenska växtvärld i lärd tradition 
Bokpris 11 april
Stockholms Gartnersällskap nominerade 
Millefolium, rölika och näsegräs. Medeltidens 
svenska växtvärld i lärd tradition (SOLMED 
nr 45) till Årets trädgårdsbok. Boken erhöll 
ett särskilt hederspris som delades ut vid 
Trädgårdsmässan i Älvsjö, där författaren 
professor Inger Larsson tog emot ett diplom.

Silkesodling, Krappe-
rum och Lunds univer-
sitetsbibliotek 
Licentiatsseminarium 
och studiebesök 
16–17 april
Sedan ett par år på-
går två projekt om den 
svenska silkesodling-
ens historia vid ANH. 
Ämnet är så intressant 
att författaren i ett av 

projekten antogs på forskarutbildningen vid 
Alnarp för att disputera på en licentiatav-
handling. Handledare är akademiledamoten 
Kjell Lundquist. ANH:s personal närvarade 
vid avhandlingens offentliga försvar. I be-
tygsnämnden ingick Åsa Ahrland, trädgårds-
historiker, SLU, David Dunér, idéhistoriker, 
Lunds universitet och Per Eliasson, histori-
ker, Malmö högskola. Resan kompletterades 
med studiebesök på slottet Krapperup och 
Lunds universitetsbibliotek.

Klimatmötet i Köpenhamn – ett fall 
framåt för skogsbruket? 
Seminarium 21 april
Nu finns skogen på den globala klimatagen-
dan – den har på allvar kommit med i klima-
tarbetet. Det var huvudbudskapet vid semi-
nariet ”Klimatmötet i Köpenhamn – ett fall 

framåt för skogsbruket?” som KSLA:s skogs-
skötselkommitté arrangerade den 21 april i 
samband med Skogsnäringsveckan, och där 
ca 45 personer deltog.

Köpenhamnsmötet i december 2009 be-
skrivs oftast som ett misslyckande; det re-
sulterade inte i ett nytt avtal efter Kyoto. 
Men för skogens del blev det definitivt ett 
fall framåt. Man kom nästan fram till ett 
övergripande skogsavtal. Processen kall-
las REDD+, som utläses Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest Degradation in 
Developing Countries. 

För klimatets del är det värdefullt om 
regnskogarna får stå kvar, så att deras sto-
ra kolförråd inte kommer ut i atmosfären. 
Tanken med REDD+ är att de rika länderna 
ska ersätta de fattigare länder som skyddar 
sina skogar. Det avslutande plusset står för 
”hållbart brukad skog” och är ett erkännande 
för att den brukade skogen också kan vara bra 
för klimatet.

Vilka virkesegenska-
per kommer framtida 
kunder att efterfråga 
– och vad kan skogen 
leverera? 
Seminarium 22 april
Hur ska framtidens träd 
se ut? Vilka egenskaper är 
viktiga för skogindustrin 
på kort och lång sikt? 
Framtidsskogens kvali-
tet var den fråga som be-

handlades vid detta seminarium. Mötet, som 
lockade ca 65 deltagare och genomfördes 22 
april under Skogsnäringsveckan, var ett sam-
arbete mellan KSLA och IVA. 

– För byggindustrin är det viktigt att trä-
produkterna är förutsägbara, formstabila, 
materialeffektiva och beständiga, sade repre-
sentanten för den trämekaniska industrin. 

Foto: Ylva Nordin

Foto: Per Eriksson



Verksamhetsberättelse 2010 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 17

– Vi vill ha mindre variation mellan höst- 
och vårved. Och ved där fibrerna är lätta att 
frigöra, sade representanten för massa- och 
pappersindustrin. 

– Vi vill ha mycket grön råvara, kvaliteten 
är inte så avgörande, sade representanten för 
”den nya gröna kemin”. 

Inför den avslutande frågan ”vad tror du 
att den svenska skogen kommer att användas 
till år 2080?” visade alla en stor ödmjukhet. 
Flertalet lutade åt att ”vi kommer att plocka 
loss fibrerna ur veden och använda dem på ett 
listigt sätt”. Men sågade trävaror kommer att 
ha sin givna plats även 2080… 

Fårkonsulenter på 1700-talet. 
Biografisk matrikel över eleverna vid 
Jonas Alströmers schäferskola på 
Höjentorp och i Alingsås 1736–64 
Boksläpp 26 april
Om de personer som genomgick Sveriges 
tidigaste agrara utbildning handlar denna 
nyutkomna bok av Per-Ola Räf. Redan åren 
1736–64 fanns på västgötska kungsgården 
Höjentorp och i Alingsås en så kallad schä-
ferskola – alltså en skola som utbildade per-
soner som vi idag skulle kalla fårkonsulenter. 
Den som låg bakom utbildningen var Jonas 
Alströmer som var mycket engagerad i att 
förbättra den svenska fårstammen så att man 
skulle få god ull till textilindustrin. 

Boksläppet samlade ett drygt fyrtio-
tal personer och professor Göran Jönsson, 
akademiledamot och representant för 
Veterinärhistoriska museet vänner, både in-
ledde och avrundade mötet. Åhörarna var 
eniga om att den här typen av utförliga bio-
grafiska sammanställningar är ett utmärkt 
verktyg för forskningen. Evenemanget av-
slutades med en rundvandring i de nyligen 
återinvigda museisamlingarna i den byggnad 
som en gång varit huvudbyggnad för veteri-
närutbildningen.

Faunarestaurering 
– möjligheter inom 
bevarande och för-
valtning 
Konferens 27 april
Visent – snart i en 
skog nära dig? Fauna-
restaurering var temat 
för en konferens med 
ca 60 deltagare som 
KSLA arrangerade till-
sammans med Centrum 

för fisk- och viltforskning och Svenska 
Djurparksföreningen den 27 april. 

Landskapet före människan var inte den 
täta skog som vi ofta har trott. Stora gräsätare 
skapade en mosaik av skog, buskage och öpp-
na gräsytor. Det liknade det brukade ängs- 
och beteslandskap som tog över och blev en 
brygga för många arter under flera tusen år. 

Det moderna jordbruket bryter kontinui-
teten – men kanske kan vi återskapa lite av 
urlandskapet med hjälp av nya och ”nygamla” 
arter som visent, skogsren, vattenbuffel, snö-
leopard och vildhäst?

Ämnet väckte många frågor. Ska djuren 
hållas i hägn? Är det i så fall verkligen en 
faunarestaurering? Och om inte hägn; vem 
ansvarar för de skador djuren åstadkommer? 
Klarar vi djurskyddet? Djurparkerna stäl-
ler gärna upp med djur, men dödligheten är 
förfärande hög för frisläppta djur – vad säger 
politikerna och allmänheten om det?

Nya mål för eko efter 2010 
Ekologiskt Forum, seminarium 29 april
Syftet med seminariet var att i bred samver-
kan och i god tid arbeta fram ett förslag på 
hur en nationell satsning på ekologisk pro-
duktion och konsumtion ska se ut efter 2010, 
slutåret för målet ”20 % certifierad ekologisk 
produktion och 25 % konsumtion i offentlig 
sektor” och för de åtgärder som föreslogs i 

Foto: Ylva Nordin
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Aktionsplan 2010. Eftersom arbetet med 
nationella procentmål i Sverige har främjat 
den ekologiska utvecklingen tog Ekologiskt 
Forum initiativet till denna diskussion om 
vad man vill uppnå under nästa treårsperiod 
och vilka insatser som behövs för en fortsatt 
positiv utveckling. Deltagarnas grupparbe-
ten bildade underlag till den nya strategi som 
Ekologiskt Forum arbetade vidare med efter 
seminariet. I seminariet deltog 70 personer, 
varav ett dussin via videolänk i Skara.

ANH besöker Nordiska museet 
Studiebesök 20 maj
ANH:s personal genomförde ett nyttigt och 
intressant halvdags studiebesök på Nordiska 
museets bibliotek och arkiv. Biblioteket 
med sina specialsamlingar visades av dess 
chef Annika Peurell och museets arkivchef 
Christian Richette guidade genom arkivets 
olika delar.

Vägval för den svenska skogssektorn – 
hur ska Sverige agera i det europeiska 
skogliga samarbetet? 
Konferens 26 maj
Det finns i dag ingen gemensam skogspolitik 
i EU. Men nu har EU-kommissionen släppt 
upp en testballong. Det är en så kallad grön-
bok som heter Skogsskydd och skoglig informa-
tion i EU: Att förbereda skogen för klimatför-
ändring. Boken diskuterades vid konferensen 
”Vägval för den svenska skogssektorn – hur 
ska Sverige agera i det europeiska skogliga 
samarbetet?”, där ca 45 personer deltog. 

En grönbok är ett första steg i en process 
mot en gemensam EU-lag. Boken formulerar 
frågor som länder, myndigheter, företag och 
allmänhet bjuds in att svara på. 

– Sydeuropa trycker på, sade EU-
parlamentarikern Christoffer Fjellner (M).

– Det handlar nog delvis om att de vill 

få ersättning från EU för de årliga skogs-
bränderna. Den svenska skogssektorn bör nu 
agera aktivt i stället för att vänta på andras 
initiativ, sade han och menade att det säkert 
blir en gemensam politik på sikt. 

– Det brukar det bli när EU börjar lyfta 
en fråga. Det är nu man kan påverka utform-
ningen. 

Vattendirektivets 
åtgärdsprogram – 
myndigheternas 
beting 
Konferens 1 juni
Grunden för en funge-
rande vattenförvaltning 
är lagd i Sverige. Sam-
verkan på alla plan är ett 
av nyckelorden när det 
gäller genomförandet 
av EU:s vattendirektiv. 

Vi har i Sverige identifierat våra vattenfö-
rekomster, statusklassat dem och tagit fram 
översiktliga åtgärdsprogram som rapporte-
rats in till EU-kommissionen. Den svenska 
prispolitiken uppfyller också EU-kraven. Nu 
återstår det att sjösätta mer detaljerade åt-
gärdsprogram i delavrinningsområden. Ca 
90 personer deltog i konferensen.

Grön integration på landsbygden 
Seminarium 2 juni
Seminariet var ett samarrangemang av KSLA 
och Landsbygdsnätverket och dess tema-
grupp för integrationsfrågor. En grundtanke 
är att den svenska landsbygden och utrikes 
födda behöver varandra. Den negativa be-
folkningstrenden i avfolkningsbygder skulle 
kunna vändas med hjälp av utrikes födda som 
då också skulle slippa trängas i överbefolkade 
lägenheter i storstädernas förorter. Trots att 

Foto: Ylva Nordin
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perspektiv som 50 år duger det inte att dra ut 
trender utan olika slags paradigmskiften be-
höver diskuteras med historien som hjälp. Vad 
sker om ”detta och detta” händer? Viktigt för 
framtiden är en genuin tro på branschen och 
vilja att satsa, såväl på forskning som i mate-
riella investeringar. Särskilt viktigt framstod 
det att ge lantbruket en positiv – men sann – 
prognos, för att unga duktiga människor ska 
vilja och våga ge sig in i vår bransch.

Enaforsholmskursen i 
fjällkunskap 
31 juli–7 augusti
Enaforsholmskursen er- 
bjöds 2010 för sextion-
de gången. Liksom i över 
tjugo år tidigare var det 
Kjell Lundquist som en-
tusiastiskt förde grup-
pen över fjället och upp- 
märksammade deltagar-
na på myskgräs, sileshår 

och orkidéer. I vanlig ordning inleddes kur-
sen på Enaforsholm där deltagarna med fö-
reläsningar, vandringar och utflykter fick lära 
sig mer om fjällgeologi, trädgränser, fåglar, 
naturvård, rovdjur, rennäring, trädgårdsod-
ling i zon 8 samt om Enaforsholms historia 
och KSLA. De nya kunskaperna befästes 
under den fyra dagar långa vandringen från 
Storulvån till Sylarna och Storerikvollen, 
över Blåhammaren och slutligen tillbaka till 
Enaforsholm och den härliga avslutnings-
festen på verandan. Årets kurs präglades av 
60-årsjubileet, och alla som arbetat med kur-
sen genom åren hade inbjudits. De tre senaste 
akademisekreterarna Sven-Uno Skarp, Bruno 
Nilsson och Åke Barklund med sina hustrur 
deltog därför i både kursen och valda delar 
av vandringen. (På Enaforsholm anordnades 
också ripjakt den 27–28 augusti och den 1 
oktober, samt älgjakt den 17–18 september.)

många nyanlända flyktingar har lång yrkes-
erfarenhet och god utbildning har de nya 
svenskarna och landsbygden ännu inte upp-
täckt varandra på allvar. Intressanta projekt 
pågår på flera håll men är inte samordnade, 
följs inte upp och bjuder inte alltid in invand-
rarföreningar. Se människan, inte problemet, 
och skapa fler mötesplatser mellan svenskar 
och utrikes födda, var ett par av de drygt 70 
deltagarnas slutsatser.

Försök till et swenskt skogs- och jagtlexi-
con, av M H Brummer, och Svenskt skogs-
lexikon, av Axel Cnattingius. 
Boksläpp av två skogslexikon 3 juni
Med hjälp av Brummers och Cnattingius 
båda skogslexikon som nu återutgivits, får 
den vetgirige hjälp med 1700- och 1800-ta-
lens skogssvenska som en väg in i historien. 
Det är också en bit värdefull och intressant 
språkhistoria som nu finns tillgänglig.

De omkring 70 deltagarna vid boksläp-
pet fick bland annat höra författaren Kerstin 
Ekman inleda med en betraktelse över den 
svenska skogshistorien och en lexikal in-
fallsvinkel av Anki Mattisson, ordbokschef, 
Svenska Akademiens ordbok. Kvällen avslu-
tades sedan under trevliga former med mat 
och dryck i Oscars källare. 

På landet – FramtidsForum 
Konferens på Axevalla travbana 4 juni
I Hushållningssällskapets regi ordnades 
under rubriken FramtidsForum seminariet 
”Jordbruket om femtio år”, där ledamöterna 
Karl-Ivar Kumm, Janken Myrdal och Gun 
Ragnarsson under Annika Åhnbergs led-
ning spekulerade om framtiden. Seminariet 
gick parallellt med flera andra och lockade 
60-talet deltagare. Särskilt fokus lades på hur 
köttproduktionen kommer att bedrivas och 
om konkurrensen mat/fiber/energi. I så långt 
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Food security and the 
futures of farms, 2020 
and toward 2050 
Bertebos konferens i 
Falkenberg 
29–31augusti
Professor Joachim von 
Braun var Bertebos-
pristagare 2009 och 
belönades för sitt in-
ternationella jordbruks-
policyarbete. I augusti 

genomfördes i Falkenberg, med 55 deltagare, 
konferensen ”Food security and the futures 
of farms, 2020 and toward 2050”, en genom-
gång och jämförelse av jordbruksutvecklingen 
och förutsättningarna framåt i Kina, Indien, 
Brasilien, Ryssland och kontinenten Afrika.

Storleksstrukturen på jordbruket i dessa 
länder ser helt olika ut och bedömdes inte 
vara avgörande för möjligheterna till utveck-
ling. Det är produktiviteten som är viktig, 
skörd per hektar och insatt arbetskraft per 
ton skörd.

Av de branscher som studerats ur bi-
ståndssynpunkt, är jordbruksutveckling mest 
effektivt när det gäller att häva människor ur 
fattigdom. Med 10 % ökat skördeutfall mins-
kar den absoluta fattigdomen med 7 %! När 
det gäller Afrika är stor del av jordarna nä-
ringsmässigt mycket utarmade. I genomsnitt 
lägger man på 1/10 så mycket gödsel per hek-
tar som vi gör. I diskussionen om huruvida 
konstgödsel, s k vit gödsel, ska ”bannlysas” 
till förmån för dynga och kompost konsta-
terades att alla typer av gödsel naturligtvis 
ska användas, vare sig den är brun, grön eller 
vit. Markernas behov, tillgänglighet och pris 
ska avgöra. En zimbabwisk bonde citerades: 
”Cows eating weak grass, drop weak dung.”

Andra tydliga budskap vid konferensen 
var att vettiga krediter även för småskaliga 
jordbrukare är mycket angeläget och en tyd-
lig uppgift för banker och stater, liksom håll-

bara regler för äganderätten till mark och 
gröda. En helt övergripande viktig fråga är 
förstås småböndernas organisering. Bonden i 
Zimbabwe citerades igen: ”One by one we are 
no one, but organized we will be someone. 
You never get what you deserve; you get what 
you negotiate for.”

The EU strategy for animal welfare 
Seminarium 10 september
EU-parlamentarikern Marit Paulsen (FP) 
lade våren 2010 fram ett förslag till en ge-
mensam europeisk djurskyddslag. Paulsens 
förslag diskuterades med företrädare från 
olika organisationer och företag inom EU vid 
detta seminarium där ca 100 personer deltog.

En gemensam djurskyddslag ger EU för-
handlingsstyrka på världsmarknaden och 
kan även skapa ”konkurrens på lika villkor”, 
något som efterfrågas av många lantbrukare 
i medlemsländerna i dag. Det är nämligen 
ingen utpräglat svensk uppfattning att det 
egna landets djurskyddslag försämrar kon-
kurrensläget för primärproduktionen, samma 
argumentation finns i hela Europa. När en ny 
djurskyddslag för EU kan träda i kraft fram-
kom inte. Det kan ta uppemot fem år.

Svenska jordmåner 
Seminarium och 
invigning av perma-
nent markutställ-
ning 27 september
I samband med invig-
ningen en permanent-
utställning av tre mark-
profiler från skogsjordar 
och fyra från åkerjordar 
i Sverige hölls ett semi-
narium om markens och 

jordmånernas betydelse för jord- och skogs-
bruk. Omkring 40 personer deltog.

Foto: Reidar Persson
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En jordmån består av den övre delen av 
marken och modermaterial, till exempel mo-
rän och berg. Markens övre del eller den lösa 
avlagringen påverkas av klimatet, vatten och 
biota (den levande floran och faunan inklusive 
människan). Jordmånerna och markegenska-
perna växer fram över tid genom att geologi, 
klimat, topografi/vatten och biota påverkar 
markprocesserna. 

Kraven på jordmånen skiljer sig mel-
lan jordbruk och skogsbruk. Jämfört med 
jordbruksprofilerna ger skogsprofilerna en  
småskalig variation i landskapet och har en 
mycket stark koppling till ståndortens egen-
skaper, särskilt topografi och geologi. 

Djurskyddet för de 
livsmedelsproduce-
rande djuren – vete-
rinära strategier för 
djurskyddet i Sverige 
Seminarium 
13 oktober
Djurvälfärd är hur dju-
ren i faktiskt mår och 
upplever sin situation. 
Ibland blandas begrep-
pet ihop med djurskydd, 

som är vad människor gör för att skydda djur 
mot onödigt lidande och ge dem en dräglig 
tillvaro. Lagstiftningen anger en miniminivå. 
Välgrundade djurskyddsregler är bra för dju-
ren, inger förtroende och skapar inga kon-
flikter, men hur skapar vi dessa regler för de 
livsmedelsproducerande djuren? Det var en av 
frågorna som de 80 deltagarna diskuterade.

En strukturerad, allsidig och öppen 
riskdömning för djurskyddet saknas idag i 
Sverige och skulle vara ett nödvändigt stöd 
för myndigheter, handläggare, inspektörer 
och djurägare. Dessutom borde den europe-
iska livsmedelsmyndighetens EFSA:s risk-
värderingar användas i Sverige. 

Vi kom, vi sågs, vi segrade. Även mat-
hantverkare konkurrerar på marknadens 
villkor 
Seminarium i Östersund 14 oktober
KSLA medverkade i Särimners mässa på 
Frösön i Jämtland för småskaliga livsme-
delsproducenter genom att arrangera ett 
seminarium om marknadsföring från star-
ten av ett företag (”Vi kom”) till framgång 
(”Vi segrade”). Peter Edling inledde med 
att informera kort om KSLA och därefter 
tog två livsmedelsföretagare vid, Inger von 
Corswant från Stafva gård, Gotland, och 
Rolf Axel Nordström från Ängavallens gård 
utanför Malmö. De båda företagen befinner 
sig i mycket olika utvecklingsfaser. Stafva 
Gårdsmejeri inledde sin storsatsning för bara 
några år sedan till skillnad från Ängavallen, 
som etablerades redan på 1970-talet och ti-
digt startade Sveriges första gårdsbutik. De 
två företagarna var överens om att ansvar 
för hela kedjan ger bäst lönsamhet samt att 
marknadsföring via sociala medier är vik-
tigt. Varumärket måste vårdas – det tar 20 år 
att bygga upp men 30 sekunder att förstöra. 
Seminariet samlade 44 deltagare.

Världshungerdagen 2010. Förenade mot 
Hungern – möjligheter och hinder för 
småjordbrukare 
Seminarium 15 oktober
Varje år uppmärksammar FN:s livsmedels- 
och jordbruksorganisation (FAO) Världs-
hungerdagen, World Food Day, med ett 
seminarium i Stockholm. År 2010 var 
KSLA medarrangör tillsammans med 
Naturskyddsföreningen, Svenska FAO-
kommittén och Svenska kyrkan. Årets tema 
var ”Förenade mot hungern” och riktade fo-
kus på att det krävs samarbete mellan organi-
sationer, privata aktörer och statlig sektor för 
att minska hunger och undernäring. Talare 
var Adanetch Onke från etiopiska Mekane 
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Yeses-kyrkan, Gunnar Rundgren, kon-
sult i ekologiskt lantbruk, Linley Chiwona 
Karltun, forskare vid SLU samt Barbara 
Ekwall, FAO. De talade om hur vi kan stödja 
världens 2,5 miljarder småbrukare genom att 
stärka besittningsrätten till mark, förbättra 
odlingssäkerheten, öka jämställdheten, stifta 
lagar för att skydda naturtillgångar och in-
föra certifieringssystem som främjar både 
småbrukarna och miljön. Seminariet var i det 
närmaste fullsatt.

Ny strategi för eko 2011–2013 
Ekologiskt Forum, hearing hos Svensk 
Dagligvaruhandel 20 oktober
Det förslag till ny strategi för ekologisk kon-
sumtion och produktion 2011–2013 som 
Ekologiskt Forum arbetat fram under hösten 
diskuterades vid en hearing i oktober. Alla 
riksdagspartier utom SD deltog samt ca 60 
deltagare från livsmedelssektorns alla delar. 
Inledarna Mia Kling, SKL, Bengt Persson, 
LRF, och Mikael Robertsson, COOP, un-
derströk vikten av arbeta med mål och tydliga 
mervärden kopplade till de nationella miljö-
målen. Inte minst för lantbruket, som tappar 
i produktionsvärde, är mervärdesproduktion 
som eko värdefull. Samtliga politiker bejaka-
de utvecklingen av ekologisk produktion och 
konsumtion, eftersom de bidrar till hela lant-
brukets uthålliga utveckling, och uppskat-
tade Ekologiskt Forums strategiförslag. Fem 
av sju partier ville även fortsättningsvis arbeta 
med nationella mål för ekologisk produktion 
och konsumtion. Ett sextiotal personer hade 
hörsammat inbjudan.

Kick-off för Sveriges första skogliga think-
tank  
Invigning 21 oktober
SIFI, The Secretariat for International Forest 
Issues eller Sekretariatet för internationella 

skogliga frågor, mötte officiellt sin publik vid 
detta ”releaseparty”, som lockade ca 55 per-
soner. Sekretariatets hemsida och nyhetsbrev 
presenterades, liksom rapporten Internationell 
skogspolicy – en översikt, som också finns på 
engelska (KSLAT 5 och 6 2010).

Tillsammans med Kommittén för 
Internationella Skogsfrågor bildar sekretaria-
tet tankesmedjan för skoglig omvärldsanalys.

– SIFI ska informera om ”den svenska mo-
dellen” internationellt, sade Björn Lundgren, 
kommitténs ordförande.

– Vi har mycket att berätta – skogligt ses 
Sverige som ett föredöme av många länder.

– Fokus det första året är att få igång ett 
nyhetsbrev. Hemsidan blir också en viktig 
kontakt- och informationsknut, berättade 
SIFI:s sekreterare Fredrik Ingemarson.

Ekolivsmedel som 
verktyg i livsmedels- 
företagens hållbar-
hetsarbete. Ekologiskt 
Forum, seminarium 
27 oktober
Ett av skälen till att re-
geringen har ställt sig 
bakom särskilda mål för 
ekologisk produktion är 
att denna bedöms vara 
ett medel i arbetet med 

att nå de nationella miljökvalitetsmålen, 
bland annat ”Ett rikt odlingslandskap” och 
”En giftfri miljö”. Det har dock varit relativt 
svårt att intressera stora delar av den uppsam-
lande handeln och en del livsmedelsförädlan-
de företag för den ekologiska marknaden och 
aktuell certifiering. Därmed tillvaratas inte 
den efterfrågan som finns på marknaden av 
vissa ekologiska produkter. Ekocertifieringen 
ger företaget möjlighet att ta ut högre priser 
för sitt miljöarbete, men Per Stenström från 
SIA-glass vittnade om att det ändå är svårt 
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att få t ex energisatsningar att löna sig . Så 
många som 72 % av konsumenterna uppger 
sig köpa ekologiska varor då och då, men för 
vissa varor tål marknaden inte det pris som 
skulle behöva sättas. Femton deltagare med-
verkade i detta samtal.

Råvaruproduktion till biodrivmedel – hur 
kommer EU att reglera konsekvenser av 
ändrad markanvändning? 
Seminarium 28 oktober
Nyodlingar ”någon annanstans” kan fälla bio-
drivmedel. Inom EU diskuteras hur man ska 
beräkna och hantera indirekta CO2-effekter 
på grund av ändrad markanvändning. Denna 
tekniskt svåra fråga behandlades på detta 
seminarium hos KSLA, med drygt 80 per-
soner närvarande. Guide var Paul Hodson, 
EU-kommissionens expert på området. Han 
gav ett exempel:

– Säg att en ökad odling av sockerrör i 
Brasilien för produktion av bioetanol tränger 
undan odling av sojabönor, så att den produk-
tionen i sin tur måste flytta till orörda gräs-
marker som har ett högt förråd av kol i mark 
och vegetation. Hur ska man se på de CO2-
utsläpp som uppstår när de här gräsmarkerna 
odlas upp? 

Sådana utsläpp ”någon annanstans” kan 
uppstå för alla odlade biodrivmedel, som bio-
diesel av raps eller palmolja och bioetanol av 
sockerrör eller vete. Och utsläppen kan bli så 
stora att biodrivmedlet inte klarar EU:s håll-
barhetskriterier. 

Ekologisk mat inom offentlig sektor 
Ekologiskt Forum, seminarium 
i Grythyttan 29 oktober
Seminariet var ett samarbete mel-
lan Måltidsakademien, SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting) och Ekologiskt 
Forum inom ramen för det nationella pro-

jektet ”Aktörssamverkan för ökad produk-
tion av ekologiska livsmedel”, finansierat av 
Jordbruksverket. Seminariet vände sig bland 
annat till politiker och personal inom storhus-
håll. Storköken hanterar stora kvantiteter mat 
och lokal upphandling kan ha stor betydelse 
för miljön och för hållbart lokalt företagande.

Maten är också ett viktigt verktyg i sko-
lans pedagogiska arbete. Johanna Björklund, 
SLU, redovisade en utredning inom As-
kersunds och Laxå kommuner. Där har man 
kommit fram till att miljö- och klimatvänlig 
mat i kommunernas storkök innebär mindre 
mängd kött och rätt kött, menyer som bygger 
på säsongsanpassning och lokal produktion, 
certifierade råvaror – inklusive fisk – när de 
finns, samt maximalt 10 % svinn. Ett fem-
tiotal seminariedeltagare hade mött upp i 
Grythyttan.

Vad fordras av fodret? 
Växtförädling för en 
hållbar svensk livs-
medelsproduktion  
Seminarium 
2 november
Inhemskt foder är basen 
för utfodring av svenska 
husdjur, men en stor del 
av proteinfodret impor-
teras, bland annat 230 
tusen ton soja om året. 

Under dagens seminarium, som arrangerades 
av KSLA och Sveriges Utsädesförening och 
lockade ett femtiotal deltagare, fick vi veta att 
det är fullt möjligt att klara svensk husdjurs-
produktion på svenska råvaror, men att det 
inte odlas tillräckligt mycket proteingrödor. 
Spannmål och vall förädlas främst för avkast-
ning och odlingssäkerhet, men när det gäller 
raps har växtförädlingen bidragit mer speci-
fikt till att utveckla inhemska foderråvaror 
genom att få ner glukosinolathalten i fröet 
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så att rapsmjöl nu kan ges till enkelmagade 
djur utan problem. Förädlarna arbetar också 
genom urval med att få fram trindsädessorter 
(ärter, bönor, etc) som lämpar sig bättre för 
svenska förhållanden. 

Livsmedelshandeln ur ett konsument-
perspektiv 
Seminarium 2 november
Svensk livsmedelsbransch kritiseras hårt av 
konsumenterna. Hur fungerar egentligen 
industri och handel ur ett konsumentper-
spektiv? Inte särskilt väl om man får tro pro-
fessor Solweig Wikström, som presenterade 
en mångårig konsumentstudie vid semina-
riet, där ca 30 personer närvarade. Det fat-
tas något i livsmedelsindustrins och handelns 
kommunikation om hur de skapar värden för 
konsumenterna i deras mathållning – d v s i 
deras upplevelse att få ”bra mat”. Seminariet 
gav en fördjupad bild av hur branschen fung-
erar och var det kan finnas för svagheter som 
bör åtgärdas och styrkor att bygga vidare på.

Livsmedelstillsatser – 
risk eller nytta? 
Seminarium i 
Färjestaden 
3 november
”Var inte rädd för ma-
ten! Skaffa er i stället 
kunskap så att ni själva 
kan välja bort livsmedel 
ni inte vill äta.” Det var 
budskapet vid det re-
gionala seminariet om 

tillsatser som hölls på Öland. Tillsatser kan 
indelas i: 1) berikningsmedel, som regleras av 
speciell författning och som används för att 
t ex höja näringsvärdet i ett livsmedel (jod i 
salt, D-vitamin i mjölk), och 2) teknologiska 
tillsatser, som används för att t ex öka håll-

barheten, påverka konsistensen, ge färg eller 
ge smak.

Olika livsmedelstillsatser användes redan 
på 1700-talet. Cajsa Warg har både ättiks-
inläggningar och skinka med salpeter bland 
sina recept. Det finns två huvudkrav för att 
tillsatser ska tillåtas, de ska vara av värde för 
konsumenten och godkända för sitt ändamål. 
Inom Europa finns ca 300 godkända tillsatser 
men alla används inte.

Mitigation of diffuse 
phosphorus losses 
from agricultural land 
Workshop 
16 november
Nordiska forskare och 
myndighetsutövare gav 
en inblick i forskningen 
kring åtgärder mot fos-
forförluster från jord-
bruksmarken vid denna 
workshop som lockade  

ca 60 personer. Nyckeln för att kunna in-
föra effektiva åtgärder mot fosforförluster 
är att identifiera riskområdena för fosforför-
luster samt att göra klart för sig vilken typ 
av förlustväg det handlar om. Åtgärder mot 
erosion har länge rönt stort intresse, framför 
allt i Norge och Finland. Minskad jordbe-
arbetning på hösten är en viktig motåtgärd. 
Forskningsresultat visar samtidigt att på jor-
dar utan erosionsrisk kan effekten av reduce-
rad jordbearbetning bli den motsatta, genom 
att risken för utlakning av löst fosfor ökar. 

Skogsbrukets bidrag till ett bättre klimat 
Seminarium 18 november
Skogen är en del av lösningen på klimatpro-
blemen. Hög tillväxt och hög avverkning – 
det är det mest klimatsmarta sättet att sköta 
svensk skog. Ett klokt skogsbruk enligt den 
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svenska modellen skulle globalt kunna ta 
hand om en stor del av världens CO2-utsläpp.
Det var budskapet från detta seminarium  
med ca 95 deltagare, som KSLA:s kommitté 
för skogsskötsel arrangerade. 

Hög tillväxt i skogen binder mycket kol. 
Det är bra för klimatet. Men det är också bra 
att avverka skog om skogsråvaran ersätter fos-
sila bränslen. Smartast är att såga timmer och 
bygga hus av virket. Huset blir ett effektivt 
långtidslager av kol, samtidigt som man er-
sätter fossilkrävande byggmaterial som stål 
och betong. Men även skogsbränsle har hög 
klimatnytta, eftersom det ersätter kol och olja 
i energisystemet. 

I länder som har mycket sönderhuggna 
skogar är det troligen mest klimatsmart att 
hugga ner restskogarna och plantera ny skog. 
Regnskogar gör däremot sannolikt mest kli-
matnytta om de får stå kvar

Sverige och REDD+ inför COP1 i Cancun 
Seminarium 18 november
REDD+ sätter skogen på klimatagendan. 
KSLA:s seminarium den 18 november låg 
mycket väl i tiden – vid det stora klimatmö-
tet i Mexiko några veckor senare fattades det 
beslut om ett internationellt skogsavtal. 

12–15 % av den globala ökningen av CO2 
i atmosfären anses i dag komma från avskog-
ning. REDD+ handlar om att de rika län-
derna i nord ska betala de fattigare länderna 
i syd för att de inte ska avverka sina skogar. 
Syftet är att se till att det kol som är inbundet 
i de stora orörda regnskogarna inte ska slippa 
ut i atmosfären. 

Seminariet, med ca 95 personer närva-
rande, visade att det finns mycket ett stort 
internationellt intresse för frågan. Det hand-
lar inte bara om klimatet. Alltfler inser också 
att minskad avskogning går hand i hand med 
fattigdomsbekämpning, som är ett övergi-
pande mål för internationellt bistånd. Men 

seminariet visade på flera olösta frågor, t ex  
hur REDD ska finansieras och hur man ska 
ta tillvara lokal- och urbefolkningarnas in-
tressen.

Växter och växtnamn – ett möte mellan 
botanik och språkvetenskap 
Nordiskt tvådagars symposium i 
Stockholm och Uppsala 25–26 november
Ett samarrangemang med KSLA, Gustav 
Adolfs Akademien och Stockholms uni-
versitet. Symposiet samlade närmare 100 
deltagare från hela Norden varav ett 20-tal 
föredragshållare. Ämnesmässigt omfattade 
symposiet allt från växtnamn i finlandssvens-
ka ortnamn, namngivningsmotiv i svenskt 
1600-tal, växtnamn i isländsk arkeobotanisk 
forskning till hur det går till när man idag 
namnger nyfunna växter. Symposiets syfte 
var att bereda ett forum för forskare inom 
växtnamnområdet och samtidigt skapa ett 
möte mellan olika discipliner, vilket kommer 
att kunna ge fruktbara lärdomar över veten-
skapsgränserna.

Vid symposiet genomfördes också ett 
boksläpp av utvidgad upplaga av Millefolium, 
rölika och näsegräs. Medeltidens svenska växt-
värld i lärd tradition. Denna upplaga innehål-
ler också en sammanfattning på engelska.

Kan fiskar känna 
smärta och uppleva 
lidande? 
Seminarium 
30 november
Fisk har nyttjats av 
människan som livs-
medel sedan urminnes 
tider. I modern tid har 
fisk dessutom blivit till 
människans nytta, nöje 
och rekreation som för-

Foto: www.fotoakuten.se
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Biobränslen baserade på förgasning av skogs-
avfall kommer också – kanske. Men fossila 
bränslen, kanske framförallt diesel, kommer 
också att vara stora även om 20 år, det var 
nog de flestas bedömning. Motorerna är dock 
mycket effektivare än i dag. 

Foreign agricultural investments 
in developing countries 
Seminarium 8 december
Att utveckla lantbruket i Afrika är ett ef-
fektivt sätt att minska fattigdom och hunger, 
men för att denna utveckling ska komma till 
stånd måste det till investeringar i teknologi, 
infrastruktur och marknader. Seminariet, 
som lockade ca 70 deltagare, gav en bakgrund 
till behovet av investeringar såväl inom den 
privata sektorn och egna landets offentliga 
sektor, som bland andra länders regeringar. 
På seminariet presenterades också FAO:s års-
skrift 2010 om Land Investments.

Biologisk mångfald 
efter 2010 – hur kan 
de areella näringarna 
ta sitt sektorsansvar? 
Seminarium 
9 december
Enligt FN:s mål skulle 
förlusten av biologisk 
mångfald ha minskat 
signifikant till år 2010 
och enligt EU:s mål 
skulle förlusterna ha 

upphört detta år. Per Wramner berättade 
dock att målen inte alls har uppnåtts utan att 
förlusterna snarare har tilltagit, inte minst 
i tropikerna. Sverige ligger relativt väl till, 
men har heller inte uppnått målen. En av or-
sakerna är att många saknar kunskap om den 
enorma ekonomiska betydelsen av biologisk 
mångfald och väl fungerande ekosystem, nå-

söksdjur, sällskapsdjur och genom sportfiske. 
Seminariets syfte var att belysa kunskapslä-
get kring fiskars fysiologi, mentala förmåga 
samt deras upplevelser av stress och smärta. 
Föreläsningarna handlade både om fiskens 
biologiska förutsättningar att registrera och 
uppleva smärta och eventuellt lidande, och 
om vårt sätt att se på fisk och den moderna 
människans ökade intresse för djurs välfärd. 
Att fiskar reagerar på smärta är uppenbart, 
men frågan om det är djurplågeri att använda 
levande bete på en metkrok får nog fortfaran-
de betraktas som obesvarad. Seminariet var 
ett samarrangemang mellan flera organisatio-
ner, bland dem Nationellt centrum för djur-
välfärd (SCAW) vid SLU och KSLA. Nära 
hundra deltagare fick plats i lokalen och fler 
deltog via videolänk.

Framtidsbilder för 
transportsektorn 
Konferens 2 december
El, biogas, biodiesel, bio- 
etanol – och ”fuldiesel”! 
Detta seminarium, där 
ca 60 personer deltog, 
försökte besvara frågan: 
vad kommer våra bilar 
och lastbilar att drivas 
med om 20 år? Det kom 
många förslag från olika 

intressenter. Kanske det bästa svaret är ”lite 
av varje”. 

Elbilar och elhybrider kommer, även om 
batterierna kommer att vara dyra länge än. 
Biogas kommer främst från stora rötnings-
anläggningar i tätorter – små gårdsanlägg-
ningar är ännu för dyra. Bioetanol från socker 
och vete är även i fortsättningen intressant. 
Men andra generationens etanol, som görs 
på cellulosa och skogsavfall, dröjer. Tekniken 
har inte nått ända fram än. Biobränslen base-
rade på massaindustrins svartlutar kommer. 

Foto: Ylva Nordin

Foto: Ylva Nordin
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got som ännu inte syns i nationalräkenskaper. 
Henrik Smith, Lunds universitet, betonade 
att bevarande av mångfald i jordbruksland-
skap kräver ett landskapsperspektiv, efter-
som vi måste åstadkomma variationsrike-
dom i jordbrukslandskapet. Sture Hansson, 
Stockholms universitet, talade om havens 
mångfald, som kräver minskad fiskeintensi-
tet, selektiva redskap och fiskefria områden. 
Drygt 90 deltagare hade samlats.

Försök till et swenskt skogs- och jagtlexi-
con och Svenskt skogslexikon 
Bokpresentationer på Skogsbiblioteket 
i Umeå 9 december
Per Eriksson vid akademiens bibliotek 
var tillsammans med författaren Kerstin 
Ekman och forskarna Kjell Danell (SLU) 
och Roger Bergström (Skogforsk) inbjudna 
till Skogsbibliotekets årliga adventsfika. De 
berättade där för omkring 90 studenter om 
M. H. Brummer respektive Axel Cnattingius 
och dessas skogslexikon som akademiens en-
het för de areella näringarnas historia (ANH) 
återutgett under året.

De areella näring-
arnas välgörare. 
Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien 
och dess donatorer 
Boksläpp 9 december
Vid akademiens de-
cembersammankomst 
anordnades ett bok-
släpp för boken om 
akademiens donatorer 
genom tiderna De are-

ella näringarnas välgörare. Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien och dess donatorer. Docent 
Nils Edling, bokens författare, presenterade 
boken och berättade om mödan och arbetet 

med att bland annat hitta material till bio-
grafier över de enskilda donatorerna, många 
gånger ganska okända personer. Publiken 
bjöds i slutet in att diskutera möjligheterna att 
finna nya donatorer till akademien, och det 
framfördes många gratulationer och tack till 
författaren för väl genomfört arbete. Boken 
kommer att bli ett viktigt verktyg i akade-
miens pågående ”fund raising”-arbete och i 
april 2011 hålls ett rundabordssamtal med 
några inbjudna ”donationsexperter”. 

Torvmark en viktig 
resurs 
Konferens 
14 december
Torv är en stor men 
slumrande inhemsk en-
ergiresurs.

Inför en ”rabatt” 
på utsläppsrätter för 
torv. Ändra torvlagen 
och återför rådigheten 
över torvmarkerna till 

markägarna. Snabbare handläggning av till-
ståndsärenden. Det var den ”önskelista” till 
politikerna som torvbranschen presenterade 
vid denna konferens med ca 60 deltagare, 
som KSLA arrangerade tillsammans med 
14th International Peat Congress. 

Torv som bryts på redan dikade myr-
marker är klart bättre än fossila bränslen ur 
CO2-synpunkt när man räknar in alla ef-
fekter. Men i EU-systemet för utsläppsrätter 
behandlas torv och fossila bränslen på samma 
sätt. Sverige driver därför frågan om en ”torv-
rabatt”. Ett förslag är att torv ska belastas med 
20 till 30 kr per ton CO2 mot dagens 60 kr. 

– Då skulle torv bli ett oerhört konkur-
renskraftig bränsle, sade en representant för 
torvbranschen. 

– Det skulle öppna för en ökad torvbryt-
ning – vi har 1 miljon hektar dikade torvmar-

Foto: Ylva Nordin

Foto: Thomas Merlöv
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ker i Sverige och vi nyttjar i dag bara 8 000 
till 10 000 hektar.

Framtidens 
viltförvaltning 
Seminarium och bok-
släpp 15 december
Tre framtidsbegrepp lyf-
tes fram vid detta semi-
narium, där ca 95 perso-
ner närvarade:

1. Adaptiv förvalt-
ning. Vi ska sköta vilt-
stammarna så att vi kon- 
tinuerligt anpassar för-

valtningen till rådande förhållanden. Prak-
tiskt handlar det om att sätta upp ett mål och 
göra en handlingsplan – och så registrera vad 
som händer. Därpå sätter man upp ett nytt 
mål utifrån erfarenheterna, gör en ny hand-
lingsplan, följer upp vad som händer då o s v. 

2. Decentralisering – allt fler beslut kring 
jakt och viltförvaltning kommer att flyttas 
från centrala myndigheter ut närmare män-
niskorna. 

3. Kunskap – de centrala myndigheterna 
kommer att arbeta mer med utbildning. De 
som arbetar med viltförvaltning regionalt och 
lokalt ska ha en gemensam kunskapsbas. 

Vid det åtföljande boksläppet presente-
rades boken Vilt, människa, samhälle, som är 
den första läroboken i Sverige som ger en hel-
hetsbild av viltförvaltningen historia, biologi 
och lagstiftning. Boken är delvis finansierad 
av KSLA.

Foto: Ylva Nordin
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Projekt 

Projekt

Ekologiskt Forum 2010
Ekologiskt Forum är en mötesplats för alla 
som vill verka för en utveckling av den eko-
logiska konsumtionen och produktionen från 
jord till bord. Ekologiskt Forum är ett obero-
ende och politiskt obundet nätverk som ska-
pats för att öka kunskaperna och diskussionen 
om ekologiskt lantbruk i samhället och inom 
KSLA. Ekologisk produktion bidrar med 
kunskaper och metoder som är värdefulla för 
hela lantbrukets hållbara utveckling och ska 
ses som ett innovationssystem som bidrar till 
långsiktig hållbarhet i jordbruket och en mo-
dell för utveckling. Ekologiskt Forum, som 
funnits i akademien sedan 2002, var under 
perioden 2008–2010 ett projekt vid KSLA:s 
allmänna avdelning. Från 2011 är Forumet 
förlagt till Stockholm Environment Institute 
(SEI).

Ekologiskt Forum arrangerar seminarier, 
konferenser och workshops. I aktiviteterna 
eftersträvas ett brett deltagande. Såväl mark-
nadsaktörer som myndigheter och departe-
ment, forskning, organisationer och enskilda 
personer, lantbrukare och konsumenter del-
tar. Förslag till aktiviteter kommer från ak-
törerna som deltar i verksamheten. 

Uppföljning av Aktionsplan 2010
Ekologiskt Forum har i projektform genom-
fört en aktiv uppföljning av ”Aktionsplan 
2010 – för en ökad ekologisk konsumtion 
och produktion”. Medel beviljades av rege-
ringen under hösten 2008 och arbetet har 
pågått t o m 2010. Projekt drevs av Anders 
Heimer, projektledare, och en styrgrupp där 
centrala aktörer (Axfood AB Arla Foods, 
Coop Sverige, Ekologiska Lantbrukarna, 
Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelsen i Skåne, 

Svensk Dagligvaruhandel och Örebro läns 
landsting) ingick. Flera seminarier har ge-
nomförts. 

Sekretariatet för internationella 
skogliga frågor (SIFI)
SIFI, som inledningsvis drivs av KSLA, är 
en stödfunktion till Kommittén för Inter- 
nationella Skogsfrågor vid KSLA. Till-
sammans bildar de Sveriges första skogliga 
think-tank, eller tankesmedja. 

Sekretariatet ska arbeta med omvärlds-
analyser och följa vad som händer i olika in-
ternationella skogliga fora och förmedla det  
till den svenska skogssektorn. En annan upp-
gift är att samordna den svenska medverkan i 
internationella möten och processer.

SIFI stärker hela den svenska skogssek-
torns position genom sin övergripande roll att 
analysera och förmedla information, samt ko-
ordinera möten och projekt. Under det första 
verksamhetsåret har SIFI stöttat kommittén 
för internationella skogsfrågor, levererat två 
nyhetsbrev, byggt upp hemsidan och tagit 
hand om besökare från Chile, Kanada och 
Kina.

Dessutom har sekretariatet arrangerat ett 
seminarium och sammanställt akademiens 
remissvar angående EU:s grönbok för skydd 
av Europas skogar. Under hösten presente-
rades rapporten Internationell skogspolicy – en 
översikt som har tagits fram under ledning av 
SIFI. Internationella karriärvägar stod i cent-
rum för årets sista aktivitet när KSLA stod 
som värd för ett seminarium i samarbete med 
bland annat det finska skogs- och jordbruks-
ministeriet.
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Sammankomster

Träbränsle i praktiken – förr, nu 
och i framtiden 
11 februari
Skogsbränsle blir allt hetare. Mötet, med 
ca 40 deltagare, hölls på det kommunägda 
ENA Energi i Enköping, som producerar 
värme och grön el. All råvara är förnyelsebar; 
hälften är toppar och grenar från slutavverk-
ningar, så kallad grot. Bark och sågspån från 
sågverk svarar för 35 procent. Resten är salix, 
som odlas av lantbrukare runt Enköping. 

Vid mötet presenterades forsknings-
projektet Effektivare SkogsbränsleSystem 
(ESS). Det är ett fyraårigt samarbete mel-
lan staten, skogsbranschen, energisektorn och 
Skogforsk. Syftet är att utveckla teknik och 
system som ska göra det lönsamt att ta ut mer 
skogsbränsle. Stubbarna är den stora outnytt-
jade resursen, här behövs det bättre lyftteknik 
och effektiva transportlösningar. Klena träd 
från röjningar och gallringar är också intres-
santa – här behövs teknik så att man kan av-
verka och hantera flera träd samtidigt. Även 
logistiken för grot behöver utvecklas. 

Konkurrensen om vår odlade jord 
11 mars
Matjordens betydelse ökar i takt med klimat-
förändringarna och med en växande befolk-
ning. Samtidigt gör dessa faktorer att kon-
kurrensen om odlingsjordarna ökar, eftersom 
mark tas i anspråk för odling av bioenergi och 
människorna vill ha både bostäder och vägar.

Denna konflikt och hur den kan hanteras 
var ämnet för Allmänna avdelningens sam-
mankomst i mars. Sammankomsten försökte 
belysa svaret på frågorna genom att ge både 
ett norskt och ett svenskt perspektiv och även 
en liten utblick mot Danmark.

I Norge försöker man stifta lagar om 
skydd för matjorden, medan den svenska od-
lingsjorden har en betydligt sämre ställning. 
Hur krafterna bakom konflikten fungerar 
diskuterades av de 62 deltagarna, liksom vad 
vi behöver svenska och nordiska jordar till. 

Stubben – en stor outnyttjad resurs. Sammankomst den 11 februari. Foto: Ylva Nordin.
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Vart är svensk husdjursproduktion 
på väg? 
8 april
Förändringarna har varit stora inom svensk 
djurproduktion de senaste 10 åren, kon-
staterade de ca 75 deltagarna. Även om per 
capita-konsumtionen av flertalet animalis-
ka livsmedel är relativt oförändrad har den 
svenskproducerade andelen av vår mat mins-
kat drastiskt. Strukturen på såväl produk-
tionssidan som i förädlingsledet har ändrats 
– gårdarna har blivit färre och större. Slakten 
och styckningen har dessutom koncentrerats 
till ett fåtal platser i Sverige. Det är inte heller 
längre enbart svenska lantbrukare som äger 
industrin. Sverige har blivit en delmarknad 
i EU. Lantbrukets djur svarar för hälften av 
svenskt lantbruks försäljningsintäkter och är 
samtidigt en förutsättning för att samhällets 
miljömål och landsbygd ska kunna utvecklas.

Väderstadverken och Tolefors Gård 
Vårexkursion i Östergötland 6 maj
Vartannat år ordnas en tvådagarsexkur-

sion ute i landet med övernattning, senast 
2009. År 2010 blev det alltså en dagsresa 
med buss från Uppsala/Stockholm. På fär-
den ner genom Sörmland guidades vi av 
Jordbruksavdelningens ordförande Göran 
Dalin som målande berättade om sin veteri-
närtid under tidigt 1970-tal på traktens går-
dar. Han avlöstes i Kolmården av Per Olsson 
som presenterade Holmens Bruk och dess 
skogar. När vi nere vid Bråviken skymtade 
bygget av Sveriges största sågverk förklarade 
han strategin bakom den satsningen.

Den korta formella sammankomsten 
hölls i Väderstadsverkens lokaler, varef-
ter Crister Stark berättade om sin far Rune 
Stark och framväxten av familjeföretaget 
Väderstadsverken. Vi gick igenom fabri-
ken och fick därefter i fält se några maski-
ner i aktion. Som avslutning hälsade vi på 
Tolefors gård där Bleckert Lagerfelt och 
sonen Axel gav oss gårdens historia varefter 
aktuell produktion diskuterades. Återfärden 
norrut guidades mästerligt av Stig Lindén 
som uppenbarligen känner varje bonde på 
Östgötaslätten.

Vid Väderstadsverken gavs tillfälle till fältmässiga studier. Vårexkursion 6 maj. Foto: Ylva Nordin.
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Den globala livsmedelsförsörjningen 
9 september
Idag lider runt en miljard människor av kro-
nisk undernäring och hunger. Samtidigt är 
en miljard människor överviktiga på grund 
av felaktiga kost- och levnadsvanor och mat-
svinnet är globalt sett tillräckligt stort för att 
mätta alla som svälter. I Sverige har vi råd att 
importera allt mer av vår mat och vårt djurfo-
der från länder med lägre produktionskostna-
der och andra växtbetingelser. Lisa Sennerby 
Forsse, SLU, inledde sammankomsten, som 
handlade om möjligheterna att försörja nio 
miljarder människor med mat, med att främst 
peka på att produktiviteten måste öka. Kjell 
Aleklett, Uppsala universitet, talade om ”Den 
globala välfärdsekvationen”: Mat + Klimat + 
Ekonomi + Fred, alla med energi som ge-
mensam parameter. Jakob Lundberg, FAO 
Norden, talade om vilka krav en uthållig na-
turresurshushållning och bevarad biologisk 
mångfald ställer på våra produktionsmeto-
der och konsumtionsmönster. Plenisalen fick 
denna dag rymma 118 personer.

Marknadskommunikation och närkontakt 
med kunderna, modenyck eller över- 
levnadsstrategi för svenskt jordbruk? 
14 oktober
Även om många konsumenter gärna betalar 
lite extra för svenska eller närproducerade 
livsmedel har svenska lantbrukare svårt att få 
täckning för de högre produktionskostnader 
som de har för att kunna skapa de mervär-
den som de förväntas leverera. Konsumenten 
behöver bra information om var och hur livs-
medel producerats, hur producenterna han-
terar djurskyddsfrågor, beaktar miljöhänsyn 
o s v, för att kunna värdera olika livsmedel 
och göra sakliga val i det stora utbudet. 
Brister i marknadskommunikationen mellan 
producent och konsument gör det svårt för 
lantbruket att få ut rätt pris på marknaden.

Ca 50 personer deltog i sammankomsten. 

Det råder spänning i området mellan ägarintresset och allmänintresset. Sammankomst den 11 november. Foto: Ylva Nordin.
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formella valet av nya ledamöter och utseen-
det av årets pristagare konfirmerats. En leda-
mot per avdelning, Peter Sylwan (A), Harry 
Linnér (J), Carl Henrik Palmér (S) och Peter 
Edling (ANH) kåserade om sin avdelnings 
verksamhet under året varefter avdelnings-
ordförandena Olle Markgren, Göran Dalin 
och Linda Hedlund redovisade planerna för 
2011. I den följande diskussionen var en bred 
uppfattning att vårt program är imponerande 
på såväl bredd som djup, men att vi inte ”når 
ut” tillräckligt. ”Det är ju väl”, sa någon, ”att 
vi ledamöter och några gäster möts och beri-
kar vårt vetande, men hur når vi beslutsfattare 
i politiken och i företagandet?”

Ett sätt vi börjat med för att nå fler än de 
som ryms i vår sal, är att regelmässigt erbjuda 
webbsändning av aktiviteterna. En första ut-
värdering visar att vi åtminstone fördubblar 
deltagandet den vägen. Våra pressklipp 2010 
visar 184 noteringar i dags- och fackpress, en 
siffra vi inte är helt nöjda med. Trettiotre av 
årets 85 aktiviteters deltagarförteckningar har 
analyserats när det gäller vilka som är med. 
Vid dessa 33 seminarier deltog 1 976 perso-
ner (ledamöter och kanslipersonal oräknade), 
d v s 60 per seminarium, varav 26 procent 
från riksdag, departement och myndigheter, 
25 procent från universitet och högskolor och 
resterande 49 procent från organisationer 
och företag. Målgruppsanalyser av detta slag 
kommer att utvecklas. 

Nya strömningar med ny syn på ägande-
rätten? Om äganderätten till mark och 
vatten. 
11 november 
”Ägarintresse/allmänintresse – ett evigt spän-
ningsfält”, var ingången till överläggnings-
ämnet vid denna sammankomst, med ca 65 
deltagare.

På 1700-talet var äganderätten stark, man 
pratade om en moralbaserad naturrätt. Sedan 
försvagades ägandet. Folkviljan, eller staten, 
var den verkliga rätten. Under andra halvan 
av 1900-talet förstärktes åter ägandet i takt 
med marknadsekonomins segertåg. 

Med alliansregeringen har vågskålen yt-
terligare tippat över till ägarens sida, vilket 
bland annat syns i ökande ersättning för den 
som drabbas av expropriation.

I en intressant analys pekade forskaren 
Lars Emmelin på två olika synsätt. Det finns 
ett miljöparadigm där det allmännas intres-
sen lyfts fram genom vetenskap, kunskap och 
”experter”. Mot detta står ett planparadigm, 
kloka beslutsfattare försöker väga in olika in-
tressen och där man strävar efter konsensus. 

Året som gick – året som kommer 
9 december
Sedan några år ägnas den interna samman-
komsten i december åt redovisning av gånget 
år och planerna för kommande efter att det 
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Högtidssammankomsten

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien höll sin 197:e högtidssammankomst i Stockholms 
stadshus den 28 januari 2010. Priser och belöningar delades ut och de nya ledamöterna fick 
motta sina ledamotsbrev. Högtidssammankomsten med efterföljande bankett för drygt 500 
inbjudna gäster hölls i Stockholms stadshus i närvaro av H. M. kung Carl XVI Gustaf och 
H. M drottning Silvia.

Preses Sara von Arnold hälsade välkommen till årets högtidssammankomst som hade temat 
”Jean Bernadotte”. Akademiens sekreterare Åke Barklund sammanfattade det gångna årets 
verksamhet inom akademien. Författare Herman Lindqvist höll högtidstalet: ”Karl XIV Johan 
– krigaren som ville erövra kulturen”. Musiken framfördes av Trio Ancker.

Middagen intogs i Gyllene Salen på Stadshuset. A. W. Bergsten-pristagaren Arvid Uggla 
tackade å pristagarnas vägnar, Per Stenström talade för de nya hedersledamöterna och Katarina 
Levin talade å de nyinvalda ledamöternas vägnar. Jordbruksminister Eskil Erlandsson fram-
förde gästernas tack för en trevlig och god middag.

Priser och belöningar 2010
Vid högtidssammankomsten mottog följande personer priser och belöningar för förtjänstfulla 
insatser inom akademiens verksamhetsområden ur H. M. kung Carl XVI Gustafs hand.

Akademiens A. W. Bergsten pris till VMD och 
professor Arvid Uggla, SLU, Uppsala
”som förutom egen resultatrik parasitologi-
forskning också framgångsrikt verkar som 
förste dekanus för den nybildade fakulteten 
för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 
vid SLU”.

S.O. Berg och Fajer Fajerssons pris till agronom 
Åke Huhtapalo, Kristianstad
”för hans innovativa utvecklingsarbete av 
jordbrukets såmaskiner”.

Akademiens Guldmedalj till docent Carl-Gustaf 
Thornström, SLU, Uppsala
”för mångårigt, framgångsrikt internationellt 
arbete gällande livsmedelssäkerhet och rät-

tigheter till genetiska resurser”. (Carl-Gustaf 
Thornström hade inte möjlighet att närvara, 
priset mottogs av hans dotter.)

Akademiens silverplakett till civiljägmästare 
Sverker Johansson, Skogssällskapet, Uppsala
”för utvecklandet av pedagogiska beslutstöd 
inom skogsbruket”.

Akademiens belöning för framstående doktors-
arbete till FD Therese Bjärstig, Umeå universi-
tet, Dorotea
”för hennes avhandling En gemensam europe-
isk skogspolitik: en integrationsteoretisk studie av 
ett politikområde på tillväxt” (Therese Bjärstig 
hade inte möjlighet att närvara vid ceremo-
nin);
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Årets pristagare, fr v: Birgitta 
Andersson, Sören Holm, Anna 
Thornström, Mary McAfee Graham, 
Sofia Boqvist, Arvid Uggla, Johan 
Spens, Åke Huhtapalo, Sverker 
Johansson, Thomas Appelqvist och 
Joakim Gustafsson.
Foto: Mats Gerentz.

och till FD Johan Spens, SLU, Umeå
”för hans avhandling Using GIS to predict 
landscape-scale establishment and extinctions of 
lacustrine salmonids”.

Akademiens belöning för föredömliga insat-
ser inom pedagogik och undervisning till ad-
junkt Thomas Appelqvist, Göteborgs universitet, 
Göteborg
”för hans framgångsrika undervisning i na-
turresursförvaltning och miljörätt”.

Akademiens belöning för föredömliga insatser 
inom forskningsinformation till VMD Sofia 
Boqvist, SLU, Uppsala
”för hennes förtroendeskapande information 
om zoonoser”.

Akademiens belöning för föredömliga insatser 
i skogs- och jordbruksforskningens tjänst till 
AgrD Mary McAfee Graham, Marlborough, 
Storbritannien
”för hennes vederhäftiga språkliga assistans 
till svenska forskare”;

och till statistiker Sören Holm, SLU, Umeå
”för hans oegennyttiga statistiska insatser för 
många forskare under lång tid”.

Akademiens stipendium till gagn för lands-
bygdsrådgivare till lantmästare Birgitta 
Andersson, Hushållningssällskapet i Jönköpings 
län, Sävsjö
”för hennes inspirerande arbete för landsbyg-
dens utveckling”.

Akademiens Gunnar Torstensson forskar-
stipendium till FD Magnus Svensson, SLU, 
Uppsala
”för hans värdefulla studier av klimatför-
ändringars inverkan på skogsekosystemen”. 
(Magnus Svensson hade inte möjlighet att 
närvara vid ceremonin.) 

Anders Walls Landsbygdsstipendium 2010 till 
VD Joakim Gustafsson
”för att han i unga år byggt upp ett av landets 
största och mest seriösa skogsvårdsföretag, 
samtidigt som nya affärsområden är under 
utveckling”.
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H. M. kung Carl XVI Gustaf delade ut Anders Walls landsbygds-
stipendium till Joakim Gustafsson. I bakgrunden preses Sara 
von Arnold och vice preses Åke Bruce. Foto: Mats Gerentz.

Högtidssammankomstens tema var Jean Bernadotte, Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens grundare, som kom till Sverige år 1810 och seder-
mera upphöjdes till kung Karl XIV Johan. Målning av Fredric Westin.

Författare Herman Lindqvist höll högtidstalet ”Karl XIV Johan 
– krigaren som ville erövra kulturen”.  Foto: Mats Gerentz.
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Avgivna remissvar

Avgivna rem
issvar

Under 2010 har KSLA avgivit följande remissvar till departement och myndigheter. 
Remissvaren har färdigställts och undertecknats av preses och VD efter beredning av någon 
av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sak-
området. 

De fullständiga remissvaren kan läsas på akademiens hemsida www.ksla.se. 

1. Synpunkter på frågeformulär om GMO

2. Möjligheter till intensivodling av skog (MINT) (Jo 2009/2619)

3. Utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor (SOU 2010:8)

4a. Förslag till förvaltningsplan för världsarvet Laponia (Länsstyrelsen i Norrbottens län)

4b. Förslag till förvaltningsorganisation för världsarvet Laponia (Miljödepartementet)

5. Prissatt vatten (SOU 2010:17)

6. Regler om användning av främmande trädslag (Jordbruksdepartementet)

7. Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp (Miljödepartementet)

8. Green Paper On Forest Protection and Information in the EU: Preparing forests for
 climate change (Europeiska kommissionen)

9. Synpunkter på ett svenskt inspel till nästa ramprogram för forskning, teknisk utveck-
 ling och demonstration (Utbildningsdepartementet U2010/5154/F)

10. Answer to the Commissions consultation on ILUC (indirect land use change)
 (European Commission)
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Anslag, stipendier, priser och belöningar

Akademien förvaltar 41 stiftelser. Stiftelserna har som ändamål att främja vetenskaplig forsk-
ning och utveckling inom den gröna sektorn. Disponibel avkastning har fördelats av aka-
demikollegiet efter ansökningar och efter bedömning av akademiens anslagsnämnd samt av 
särskilda styrelser för fem av stiftelserna och för Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning.

Medlen har fördelats till yngre graduerade forskare för forskningsprojekt, som i regel inte 
överskrider 200 000 kronor, och som resestipendier till studerande inom jord-, skogs- och träd-
gårdsbruk, men även till praktiska utövare inom de areella näringarna. Beloppet per individ 
överstiger härvidlag i regel inte 25 000 kronor. Sökandes kompetens i förhållande till målet 
för ansökan liksom sektorsrelevans har beaktats.

Medel har också fördelats till projekt och kommittéer inom akademiens ram. Allmänna 
avdelningen, Jordbruksavdelningen och Skogsavdelningen har tilldelats 3 580 000 kronor var-
dera. ANH, Enheten för de areella näringarnas historia, har tilldelats 2 596 000 kronor.

Under redovisningsåret 1/1 2010 – 31/12 2010 har av disponibel avkastning 27 463 500 
kronor beviljats i anslag, bidrag, stipendier, priser och belöningar.

Av dessa medel utgör 27 085 500 kronor anslag till forskning, projekt och bidrag till stu-
dieresor. Resterande medel 378 000 kronor utgörs av belöningar, medaljer och priser.

Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond, för 
understöd åt forskningsarbete i lantbruksve-
tenskapliga ämnen, har delat ut 5 204 000 
kronor.

Stiftelsen Adolf Dahls fond för främjande 
av jordbruk, företrädesvis baljväxtodling, har 
delat ut 309 000 kronor.

Stiftelsen Alfa Laval AB:s fond, dels för be-
fordrande av lucernodlingen, dels för anslag 
till forskning beträffande husdjurens utfod-
ring och vård, har delat ut 490 000 kronor. 

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond, 
för i första hand hydrotekniska försök och 
undersökningar på jordbruksområdet samt 
till publicerande av skrifter i dithörande äm-
nen, har delat ut 405 000 kronor.

Ur Stiftelsen Axel Melanders fond för yngre 
lantbrukare som genomgått högre lantbruks-
skola har utdelats 80 000 kronor. 

Ur Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond 
för främjande av vetenskaplig undervisning 
och forskning har totalt beviljats 8 101 000 
kronor.

Ur Stiftelsen C. G. Johnssons och hans ar-
vingars fond, för trädgårdsskötselns teoretiska 
eller praktiska studier i utlandet, har utdelats 
110 000 kronor.

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans min-
nesfond, för befordran av svenska jordbrukets 
utveckling och förkovran: 565 000 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 143 000 kro-
nor.

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, för forsk-
ning företrädesvis med anknytning till de 
mindre jordbruksföretagarnas problem, har 
delat ut 587 000 kronor.



Verksamhetsberättelse 2010 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 39

Anslag, stipendier, priser och belöningar

Ur Stiftelsen Hem i Sverige-fonden har vi-
dare stipendier på 16 000 kronor lämnats till 
studerande vid ettåriga påbyggnadsutbild-
ningar i jordbruk och trädgårdsodling.

Ur Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond 
har studiestipendier på 30 000 kronor delats 
ut till studenter vid SLU.

Ur Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens 
stipendiefond har till stipendier för att främja 
och stimulera intresset för skogsskötsel, spe-
ciellt lövskogsskötsel i Sydsverige, beviljats 
364 000 kronor.

Ur Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond 
har utdelats resestipendier på 169 000 kronor 
för lantbrukets teoretiska och praktiska stu-
dier i utlandet till yngre personer som nyligen 
utexaminerats från Ultuna eller Alnarp.

Ur Stiftelsen Marie-Josephine Guillaumes 
fond har utdelats bidrag 55  000 kronor till 
upplysningsverksamhet rörande djurskydd. 

Ur Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond, för 
studier utomlands av lantbrukets byggnader 
och inredning, har utdelats 30 000 kronor.

Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds donations-
fond har delat ut 115 000 kr för att främja 
befordrande av ändamålsenliga och för smak-
full enkelhet utmärkta lantbruksbyggnaden.

Ur Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms 
fond, för forskning och utbildning till gag-
nade av svensk lantbruksnäring, har delats ut 
10 000 kronor.

Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering, 
för främjande av utveckling av en effektiv 
ekonomiskt riktig mekanisering inom jord-, 
skogsbruk, fiske och biodling, har delat ut 
125 000 kronor.

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskar-
stipendiefond har delat ut 458 500 kronor för 
främjande av internationella forskarkontakter 
och erfarenhetsutbyte inom skogs- och jord-
bruksforskningsområdet och aktuella kon-
taktområden.

Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond till ve-
tenskapliga symposier inom akademiens ram 
har delat ut 150 000 kronor.

Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, 
fond, för utveckling av lantbruk, trädgårds-
skötsel eller biodling, har delat ut 345 000 
kronor.

Ur Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins 
fond, för skogsvetenskapliga studier, som 
i första hand berör Västernorrlands och 
Jämtlands län, har utdelats 927 000 kronor.

Ur Stiftelsen Per Palmgrens fond, för stöd 
till lantbruk, har 990 000 kronor delats ut.

Ur Stiftelsen Anders Elofsons fond, för un-
derstöd av forskning inom betesområdet, 
vallkulturen och fröodlingen, har utdelats 
forskningsanslag uppgående till 283 000 
kronor.

Ur Stiftelsen Svenska Vallföreningens fon-
der 263 000 kronor till forskningsprojekt 
och resestipendier inom vallodlingens, vall- 
foderberedningens och vallfoderutnyttjan-
dets områden. 

Stiftelsen Moritz Fraenchels fond har bi-
dragit med 1 388 000 kronor till Atlas över 
Sveriges jordbruk och skogsbruk.

Ur Stiftelsen Akademiens biblioteksfond har 
utdelats 475 000 kronor till ANH, Enheten 
för de areella näringarnas historia.

För framstående insatser inom skogs- och 
jordbruk har, på förslag av vissa skogsstyrel-
ser och hushållningssällskap, utdelats 45 000 
kronor ur Stiftelsen A. W. Bergstens donation, 
35 000 kronor ur Stiftelsen A. G. Wiréns dona-
tionsfond för föredömliga insatser inom träd-
gårdsbruk eller biskötsel och 15 000 kronor 
ur Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond för 
föredömliga insatser främst inom skogsvår-
den. Totalt har 13 enskilda skogs- och jord-/
trädgårdsbrukare har belönats liksom två bi-
odlare.

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans 
minnesfond har utdelats tre belöningar om 
sammanlagt 30 000 kronor; två för framstå-
ende doktorsarbete och en belöning för före-
dömliga insatser i skogs- och jordbruksforsk-
ningens tjänst.
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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 Georg och Greta Borgströms do-
nationsfond har utdelat 30 000 kronor utgö-
rande Georg och Greta Borgströms pris till 
person som aktivt forskar eller på annat sätt 
verkar i Georg Borgströms anda, det vill säga 
verksamhet som har med världens livsme-
delsförsörjning att göra och de därtill knutna 
ekologiska, demografiska och ekonomiska 
aspekterna.

Stiftelsen SLO-fonden (Svenska Lantbru-
karnas Olycksfallsförsäkringsbolags fond) 
har beviljat 3 979 000 kronor som bidrag för 
utbildnings- och försöksverksamhet, veten-
skaplig forskningsverksamhet.

Gunnar Torstenssons Enaforsholmsstipen-
dium, till studerande vid Sveriges Lantbruks-
universitet för berömvärt deltagande i stu-

dentkårernas idrottsliga verksamhet och/
eller föreningslivet inom respektive idrotts-
förening, har bidragit med resebidrag på 
6 000 kronor ur Stiftelsen A. W. Bergstens 
donation.

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

Som stipendier till avgående elever vid 
Himmelstalundsskolan, tidigare Statens 
Trädgårdsskola, har utdelats 10 000 kronor 
ur Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond.

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning har 
under året anslagit medel till projekt med 
särskild inriktning på användningen av mi-
neralgödsel och kalkningsmedel uppgående 
till 555 000 kronor. 

Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växt-
förädling har bidragit med 70 000 kronor till 
Sveriges Utsädesförenings verksamhet under 
2010.

Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond, 
som har som ändamål att främja de gröna 
näringarnas ställning i samhället, har bevil-
jat medel uppgående till 480 000 kronor till 
olika projekt.

De priser och belöningar som delades ut vid 
2010 års högtidssammankomst (sid 34) besluta-
des år 2009 och redovisades därmed i 2009 års 
verksamhetsberättelse.
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TOTALT                                                                                                                                                     SEK 27 463 500

Belöningar och priser ur följande stiftelser 285 000

Stiftelsen A. W. Bergstens donation 45 000

Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond 20 000

Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond 35 000

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, elevstipendier 20 000

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond: belöning inom forskningsinformation 15 000

Stiftelsen H och E Björkmans minnesfond: föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst 30 000

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond: framstående doktorsarbete 30 000

A. W. Bergstens donationsfond: Bergstens pris 60 000

Georg och Greta Borgströms pris 30 000

Medaljer ur följande stiftelser                                                                                                                                           93 000

Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond: Akademiens guldmedalj 19 000

Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond: Akademiens silverplakett 69 000

Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond: A. W. Bergstens pris (plakett) 5 000

Bidrag till forskningsprojekt, övriga projekt samt resestipendier                                                     27 085 500

Stiftelsen A. W. Bergstens donation: Gunnar Torstenssons Enaforsholmsstipendium 6 000 

Stiftelsen A. W. Bergstens donation 5 000 000

Stiftelsen Adolf Dahls fond 309 000

Stiftelsen Akademiens biblioteksfond 475 000

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond 405 000

Stiftelsen Alfa Laval AB:s fond 490 000

Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond 30 000

Stiftelsen Anders Elofsons fond 283 000

Stiftelsen Axel Melanders fond 80 000

Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond 8 101 000

Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds donationsfond 115 000

Stiftelsen C. G. Johanssons och hans arvingars fond 110 000

Stiftelsen Edvard Nonnens fond 169 000

Stiftelsen Erik och Elen Sökjer-Petersens stipendiefond 364 000

Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg 143 000

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond 927 000

Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond, elevstipendier 10 000

Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond 10 000

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden 587 000

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden: elevstipendier 18 000

Utdelning av priser, belöningar, anslag och stipendier 2010
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Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond 565 000

Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond 30 000

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond 458 500

Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond 55 000

Stiftelsen Moritz Fraenchels fond 1 388 000

Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond 345 000

Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond 150 000

Stiftelsen Per Palmgrens fond 990 000

Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering 125 000

Stiftelsen SLO-fonden 3 979 000

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning 555 000

Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond 480 000

Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder 263 000

Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling 70 000



Verksamhetsberättelse 2010 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 43

Ekonomisk flerårsöversikt 2006–2010

 

Ekonom
isk flerårsöversikt 2006–2010

Huvudförvaltningen med akademiens egen förmögenhet

2010 2009 2008 2007 2006
Marknadsvärde finansiella 
anläggningstillgångar 113 075 361 102 624 193 87 765 262 115 732 957 118 510 964

Direktavkastning 4 082 217 4 036 760 6 379 778 6 177 648 5 005 641

Realisationsresultat 3 176 351 -152 365 -2 779 926 983 483 5 114 702

Total avkastning av kapital 7 258 568 3 884 395 3 599 852 7 161 131 10 120 343

Nedskrivning finansiella 
anläggningstillgångar 0 0 -17 667 646 0 0
Återför nedskrivning finansiella 
anläggningstillgångar 2 384 003 15 283 643 0 0 0

Avkastning i % av marknadsvärde vid 
årets ingång 7,07% 4,43% 3,11% 6,04% 9,90%

Årets resultat 4 537 283 15 637 409 -17 121 160 2 619 757 5 692 068

Totalt eget kapital 111 868 588 107 331 305 91 693 896 108 815 055 106 195 299

Gemensamt förvaltade stiftelser
Från och med 2010 ingår även Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond. För åren 2006–2009 har summering av de tidigare 
två separata förvaltningarna Gemensamt förvaltade fonder och Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond gjorts för att 
möjliggöra jämförelser mellan samtliga år.

2010 2009 2008 2007 2006
Marknadsvärde finansiella 
anläggningstillgångar 686 417 928 629 569 493 523 752 138 670 743 336 675 774 214

Direktavkastning 27 502 305 31 724 309 43 323 823 39 729 393 27 275 076

Realisationsresultat 12 212 647 -10 690 103 -5 238 753 69 209 015 37 539 303

Total avkastning av kapital 39 714 952 21 034 206 38 085 070 108 938 408 64 814 379

Utdelade medel 27 463 500 26 686 988 29 664 710 22 808 500 30 219 457

Nedskrivning finansiella 
anläggningstillgångar 0 0 -97 071 482 0 0
Återför nedskrivning finansiella 
anläggningstillgångar 0 97 071 482 0 0 0

Avkastning i % av marknadsvärde vid 
årets ingång 6,31% 4,02% 5,68% 13,05% 10,99%

Totalt eget kapital 613 622 016 604 774 563 520 141 530 605 660 778 511 442 219
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Nya ledamöter

Följande personer valdes in som hedersledamöter och ledamöter i akademien vid samman-
komsten den 9 december 2010. De fick motta sina ledamotsbrev av preses Sara von Arnold 
vid högtidssammankomsten i Stockholms stadshus den 28 januari 2011. Dagen därpå, den 29 
januari, kunde de nya ledamöterna delta i ett introduktionsmöte i akademiens lokaler.

Allmänna avdelningen

Svenska ledamöter:
Rektor Claes-Göran Claesson, Håcksvik
Civiljägmästare, länsråd Anne-Li Fiskesjö, Lammhult
Docent, universitetslektor Ulrich Lange, Johanneshov
Verkställande direktör Christina Stenberg, Göteborg
Professor Peter Währborg, Torslanda

Utländska ledamöter:
Professor Peteris Rivza, Jelgava, Lettland
Professor John Sumelius, Helsingfors, Finland
Professor Anna Gudrun Thorhallsdottir, Borgarnes, Island
Seniorrådgivare Akse Östebröt, Trondheim, Norge
Akademilektor Ann-Catrin Östman, Åbo, Finland

Jordbruksavdelningen

Svenska ledamöter:
Verkställande direktör Stefan Johansson, Göteborg
Lantmästare Helena Jonsson, Tranås
Professor Olof Olsson, Öckerö
AgrD Ingrid Rydberg, Uppsala
Agronom, verkställande direktör Lars Wall Persson, Asmundtorp

Skogsavdelningen

Svenska ledamöter:
Agronom Gunilla Aschan, Linköping
Verkställande direktör Lars Gabrielsson, Uppsala
Jägmästare, regionchef Clara Hellström, Falun
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N
ya ledam

öter 

Professor Tomas Lundmark, Vindeln
Skog.lic., ämnesråd Hans Nilsagård, Stockholm
Universitetslektor Ronny Pettersson, Upplands Väsby

Utländska ledamöter:
Professor Alexander Alekseev, S:t Petersburg, Ryssland
Director Robert Lee Izlar, Georgia, USA
Professor Andrey Selikhovkin, S:t Petersburg, Ryssland

Nya utländska ledamöter invalda 2010, fr v: Andrey 
Selikhovkin, Robert Lee Izlar, Alexander Alekseev, Anna 
Gudrun Thorhallsdottir, Peteris Rivza, Akse Östebröt, Ann-
Catrin Östman, John Sumelius. Foto: Mats Gerentz.

Nya ledamöter invalda 2010, fr v: Gunilla Aschan, Claes-Göran 
Claesson, Anne-Li Fiskesjö, Ulrich Lange, Clara Hellström, 
Stefan Johansson, Helena Jonsson, Lars Gabrielsson.
Foto: Mats Gerentz.

Nya ledamöter invalda 2010, fr v: Lars Wall Persson, Ingrid 
Rydberg, Ronny Pettersson, Hans Nilsagård, Olof Olsson, 
Christina Stenberg, Tomas Lundmark, Peter Währborg.
Foto: Mats Gerentz.
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Foto: Ylva Nordin
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Avlidna ledam
öter

Avlidna ledamöter

Vid akademiens ordinarie sammankomster 
läses korta minnesord över de nyligen avlidna 
svenska ledamöterna, vilka därefter hedras 
med en stunds tystnad. I akademiens verk-
samhetsberättelse publiceras sedan en för-
teckning över de avlidna med ledamotens 
namn, avdelning, invalsår och datum för 
dödsfallet. Vartannat år publiceras en egen 

skrift, som innehåller mer utförliga nekrolo-
ger samt fotografier så långt det är möjligt. 

Inom varje avdelning finns en ledamot ut-
sedd att 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.

Följande ledamöter har avlidit under verksamhetsåret 2010.

Allmänna avdelningen
Håkan Aldén, invald 1981, vice preses 1992–1995, hedersledamot 2000, 
avled den 6 november.
Jan-Robert Eklind, invald 1972, avled den 14 januari.
Rolf Henriksson, invald 1966, avled den 1 juli.
Birger Håstadius, invald 1982, avled den 8 mars.
Nils Landqvist, invald 1984, avled den 2 oktober.
Sven-Gunnar Larsson, invald 1990, avled den 3 januari.
Carl Utterström, invald 1990, avled den 22 maj.
Sören Wibe, invald 1989, avled den 29 december.

Jordbruksavdelningen

Utländsk ledamot
Olav Sandvik, invald 1974, avled den 16 februari.

Skogsavdelningen
Bo Hansson, invald 1979, hedersledamot 1995, avled den 8 januari.
Arne Johansson, invald 1987, avled den 19 december.
Tryggve Troedsson, invald 1961, avled den 10 september.

Utländsk ledamot
Helge Holstener-Jørgensen, invald 1983, avled den 23 juli.
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Styrande organ och personal

Akademiens högsta beslutande organ är Akademien in pleno. Under detta fattas beslut av 
akademikollegiet. Akademikollegiet har år 2010 utgjorts av följande ledamöter.

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

Från Allmänna avdelningen
Olle Markgren, avdelningsordförande
Christer Hoel
Torleif Ingelög
Ann Norderhaug

Från Jordbruksavdelningen
Göran Dalin, avdelningsordförande
Ann-Britt Karlsson
Christina Möller
Jan Philipsson

Från Skogsavdelningen
Linda Hedlund, avdelningsordförande
Charlotta Kabo-Stenberg
Mats Nylinder
Mats Sandgren

Presidiet
Under akademikollegiet handhas löpande beslut av akademiens presidium, som under året 
haft följande sammansättning.

Sara von Arnold, preses
Åke Bruce, vice preses
Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD
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Personal
Akademiens kansli har under hela eller delar av år 2010 haft 18 anställda:

Anette Amnegren, akademikamrer
Gun Askerö, assistent
Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD 
Keiko Blesserholt, assistent 
Bo Carlestål, akademijägmästare, Skogsavdelningens sekreterare
Per Eriksson, bibliotekarie
Stefan Eurenius, redaktör/bibliotekarie (vikare för Per Thunström från 2010-09-01)
Anders Fredholm, informationschef (till 2010-05-01)
Kerstin Hideborn Alm, kommunikatör (barnledig)
Fredrik Ingemarson, projektledare SIFI (från 2010-03-01)
Lars Ljunggren, chefsbibliotekarie
Jimmy Lyhagen, bibliotekarie
Ylva Nordin, kommunikatör, informationsansvarig (från 2010-05-01)
Eva Ronquist, akademiagronom, Allmänna avdelningens sekreterare
Helle Rosencrantz, sekreterare
Magnus Stark, akademiagronom, Jordbruksavdelningens sekreterare
Roland Svensson, serviceansvarig
Per Thunström, assistent (delvis tjänstledig från 2010-09-01)

Styrande organ och personal 
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avslut, utan här finns också en gruppering av 
projekten på ämne/område som ger en tydlig 
bild av bredden på ANH:s ämnesmässiga en-
gagemang. Rapporten används i det fortsatta 
uppföljningsarbetet och i den löpande rap-
porteringen till akademiens kollegium.

Historiska projekt
Under året har några av de historiska projek-
ten avslutats, i de flesta fall med en bok eller 
skrift som resultat. Till exempel har boken 
Fårkonsulenter på 1700-talet. Biografisk ma-
trikel över eleverna vid Jonas Alströmers schä-
ferskola på Höjentorp och i Alingsås 1736–64 
publicerats liksom en ny utvidgad upplaga 
av Millefolium, rölika, näsegräs. Medeltidens 
svenska växtvärld i lärd tradition. Två äldre 
skogliga lexikon har också publicerats, Försök 
till et swenskt skogs- och jagtlexicon av M H 
Brummer och Svenskt skogslexikon av Axel 
Cnattingius. De innehåller specialskrivna ar-
tiklar som kommenterar de äldre texterna och 
sätter in dem i sitt historiska sammanhang.

Avgörande tillskott till finansiering av 
projekten och bokutgivningen har erhållits 
från 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, Åke Wibergs stiftelse 
och Granholmska stiftelsen vid Stockholms 
universitet. Viktiga bidrag, både för sprid-
ningen och ekonomin, utgör även de stödköp 
av delupplagor som gjorts av institutioner och 
företag.

Enheten för de areella näringarnas historia (ANH)

Enheten för de Areella Näringarnas Historia 
(ANH) bedriver agrarhistorisk projektverk-
samhet och fungerar även som rådgivare 
inom ämnesområdet. Till ANH hör även 
Akademiens bibliotek och arkiv. Biblioteket 
är specialiserat på skogs- och lantbrukshisto-
risk litteratur i vid, tvärvetenskaplig mening. 
Verksamheten riktar sig främst till forskare 
och studerande i skogs- och lantbrukshistoria 
på alla nivåer. 

Under 2010 har den av Jordbruks-
departementet, via FORMAS, finansierade 
bibliotekarietjänsten inneburit fortsatt ut-
veckling av bibliotekets service och tjänster. 
Bland annat har en särskild informations-
broschyr tagits fram, både på papper och di-
gitalt, som beskriver bibliotekets samlingar 
och hur man kan söka i dessa. Nyhetsbrevet 
Freja startade i januari 2010 och utkom med 
10 nummer under sin första årgång. Syftet är 
att sprida kunskap om bibliotekets samlingar 
genom att berätta om intressant litteratur och 
nyförvärv, men också tipsa om agrarhistoriskt 
relevanta nyheter. Det ger akademiledamö-
ter och andra en god inblick i ANH:s och 
bibliotekets verksamhet. Nyhetsbrevet, som 
sprids elektroniskt, har omkring 2 000 pre-
numeranter. Ett informationsblad på engel-
ska har också tagits fram som riktar sig till 
en utomnordisk publik. Det användes till att 
börja med vid ett möte för agrarhistoriker i 
Brighton, England, i augusti.

På kollegiets önskan genomfördes av 
ANH i november en genomlysning av den 
samlade projektportföljen vid enheten. 
Arbetet resulterade i en omfattande rapport 
som inte bara beskriver projektens ekonomis-
ka status, finansieringsplan och beräknade 
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Enheten för de areella näringarnas historia

ANH-nämnden
Nämnden höll inget möte under 2010. 
Sammansättningen genomgick stora föränd-
ringar genom både nyval och genom kollegiets 
beslut att utöka antalet ledamotsplatser med 
två stycken. En ny ordförande utnämndes; 
Ulrich Lange, agrarhistoriker och byggnads-
historiker vid Göteborgs universitet, tillika 
ny akademiledamot i Allmänna avdelningen. 
De andra nya ledamöterna i nämnden är eko-

nomihistorikern och skogshistorikern Ronny 
Pettersson vid Stockholms universitet, till-
lika ny akademiledamot i Skogsavdelningen, 
nya utländska akademiledamoten historikern 
Ann-Catrin Östman, Åbo akademi, Åsa 
Ahrland, trädgårdshistoriker vid Sveriges 
lantbruksuniversitet och Paulina Rytkönen, 
lektor i måltidskunskap vid Södertörns hög-
skola.

ANH har gett ut åtta utgåvor i serien SOLMED 
under 2010. Se sid 53. Foto: Ylva Nordin.
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Akademien gav under året  stöd till utgiv-
ningen av tidskriften Forskning och Framsteg 
med 64 000 kronor och var representerad i 
tidskriftens styrelse.

Akademien deltog med en bemannad 
informationsmonter vid såväl SLU Ultunas 
näringslivsdag den 30 november som vid 
Naturvetarnas arbetsmarknadsdag på Stock- 
holms universitet den 1 december. Heders-
ledamoten professor em Hans Ackefors pre-
senterade den 21 september KSLA och aka-
demiens ”Blå bok” (Fisheries, Sustainability 
and Development) vid Internationella Havs-
forskningsrådets (ICES) årliga vetenskaps-
konferens i augusti 2010 i Nantes, Frankrike.

Enheten för de Areella 
Näringarnas Historia (ANH)
ANH har under året anordnat fyra boksläpp. 
Arrangemangen blev synnerligen välbesökta 
(se vidare under rubriken 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 tid-
skrifter och dagstidningar.

Publicerings- och informationsverksamheten

På akademiens hemsida www.ksla.se publi-
ceras fortlöpande aktuell information om 
akademiens aktiviteter. Det är också möjligt 
att där anmäla sig som prenumerant på in-
bjudningar till de olika aktiviteterna. Under 
2010 hade akademien ca 2 000 sådana pre-
numeranter. Sammanfattningar från tidigare 
sammankomster, konferenser, seminarier, 
symposier, boksläpp och workshops läggs 
i allmänhet ut på hemsidan. Under år 2010 
påbörjades arbetet med att förnya hemsidan 
med ny formgivning och navigation.

Akademien använder också sociala medier 
som Facebook och Twitter för att skapa in-
tresse för verksamheten.

För att göra akademiens sammankomster, 
konferenser och seminarier mer tillgängliga 
för intressenter utanför Stockholmsområdet 
sändes 12 av våra aktiviteter via internet i 
realtid, med i snitt 53 tittare per sändning. 
Det är också möjligt att ta del av sändning-
arna i efterhand. Avsikten är att öka antalet 
webbsända aktiviteter. Flera aktiviteter ge-
nomfördes också på lokal och regional nivå 
ute i landet.

Under året skedde viss annonsering, på 
kontinuerlig basis främst i tidningen Natur-
vetare med inbjudningar till akademiens kon-
ferenser och seminarier. 
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Publicerings- och inform
ationsverksam

heten 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT)
utges antingen i såväl tryckt form som nedladdningsbar på akademiens hemsida, eller enbart 
på hemsidan. Under 2010 kom tidskriften ut med sex nummer, alla tryckta.

Nr 1. Växtskyddsmedlens miljöpåverkan – idag och i morgon
Nr 2. Verksamhetsberättelse 2009
Nr 3. Vindkraft, javisst! Men inte alltid och inte överallt
Nr 4. Skogsbrukets bidrag till ett bättre klimat
Nr 5. Internationell skogspolicy – en översikt
Nr 6. International forest policy – an overview

KSLA Nytt & Noterat
har utgetts enbart på akademiens hemsida och som direktutskick via e-post till nyhetsbrevets 
prenumeranter. Under 2010 skickades fyra nummer ut till de nära 2 000 prenumeranterna 
samt akademiens ledamöter.

Litteratur om skogs- och lantbrukshistoria
I serien Skogs- och Lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) har ANH gett ut åtta 
utgåvor under år 2010.

Nr 41. Svensk mosskultur. Odling, torvanvändning och landskapets förändring 1750–2000.
 Redaktör Leif Runefelt. (Ny upplaga med nytt efterord.)
Nr 45. Millefolium, rölika, näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition.
 Vernacular Plant-names and Plants in Medieval Sweden. (Reviderad och utökad upp- 
 laga.) Av Inger Larsson.
Nr 46. Fårkonsulenter på 1700-talet. Biografisk matrikel över eleverna vid Jonas Alströmers
 schäferskola på Höjentorp och i Alingsås 1736–64. Av Per-Ola Räf. (Tryckt december 
 2009.)
Nr 48. Nycklar till kunskap. Om människans bruk av naturen. Redaktörer Håkan Tunón och
 Anna Dahlström. Samarbete med Centrum för biologisk mångfald, SLU.
Nr 49. Försök till et swenskt skogs- och jagtlexicon, av M H Brummer. Samarbete med
 Föreningen Skogen och Skogshistoriska Sällskapet.
Nr 50. Svenskt skogslexikon, av Axel Cnattingius. Samarbete med Föreningen Skogen och
 Skogshistoriska Sällskapet.
Nr 51. Börje Hanssen. Åter till Österlen – en tidig mikrohistoria. Agrar- och socialhistoriska
 texter i urval med en inledande biografi av Anders Perlinge.
Nr 52. De areella näringarnas välgörare. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och dess
 donatorer. Av Nils Edling. 
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Enaforsholm och Barksätter

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 bo-
lag, ägt av A. W. Bergstens stiftelse. Värdparet 
Bo Berglund och Ingalill Samuelsson hälsar 
alla med naturintresse välkomna till detta pa-
radis i den jämtländska fjällvärlden! 

Under 2010 ordnades flera aktiviteter på 
Enaforsholm, initierade av enskilda akademi-
ledamöter i samarbete med värdparet.

Återigen förlade SLU en internationell 
doktorandkurs för 30 deltagare till Fjällgården.

I månadsskiftet juli/augusti arrangerades 
den årligen återkommande Enaforsholmskur-
sen i fjällkunskap. Under kursen genomför-

Fjällgården Enaforsholm i Jämtland. Foto: Bosse Berglund.

des en längre fjällvandring över Storulvån, 
Sylarna, Nedalshytta, Storerikvollen och 
Blåhammaren. Därtill kom föredrag om fjäll-
vandring, botanik, geologi, rennäring, skog 
och ornitologi. Bland kursledarna fanns aka-
demiledamöterna Kjell Lundquist och Ann-
Britt Karlsson.

Under 2010 arrangerades ripjakt med stå-
ende fågelhund. Syftet är att låta besökare få 
del av denna högklassiga jaktform samtidigt 
som det är en del i att öka på verksamheten 
och därmed beläggningen på Enaforsholm 
Fjällgård. Ett utökat antal jakter kommer att 
genomföras under 2011. I anslutning till rip-
jakten ordnades även en kortare vandring.

Kontaktperson för Enaforsholm Fjällgård 
på KSLA:s kansli är akademiagronom Eva 
Ronquist.
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Enaforsholm
 och Barksätter

Barksätters  egendom utanför Katrineholm. Foto: Kerstin Hideborn Alm.

Barksätters egendom
Verksamheten vid Barksätters egendom i 
Södermanland, som 1983 donerades till aka-
demien av fru Mary Francke-Gustafson, har 
fortgått planenligt under 2010.

Syftet med donationen är att bevara ett 
sammanhållet aktivt sörmländskt jord- och 
skogsbruk för att där möjliggöra forskning 
inom jord- och skogsbruk samt husdjurssköt-
sel. Liggande försök underhålls och akade-
mien är positiv till ytterligare forsknings- och 
försöksverksamhet.

Under 2010 har en ny skogsbruksplan 
upprättats med hjälp av modern teknik (la-
serscanning). I övrigt har gällande planer för 
byggnadsunderhåll och skogsbruk följts väl. 
För den jordbruksareal som hör till fastighe-
ten har ett nytt arrandeavtal undertecknats. 
Det tidigare planerade arboretumet innehål-
lande de svenska ädellövträden (13 arter) har 
under året färdigställts. Invigningen av arbo-
retumet planeras ske i samband med akade-
miens 200-årsjubileum 2013.

Kontaktman för Barksätter på KSLA:s 
kansli är akademijägmästare Bo Carlestål.
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Utgivna nummer av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT (KSLAT)
(Titlar markerade med * publiceras endast elektroniskt på KSLAs hemsida www.ksla.se. Där finns även tidigare utgåvor.) 

2007
Nr 1  Water and Agriculture
Nr 2  How to estimate N and P losses from forestry in northern Sweden
Nr 3  Certifierad kvalitet från jord till bord*
Nr 4  Skogsskötsel för en framtid*
Nr 5  Valuable Agricultural Landscapes – the Importance of Romania and Scandinavia for Europe
Nr 6  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2006
Nr 7  Future Challenges for Reindeer Herding Societies*
Nr 8  Klimat och miljö i förändring – varifrån ska vi ta vår mat?*
Nr 9   Success Stories of Agricultural Long-term Experiments
Nr 10  Den beresta maten – matens kvalitet i ett globalt perspektiv

2008
Nr 1  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2007
Nr 2  Fiskets kollaps utanför Nordamerika – vad kan Sverige och Europa lära?
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