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I NUMMER 8: Tvåhundraårsfirandet startar – Global Outlook den 29–30 januari 2013

Detta nummer innehåller till största 

delen information om KSLA:s sym-
posium Global Outlook – Future 
Competition for Land and Water. 
Symposiet är en del av akademiens 
200-årsfirande nästa år.
! Men vi tipsar också om några 
andra arrangemang som kan vara 
av intresse för de som studerar de 
areella näringarnas historia. Detta 
finner ni sist i numret.

GLOBAL OUTLOOK

Historia är viktigt brukar det heta. 
Hade det inte varit för den skulle 
inte KSLA fira något 200-årsjubi-
leum nästa år. Och någon Lant-
bruksakademi hade knappast 
kommit till stånd om det varit frid 
och fröjd med folkförsörjning och 
jordbruk i  Sverige i början av 
1800-talet. 
 Lantbruket står nu inför delvis 
nya problem, tillgången på od-
lingsbar mark minskar samtidigt 
som framtiden för de fossila bräns-
lena blir alltmer osäker, liksom 
möjligheterna att använda be-
kämpningsmedel av olika slag. 
Den 29 och 30 januari 2013 arran-

gerar Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien ett internatio-
nellt symposium i anslutning till 
den tvåhundrade högtidssamman-
komsten den 28 januari: Global 
Outlook – Future Competition for 
Land and Water. Symposiets syfte 
är att rikta blicken mot några av 
de utmaningar som de areella nä-
ringarna står inför. 
 Symposiet består av fyra sek-
tioner. Dessa tillsammans med 
programmet för de båda dagarna 
presenteras här nedan. Att delta 
på symposierna är kostnadsfritt.
 ANH ansvarar för den första 
förmiddagen, som handlar om de 
senaste 40 årens jordbrukspolitik. 
Du kan på webben få mer informa-
tion om föredragshållarna och fort-
löpande uppdateringar om temat 
jordbrukspolitik. För frågor angå-
ende den första halvdagen kontak-
ta per.eriksson@ksla.se. Sprid 
gärna information om symposiet 
till kollegor och intresserade av de 
areella näringarna.
 Vi presenterar här nedan också 
ett mindre urval av den litteratur 
som finns i biblioteket i anslutning 
till de frågor som tas upp, eftersom 

det är vår övertygelse att även om 
inte historien upprepar sig finns 
goda skäl att använda den för att 
lära sig av liksom att generera 
frågor ur.

KSLAB MED GLOBALA 
UTBLICKSÖGON
Finns något att lära av historien? 
Historiker arbetar inte gärna med 
att besvara dagsaktuella frågor 
och många gånger saknas i histo-
riska undersökningar till och med 
en antydan om vilka lärdomar som 
kan dras för samtidens aktörer. 
Undantag finns så klart. Det un-
der senare tid kanske populäraste 
är Jared Diamonds Undergång. 

Civilisationernas uppgång eller 

fall som utkom på svenska 2005 
och där i synnerhet Påsköns förfall 
tilldragit sig stor uppmärksamhet. 
 Civilisationer är rätt kraftfulla 
aggregat. Följderna av liksom pro-
cessen bakom deras undergång 
kan många gånger vara svåra att 
bryta ned och operationalisera till 
en mer användbar och hanterlig 
nivå. Men även att höja blicken 
rejält har sina fördelar, i synner-
het mot bakgrund av de problem 
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Ceres olika 
gestalter, 
nr. 29. Ceres 
som ett projekt 
i det populära 
dataspelet 
Minecraft. 
Ceres är också 
Kungl. Skogs- 
och Lant-
bruksakademi-
ens symbol, 
som du kan se 
längst ned till 
vänster på 
denna sida.
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Global Outlook – Future Competition 

for Land and Water 

29–30th january 2013 

Venue/plats: Norra Latin, Barnhusgatan 7B, Stockholm

With an expected world population of 9 billion people 

in 2050, the global need for Food, Feed, Fibre and 
Fuel has become a matter of high political concern. In 
order to satisfy the ever increasing needs of “the four 
Fs”, there will be a progressively severe competition for 
limited land and water resources. This will be high-
lighted from four different perspectives:

Agricultural policies over the past  40 years – three 
cases 
The overarching goal of this session is to draw atten-
tion to the political aspects of farming, emphasizing 
that policies are as important for development and in-
creasing production as are for example good soil con-
ditions. Three cases have been chosen to illustrate 
different courses of development during the last 40 
years: the EU, the US and New Zealand.

Opportunities and challenges for farmers, re-
searchers and business in the agricultural sector 
To feed an ever growing global population we will need 
70 percent more food by 2050. This we have to 
achieve from less land, while at the same time reduc-
ing our use of resources such as fossil energy, fertiliz-
ers and plant protection systems. This session, how-
ever, will focus on the farmerʼs challenge to produce a 
range of crops, livestock and biomass in the sustain-
able way that is needed in respect to the generations 
to come.

Opportunities and challenges in the forestry sector
The growing demand for wood fibre contributes to the 
pressure on the land resources. Currently, the growing 
demand is mainly seen in Asia and other growing eco-
nomic regions of the developing world. In this context, 
investors are increasingly interested in Africa. In South 
America and Northern Europe the number of social 
conflicts is increasing.

From knowing to acting – paths to a sustainable 
future
To create a sustainable future, scientists, economists, 
politicians and social scientists will need to work to-
gether with practitioners and local communities. Broad 
collaborations will be needed on the regional as well as 
the international arena. The concept of planetary 
boundaries sets the scene, and we need to find new, 
smarter and more efficient ways to give people better 
lives within natureʼs limitations. Research and practical 
knowledge is the foundation, but it is worth nothing if 
not put to use.

Welcome!
Carl-Anders Helander
General Secretary and Managing Director, KSLA

TUESDAY JANUARY 29, 2013
Introduction to the symposium by Dr. Kerstin Ni-
blaeus, President of the Royal Swedish Academy of 
Agriculture and Forestry (KSLA)

Agricultural policies over the past 40 years – three 
cases, 09.30–12.30
Moderator: Professor Mats Morell, Department of Eco-
nomic history, Stockholm University, Sweden

☙ The EUʼs Common Agricultural Policy, 1973-2013: A 
policy reformed, or just more of the same? Professor 
Alan Swinbank, University of Reading, United Kingdom

☙ Cultivating Conflict and Change: The Contours of 
U.S. Agricultural Policy. Professor Bill Winders, Geor-
gia Institute of Technology, USA

☙ Agricultural Policies in New Zealand – taking advan-
tage of the global knowledge economy. Dr. Philipp 
Aerni, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 
Switzerland

Opportunities and challenges for farmers, re-
searchers and business in the agricultural sector, 
14.00–17.00 Moderator: Professor Bo Andersson, vice 
President, the Royal Swedish Academy of Agriculture 
and Forestry

☙ Global agricultural policy from a farm gate perspec-
tive. Professor Robert Thompson, University of 
Georgetown, USA

☙ Applied plant breeding and the challenge of sustain-
able intensification. Professor John Pickett, Rotham-
sted Research, United Kingdom

☙ The consumer perspective – not just market solu-
tions. EU Parlamentarian Marit Paulsen, Sweden 

☙ A farmerʼs perspective. Elisabeth Gauffin, Dairy 
farmer, Chairman of KRAV (the Swedish member
organization of IFOAM, the International Federation of 
Organic Agriculture Movements), Sweden

WEDNESDAY JANUARY 30, 2013
Opportunities and challenges in the forestry sec-
tor, 09.30–12.30
Moderator: Dr. Björn Lundgren, Chairman of the Com-
mittee for International Forestry Issues, KSLA

☙ A global overview: Is there enough land for food, fibre 
and fuel? Professor Sten Nilsson, CEO, Forest Sector 
Insights AB, Sweden

☙ Future development in Africa. Professor August 
Temu, Deputy Director General, World Agroforestry 
Centre, Nairobi, Kenya

☙ Future development in China. Professor Xu Jintao, 
Natural Resource Economics, Department of Environ-
mental Sciences, Peking University, China



som våra samhällen står inför 
idag. 
 Den samlade historiska littera-
turen utgör en utmärkt resonans-
botten för att diskutera och få nya 
infallsvinklar på samtida problem 
och frågeställningar, med såväl 
större som mindre räckvidd. Det 
finns också fördelar att föra dessa 
diskussioner tillsammans med en 
historiker, som känner till den tid 
som exemplen hämtas ur. Be-
grepp, företeelser och deras valör 
och innebörd har förändrats över 
tid och kan behöva översättas för 
att fungera i samtiden. 
 Föredragen på Global Outlook 
– Future Competition for Land 
and Water behandlar jordbrukspo-
litik, den tillämpade vetenskapen, 
hur regelverk kring jordbruket ter 
sig för den som har det som sitt 
yrke (det vill säga lantbrukarens 
eller företagarens perspektiv), 
kampen om land för att tillgodose 
olika behov liksom hur de miljö-
mässiga aspekterna och hur de 
ansträngningar som görs globalt 
skall få någon effekt, det vill säga 
problemet att gå från ord till hand-
ling när det gäller att skapa en 
hållbar värld.
 Det förra numret av Freja äg-
nade en del av utrymmet åt att 
ganska handfast berätta om vad 
biblioteket har att erbjuda när det 
gäller olika aspekter av djurens 
historia. Här gör vi några snabba 

nedslag för att visa på vilket sätt 
som biblioteket täcker den palett 
av frågeställningarna som sympo-
siet tar upp.
 Låt oss börja i trattens vida 
ände med ett globalt perspektiv. 
Jordbruket och dess förmåga att 
tillhandahålla livsmedel behand-
las av Giovanni Federico i Feeding 

the world. An economic history of 

agriculture, 1800–2000, som utkom 
2005 och i Mark B. Taugers Agri-

culture in world history från 2010 
liksom även i Christian Smeds-
haugs och Anton Christians 
Feeding the world in the 21st cen-

tury. A historical analysis of agri-

culture and society från 2010.
 Utbudet av böcker med ett glo-
balt perspektiv på miljöområdet är 
relativt gott. På svenska finns till 
exempel John McNeills Någonting 

är nytt under solen. Nittonhundra-

talets miljöhistoria som utkom 
2003. Intressant är också Joachim 
Radkaus Nature and power. A glo-

bal history of the environment från 
2008, som framförallt är bra när 
det gäller de skogliga frågorna. 
 Även det agrara landskapet har 
sin globala historia, vilket diskute-
ras i Jørgen Primdahls och Simon 
Swaffields (red.) Globalisation and 

agricultural landscapes. Change 

patterns and policy trends in deve-

loped countries från 2010. För den 
europeiska utvecklingen finns le-
damoten Urban Emanuelssons 

Europeiska kulturlandskap. Hur 

människan format Europas natur 
som utkom 2009 och som även 
finns på engelska.
 Men landskap har också en mer 
politisk och ekonomisk dimension. 
Tillgången på jordbruksmark har 
historiskt sett minskat och kon-
kurrensen om de tillgängliga och 
ändliga resurserna hårdnat. Den 
senaste tidens utveckling, ofta dis-
kuterad som ”landgrabbing”, i Af-
rika och i Asien har ännu knappt 
blivit historia och har följaktligen 
inte satt så djupa spår i bibliote-
kets samlingar. Men det ökade 
trycket på jordens naturresurser 
har en lång historia. En samling 
centrala texter i frågan har sam-
lats i Agriculture, resource exploi-

tation and environmental change 

som redigerats av Helen Wheatley 
och som utkom 1997. 
 Konkurrensen om mark har 
inte alltid tagit sig lika dramatiska 
uttryck och för svensk del har det 
framförallt handlat om att den 
bästa jordbruksmarken finns i an-
slutning till expanderande urbana 
områden, det vill säga en konkur-
rens mellan de areella näringarna 
och de växande städerna. KSLA 
har flera gånger behandlat denna 
fråga. Dels i nummer 2 2005 av 
KSLAT, med titeln Den goda jor-

den - en förstörbar tillgång. Kring 
detta har en förening bildats. Dels 

☙ Tenure and land use issues in industrial forestry: 
South America and the Nordic countries. Professor Jan 
Erik Nylund, Swedish University of Agricultural Sci-
ences, Uppsala, Sweden

From knowing to acting – paths to a sustainable 
future, 14.00–17.00
Moderator: Dr. Johan Kuylenstierna, Stockholm Envi-
ronment Institute, Sweden

☙ Key-note address Creating a Sustainable Future: 
How to get more out of less on this only one earth. 
H.E. Dr. Jacques Diouf, Minister and Personal Adviser 
of the President of the Republic, Senegal

☙ Inspired by nature: How science and knowledge of 
natureʼs own materials, methods and mechanisms can 
give us a sustainable future. Professor Paul Alan Cox, 
Director, Institute of Ethnomedicine, Wyoming, USA

☙ Knowing but not doing. Why changing is so hard 
even with abundant knowledge. Professor Susan 
Baker, Cardiff University, United Kingdom

Each session ends with a panel discussion.

Register/Anmälan No later than 21 January Cancella-
tions must be made no later than 25 January, or we will 
invoice SEK 500 to cover the expenses.

This seminar is financed by Knut and Alice Wallen-
bergʼs foundation.

1813–2013



i nummer 6 2012, med titeln Jor-

den vi ärvde.

 Konkurrensen om jordbruks-
mark i dag är inte bara en fråga 
om att fördela mark utan handlar 
om att det skall finnas tillgängliga 
resurser för att jordens befolkning 
att äta sig mätt. I den meningen 
finns likheter med hur livsmedels-
frågor lösts i tider av krig, även om 
tyngdpunkten då legat på den eg-
na nationens behov. Under senare 
tid kan också noteras ett ökat in-
tresse bland forskare för livsme-
delshantering under ransonerings-
tider. 2001 utkom Alan F Wilts 

Food for war. Agriculture and re-

armament in Britain before the 

Second World War och tidigare i år 
utkom antologin War, agriculture, 

and food: rural Europe from the 

1930s to the 1950s redigerad av 
Paul Brassley, Yves Segers och 
Leen van Molle. Just nu pågår 
också utställningen Mat för en hel 
armé på Armémuseum.
 Från och med 1800-talet har de 
problem och frågor som rör jord-
bruket kommit att få en alltmer 
vetenskaplig slagsida, det gäller 
framförallt jordbrukets koppling 
till naturvetenskapens utveckling 
men genom till exempel den socia-
la frågans uppkomst under 1800-
talet – knuten till urbanisering, 
krav på rösträtt, en växande arbe-
tarklass et cetera – har samhälls-
vetenskapliga perspektiv kommit 
att ses som en naturlig del av den 
analytiska verktygslåda maktha-
vare använt sig av. När det gäller 
den vetenskapliga utvecklingen på 
det agrara området har denna all-
tid haft en uttalad nyttoprägel och 
kopplingarna till såväl politik som 
industri varit nära. Spänningsför-
hållandet mellan vetenskap och 
praktik tas upp i Jonathan Har-
woods Technology’s dilemma. Ag-

ricultural colleges between science 

and practice in Germany, 1860-

1934 från 2005 och i Harro Maats 
Science cultivating practice. A his-

tory of agricultural science in the 

Netherlands and its colonies, 

1863–1986, som utkom 2001.
 Forskningen på området är för 
svensk del, och med fokus på i 
synnerhet 1900-talet, rätt begrän-
sad. Glädjande nog så har ett 
forskningsprojekt om SLU:s histo-
ria nyligen startats. Det kommer 
att löpa under fyra år och vi hop-

pas återkomma till detta relativt 
snart. Ansvarig för projektet är 
Per Lundin på avdelningen för Ag-
rarhistoria.
 Slutligen jordbrukspolitikens 
historiska roll, det vill säga det 
tema under Global Outlook som 
ANH ansvarar för. Akademien och 
dess enhet ANH arrangerade 2011 
ett symposium om jordbrukspoliti-
kens betydelse med deltagare från 
Danmark och Sverige. Till detta 
tillfälle ställdes en litteraturlista 
samman över bibliotekets littera-
tur på området, och som återfinns 
här. Temat på Global Outlook, 
”Agricultural policies over the past 
40 years – three cases” är en utlö-
pare av det tidigare symposiet. Det 
övergripande målet är att lyfta 
upp de politiska dimensionerna av 
jordbruket eftersom jordbruk ofta 
diskuterats ur ett produktionsper-

spektiv. När politiska aspekter 
kommit i förgrunden har det ofta 
skett genom att lyfta fram exempel 
när politiken lett fel. Vad som här 
betonas är istället politikens histo-
riska kontinuitet, även om resulta-
tet varierat och den fyllts med oli-
ka innehåll i olika länder vid olika 
tider. För att belysa detta de se-
naste 40 åren har vi valt tre exem-
pel: EU, USA och Nya Zeeland. 
Genom dessa exempel ges förut-
sättningar för att diskutera jord-
brukspolitik på olika nivåer, räck-
vidd och syften och som formats av 
olika sociala konstellationer.
 Föredraget om EU kommer att 
hållas av professor emeritus Alan 
Swinbank från universitet i 
Reading. Förutom att han har 
skrivit en rad arbeten om jord-
brukspolitik och ekonomi så har 
han undervisat och arbetat som 
rådgivare i dessa frågor. Bland 
hans senaste böcker märks Ideas, 

Institutions, and Trade: The WTO 

and the Curious Role of EU Farm 

Policy in Trade Liberalization 

(med Carsten Daugbjerg) från 
2009, An Inside View of the CAP 

Reform Process: Explaining the 

MacSharry, Agenda från 2000 och 
Fischler Reforms (med Arlindo 
Cunha) från 2011.
 Föredraget om USA hålls av 
professor Bill Winders vid School 
of History, Technology, and Society 
vid Georgia Institute of Techno-
logy. Han utkom 2009 med The 

politics of food supply. U.S. agri-

cultural policy in the world eco-

nomy. Den vann 2011 pris som 
bästa bok i American Sociological 
Associations sektion för världs-
systemanalyser. 
 När det gäller det tredje exem-
plet, Nya Zeeland, så hålls detta 
föredrag av Dr Philipp Aerni, 
Swiss Federal Institute of Techno-
logy Zurich i Schweiz. Han har i 
ett flertal artiklar behandlat Nya 
Zeelands jordbruk och dess avre-
glering, men också jämfört det 
med det schweiziska jordbruket. 
När det gäller det nya zeeländska 
jordbruket så diskuteras detta i  
nummer 3 1994 av akademiens 
tidskrift KSLAT.

ÖVRIGT

Det tidigmoderna seminariet vid 
Göteborgs universitet inbjuder till 
tvärvetenskaplig konferens om 
tidigmodern trädgårdskultur: Pa-
radise Regained. Tidigmoderna 
trädgårdar i fiktion och verklighet, 
i teori och praktik. 
 Tisdagen den 26 februari 2013 
arrangeras boksläpp för akademi-
ledamoten Jankens Myrdals bok 
Boskapsskötseln under medeltid. 
Boken är en pendang till hans av-
handling Medeltidens åkerbruk 
från 1985. Mer Info kommer.

ANH:s nyhetsbrev ges ut av enheten 

för de areella näringarnas historia vid 

Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-

demien. (ISSN 2000-6179)

Osignerade artiklar har skrivits  av 

redaktören.

Om du vill prenumerera eller avan-

mäla dig, kontakta redaktören:

per.eriksson@ksla.se. 

Ladda ned informationsbro-

schyren om biblioteket här.


