
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
 

 

Är det forskningens fel – eller förtjänst?  
 
Tid Torsdag 14 mars, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Akademisammankomst för KSLA:s ledamöter och särskilt inbjudna. Anmälan senast 
den 7 mars via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se. Anmälan via samma länk 
till Allmänna avdelningens lunch kl. 12.00 och sammanträde kl. 13.00–15.00 (endast 
Allmänna avdelningens ledamöter). Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Helle 
Rosencrantz, 08-54 54 77 01. 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel. 08-54 54 77 06 
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel. 08-54 54 77 12 

Webb Sammankomsten kan följas via länk på www.ksla.se 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond. 
 
Är det forskningens fel att svenska bönder inte kan konkurrera med den billiga importen? Och blir 
det forskningens förtjänst om de lyckas göra det? 
 
Jordbrukets 10 000 åriga historia är kantad av resurskriser – och varje gång har vi kommit över 
dem med hjälp av ny kunskap. Själva uppfinningen – att odla jorden istället för att jaga djuren – är 
sprungen ur en resurskris. Och när svedjorna inte kunde föda sina svedjare uppfann vi ängen som 
åkerns moder. Sen kom skiftesjordbruket, nya växtföljder, chilesalpetern, konstgödseln och den 
vetenskapliga växtförädlingen. När arbetskraften försvann till industrin kom maskinerna och de 
kemiska bekämpningsmedlen. Trots att vi hela tiden har krävt mer och mer av både kvantitet och 
kvalitet från bönder, jord och djur har den tid vi behöver arbeta för maten bara blivit kortare och 
kortare och inkomsterna för lantbruket har någorlunda hängt med samhället i övrigt.  
 
Vår tids resurskris handlar om energi, ekologi, etik, estetik – och bondens ekonomi. Receptet mot 
vår resurskris stavas oftast högre kostnader för djurskydd och tuffare miljökrav, dyrare produktion 
och högre pris på maten – med resultatet att 50 % av vad vi äter nu kommer från den billigare 
importen. Men varför skulle historien ta slut med oss? Kan vi lösa vår tids resurskris med ny 
kunskap och nya resurser? Vad skulle det betyda för importen om vi kunde producera både 
billigare och bättre? Vem vill sälja mat från plågade djur och läckande jordar om det finns 
miljösäkra jordbruk, med lyckliga djur som ger mat till lägre kostnad, och som räcker till hela 
Sveriges befolkning? Kan forskningen ge oss ett jordbruk som är etiskt försvarbart, ekologiskt 
säkert, estetiskt tilltalande, ekonomiskt för bonden och dessutom producerar mat till lägre kostnad?   
 
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

 

 
 

Är det forskningens fel – eller förtjänst?  
Torsdag 14 mars 2013 
 
 
Moderator: Vetenskapsjournalist Peter Sylwan, KSLA 
 
 
 
 
 
15.00 Samling, kaffe/te 

 
15.30 Formell sammankomst 

 
15.45 Överläggningsämne: 

Är det forskningens fel – eller förtjänst? 
  
Inledande reflektioner av: 
Bengt Persson 
Lantbrukare och ordförande i styrelsen för Stiftelsen lantbruksforskning 
Irene Oskarsson 
Riksdagsledamot Kristdemokraterna, ledamot i Miljö- och Jordbruksutskottet 
Ove Nilsson 
Professor vid SLU och chef för Umeå Plant Science Centre 
 

17.00 Bensträckare 
17.10 Diskussion 
18.00 Ärtsupé 
 
 


