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FÖR STUNDANDE SKÖRDAR
En dag om hur dåtiden, nutiden och framtiden vävs samman i ett obrutet mönster,
i närvaro av H. K. H. Kronprinsessan Victoria och H. K. H. Prins Carl Philip.

DÅ & NU: Akademien som framtidsprojekt
för svenskt välstånd under 200 år

Under de 200 år som Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien funnits har Sverige förändrats från ett agrart
samhälle via ett industrisamhälle till ett informationssamhälle. Det kan tyckas paradoxalt att en kunglig
akademi för lantbruket bildades under den tid som agrarsamhället påbörjade sin upplösning. Men denna upplösning var samtidigt en modernisering och en absolut förutsättning för industrisamhällets framväxt och för
detta har akademien spelat en viktig roll.
Akademien samlade dåtidens expertis inom många områden, inte bara från lantbruket. Den hade även ett
statligt förvaltningsuppdrag. Den lantbruksvetenskapliga forskningen och det statliga uppdraget kom i takt
med samhällets omvandling att med tiden övertas av andra institutioner men behovet kvarstår av att binda
samman och diskutera den gröna sektorns teori och praktik, landsbygdens relation till städerna och vad som
odlas med det vi äter.
Denna uppgift har akademien förvaltat genom 200 år.

FRAMTIDEN: Du sköra nya värld

Femton unga akademiker blickar mot vårt bruk av naturresurser år 2063
Vi befinner oss femtio år in i framtiden och i en ny spännande värld. Världsbefolkningen uppgår nu till
10 miljarder människor. Tekniska innovationer har skapat nya möjligheter för hur vi lever våra liv, hur vi arbetar
och hur vi ordnar vår vardag. I centrum för denna förändring står vårt brukande av naturresurserna och hur
dessa nyttjas, förvaltas och omvandlas.
Samtidigt står människan inför nya hot och förändringar som ligger bortom vår kontroll. Multiresistenta
smittor, brist på fossila bränslen, folkvandring och invasiva arter är lika mycket del av vår vardag som internetbaserad äldrevård och kretsloppskunskap i grundskolan.

Inför Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens 200-årsjubileum ansåg akademien att visioner om framtidens
naturresurshantering bör ligga i händerna på unga akademiker. En mångvetenskaplig tankesmedja, baserad
på ett tvärsnitt av de många utbildningar som på ett eller annat sätt arbetar med naturresurshantering, bildades och dessa 15 unga akademiker har träffats sex gånger under juli 2012–maj 2013. Uppgiften har bestått i att
processa fram en bred bild av framtidens naturresursbruk sedd genom just framtidens yrkesutövares ögon.
Framtidsprojektet har varit ett deltagardrivet projekt och arbetet har präglats av nyfikenhet och efter hand
även öppenhet för kollegornas expertisområden – vilket i stort visar behovet av liknande plattformar. Resultatet
delges genom denna konferens samt mer ingående i KSLA:s tidskrift som finns att tillgå under dagen.
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PROGRAM

@KSLA_Academy
#fss2063

Moderator: Johan Kuylenstierna, Executive Director vid Stockholm Environment
Institute, SEI.



10.00 Välkomsthälsning
Kerstin Niblaeus, preses KSLA & Lena Gerholm, prorektor Stockholms universitet
10.15 Om jordens kraftkorn, törnets vindruvor och om det goda och det onda över huvudtaget –
den tidiga lantbruksvetenskapens teori och praktik
Ulrich Lange, universitetslektor
10.45 Akademiens olika roller och uppdrag under 200 år
Nils Edling, universitetslektor
11.15

Frigörelse och framgång – pigan, torparen och lantbruksutveckling
Ann-Catrin Östman, akademilektor

11.45 Diskussions- och frågestund
12.00 Lunch i Galleriet. Passa på att mingla, se våra bokbord, lyssna på miniföredrag!



14.00 Hur vi siade om framtiden
En guidad tur i Vision 2063
14.15 Du sköra nya värld – del I
Smakprov och utvecklingar från skriften med samma namn. Glokalfokus, antibiotika
och hur vi lever i staden och på landsbygden.

15.00 Mellanakt för personliga möten och framtidssamtal, eftermiddagsfika. Diskutera fördjupningsområden med Framtidsprojektets deltagare och andra och se en utställning om framtidsstudier.
16.00 Du sköra nya värld – del II
Avstamp mot handling. Stadens gröna näring, odlingslandskapet, vatten- och skogsbruk.
17.00 Konferensen avslutas, fortsatt möjlighet att diskutera framtidsfrågor med Framtidsprojektet.

Stockholms universitet ligger på den plats på Norra Djurgården dit KSLA flyttade delar av sin verksamhet några
år efter grundandet. Det så kallade Exprimentalfältet togs i bruk år 1816 och där utfördes praktiska lantbruksförsök och experiment, framför allt i fråga om växtslag och växtförädling, nya redskap och odlingsmetoder,
djurraser och utfodringssätt. De nya rönen skulle spridas genom undervisning, demonstrationer och publikationer samt via hushållningssällskapen runt om i Sverige.
Experimentalfältets tillkomst tillskrivs Carl XIV Johan och akademiledamoten Abraham Niclas Edelcrantz,
mönsterjordbrukare på Stora Skuggan, Norra Djurgården. I huvudbyggnaden, fortfarande bevarad mitt i campusområdet, fanns utställningslokaler, samlingsrum och sessionssal.
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JUBILEUMSKONFERENSEN
FÖR STUNDANDE SKÖRDAR
Öppen för alla – varmt välkomna!
DAG & TID

Tisdagen den 11 juni kl 10.00–17.00.
Obs. För eftermiddagssessionen måste platserna vara intagna 10 minuter
före start, d v s senast kl 13.50.

PLATS

Aula Magna, Stockholms universitet.

ANMÄLAN

Senast den 3 juni 2013 via denna länk: https://dinkurs.se/17189.

AVGIFT

Konferensen är kostnadsfri, men anmälan obligatorisk.
Avanmälan senast den 7 juni, annars faktureras 500 kr för våra kostnader.

INFORMATION Program fm: Ulrich Lange, ulrich.lange@conservation.gu.se, 070-951 71 66
Program em: Julia Fransson, projektledare.framtid@ksla.se, 070-748 07 11
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, 08-5454 7712
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KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSA
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AKADEMIEN FYLLER 200 ÅR I ÅR
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.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Box 6806 (Drottninggatan 95 B) • 113 86 STOCKHOLM
Tel 08 54 54 77 00 • Fax 08 54 54 77 10 • akademien@ksla.se • www.ksla.se

