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Sekreteraren.har.ordet

Årets första nummer av KSLA Nytt & Noterat är fyllt av 
reportage och artiklar från verksamheten under årets första 
månader, och även några tidigare aktiviteter. Akademiens 
arbete är omfattande och intressant och här berättar vi om 
en del av det, på ett förhoppningsvis lättillgängligt sätt. 
Naturligtvis ligger tyngdvikten i år på vårt 200-årsfirande. 

Slutet av januari var en hektisk tid. Den franske am-
bassadören i Sverige och Föreningen Bernadotte-Musei 
Vänner tog initiativet till ett seminarium den 25 januari som 
uppmärksammade att det i år är 250 år sedan akademiens 
grundare Jean Baptiste Bernadotte – sedermera kung Karl 
XIV Johan – föddes i franska Pau. KSLA var medarrangör 
av seminariet som hölls i Bernadottebiblioteket på Kungliga 
slottet och som refereras på sidan 14. En av de uppskattade 
föredragshållarna var akademiens tidigare preses Mårten 
Carlsson.

Akademiens 200:e högtidssammankomst den 28 januari 
presenteras på sidan 16 och framåt. Vid högtidssamman-
komsten höll Kung Carl XVI Gustaf ett jubileumstal som 
han inledde med att konstatera att det var på dagen 200 år 
sedan hans anfader Karl XIV Johan ledde den Kungliga 
Lantbruksakademiens allra första sammankomst. Kungens 
tal liksom akademiens preses Kerstin Niblaeus tal återges 
båda i sin helhet. Preses tal ger en utmärkt beskrivning av 
akademiens utveckling under dessa 200 år.

Dagarna direkt efter högtidssammankomsten, 29–30 
januari, genomförde vi ett stort internationellt symposium, 
Global Outlook, med temat Competition for Land and Water. 
Föredragshållarna kom från i stort sett alla jordens världs-
delar. Symposiet var mycket välbesökt och möjliggjordes 
genom finansiering från Knut och Alice Wallenbergs stif-
telse. Global Outlook-symposiet kommer att dokumenteras 
i sin helhet i ett kommande nummer av akademiens tid-
skrift KSLAT – i detta nummer av KSLA Nytt & Noterat 
får vi en infallsvinkel.

Från.verksamheten
I denna tidning finns också några reportage från vår ordi-
narie verksamhet.

Skogsavdelningens sammankomst i februari lockade 
många. KSLA:s skogsskötselkommitté, som har arbetat 
med frågor kring den svenska modellen för brukande av 
skog, har kommit fram till att det är dags att göra en utvärde-
ring av modellen. Vid sammankomsten släpptes den skrift, 
KSLAT 8-2012, i vilken kommittéen presenterar sitt ar-
bete. Sammankomsten avslutades med att ett antal inbjudna 
politiker, de flesta ledamöter i Miljömålsberedningen, gav 
sin syn på behovet av en samlad utvärdering av den svenska 
modellen för brukande av skog.

Landskapsfrågor var i fokus på seminariet med titeln 
Bygga på åkerjord – klokt och förnuftigt, eller dyrt och onödigt? 

Foto: Lars Klingström

Ett mycket intressant seminarium om problematiken kring 
bebyggelse på värdefull åkermark i samband med att våra 
städer och samhällen expanderar.

KSLA:s kommitté för landsbygdsutveckling har de 
senaste åren ägnat stor uppmärksamhet åt nyföretagande 
och entreprenörskap. En del i arbetet var det rundabords-
samtal med titeln Företagande på landsbygden – kunskapsläge 
och politiska åtgärder för landsbygdsföretagens utveckling som 
genomfördes redan i november i fjol.

Skogsavdelningen har i år startat en ny kommitté som 
kommer att arbeta 2013–2015; Kommittén för kompetens-
försörjning. Den har bildats med syftet att stärka konkur-
renskraften och innovationsförmågan i svensk skogsnäring. 
Dess arbete och ledamöter presenteras på sidan 26. För egen 
del tror jag att behovet av motsvarande satsning är minst 
lika aktuell inom lantbruksnäringen.

Träd, denna gång dock inte skog, var återigen på agen-
dan då boken Ömse sidor vägen presenterades vid ett ”bok-
släpp”. Ömse sidor vägen är en akademisk avhandling om 
alléerna i Skåne och deras historiska betydelse i landskapets 
omvandling under främst 1700-talet.

200-årsfirandet.fortsätter
Närmast i tiden – efter ledamöternas vårexkursion till 
Barksätter – kommer vår officiella Mottagning i akade-
miens lokaler den 23 maj. Då bjuder vi in alla våra kontak-
ter som vill uppmärksamma jubilaren till ett lunchmingel i 
Donatorsfoajén. På eftermiddagen samma dag har vi också 
Öppet Hus för att visa upp våra lokaler och informera den 
intresserade allmänheten om vår verksamhet.

I början av juni kommer nästa stora satsning under vårt 
jubileumsår, För Stundande Skördar. Den 11 juni håller vi 
ett seminarium med tema Då & Nu och Framtid i Aula 
Magna på Stockholms universitet. Seminariet är öppet för 
alla och är kostnadsfritt – välkomna! Vid eftermiddags-
passet kommer Kronprinsessan Victoria att hedra KSLA 
med sin närvaro. För akademiens ledamöter fortsätter För 
Stundande Skördar den 12 juni med fyra olika exkursioner 
på temat Nutid. 
Trevlig läsning!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD
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Global.Outlook
ur historisk synvinkel

Naturligt nog var den historiska dimensionen särskilt väl fö-
reträdd under den första dagens förmiddag då Mats Morell, 
Alan Swinbank, Bill Winders och Philipp Aerni höll sina 
föredrag om det senaste halvseklets jordbrukspolitik. Men 
behovet av historia aktualiserades i flera av föredragen; his-
toria som en referenspunkt för samtida resonemang för att 
placera in vårt nu i ett sammanhang, men också att kun-
skap, om än gammal, kan vara till hjälp för att få syn på 
den belägenhet vi står inför. Exempel på detta gavs av Paul 
Alan Cox som framhöll att vi faktiskt har mycket att lära 
av naturen och hänvisade i detta till Linné.

Att.veta.–.men.inte.göra
Vad som mot bakgrund av de frågor som diskuterades 
framstod som den mest grannlaga uppgiften var kanske 
inte främst teknisk eller naturvetenskaplig till sin karaktär 
utan handlar om människornas göranden, eller oförmåga 
att göra något, trots kunskap om vad som är det rätta.

Tvådagarsymposiet Global Outlook i slutet av januari innehöll en rad intressanta föredrag, 
både med och utan historiska perspektiv. Ämnesområdena som behandlades spände över ve-
tenskap, politik, innovationer, teknik, moral med mera. Exempel gavs från Sverige, Kina, Latin-
amerika, Afrika, Indien, Storbritannien, Nya Zeeland och USA, men också genom helhetsgrepp 
om hela vår planet.
Text: Per Eriksson  •  Foton: Mats Gerentz

Svaret har flera dimensioner. Somliga problem är insti-
tutionella och kan exempelvis lösas med hjälp av en bättre 
fungerande marknad, andra genom att med hjälp av offent-
liga organ rätta till marknadsmisslyckanden, medan ytter-
ligare andra handlar om att få stopp på exempelvis kor-
ruption. Förändrade regler kan bidra till lösa upp knutar 
i den mänskliga samvaron. Ny teknik är givetvis också en 
viktig del av institutionella arrangemang. Vi behöver bara 
föreställa oss biltullar utan möjligheten att skanna av num-
merplåtarna och via en databas identifiera den rättmätige 
ägaren samt var denne bor.

Susan Baker, som avslutade symposiet på onsdagen, tog 
explicit upp frågan om vårt handlande men påpekade att 
ett alltför stort fokus på institutionella arrangemang, tek-
nik och vetenskap kan skymma sikten för att göra något. 
Hon förde diskussionen tillbaka till Aristoteles dygdeetik, 
en historisk referens således, och förslog att vi borde pröva 
att ställa oss frågan om vilken typ av liv vi faktiskt vill leva.

Kung Carl XVI Gustaf ville gärna träffa föreläsarna i Session 1 före symposiets 
start. Fr v Bill Winders, Philipp Aerni, Alan Swinbank, Mats Morell, akademiens 
preses Kerstin Niblaeus (artikelförfattaren står skymd bakom henne), Kungen 
och vice preses Bo Andersson.

Susan Baker från Cardiff University tog emot sitt ledamotsbrev vid akademiens 
högtidssammankomst 2013. Hon tillbringade åren 2002–2003 vid Umeå univer-
sitet som en av Kungens miljöprofessorer. Vid symposiet utgick hon från frågan 
varför förändring är så svårt trots den mängd kunskap vi har.
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Global Outlook-seminarierna dokumenteras i sin helhet i akademiens tidskrift KSLAT, planerad utgivning senare i år. 
Powerpointpresentationer och videoupptagningar från Global Outlook finns på akademiens hemsida:
www.ksla.se/aktivitet/global-outlook/. 

Motstridiga.intressen
Oavsett var man väljer att angripa människans handlingsliv, 
hos den enskilde individen eller som ett kollektiv, så kan 
detta belysas med hjälp av humaniora och samhällsveten-
skap. En anledning till att saker inte sker planenligt är att 
människor och grupper har motstridiga intressen, vilket 
var ett bärande tema i Bill Winders föredrag om den ame-
rikanska jordbrukspolitiken. Men maktdimensionen var 
också tydlig i Jan-Erik Nylunds föredrag om industriskog 
i Latinamerika. Om de bolag som vill etablera sig inte tar 
hänsyn till att de förändrar en livsvärld, och tar ansvar för 
dessa förändringar, så blir samarbetet liksom företagandet 
därefter.

Att historia kan belysa dessa frågor visar inte minst lant-
bruksakademiens och hushållningssällskapens tillkomst. 
Dessa organisationer var ett försök att modernisera vad som 
sågs som ett efterblivet jordbruk och att förändra beteendet 
hos en lite trög allmoge. Ett av de verktyg som stod reform-
ivrarna till buds var pristävlingar av olika slag. Till en början 
var dock vare sig priser eller de områden inom vilka priserna 

utgavs något som i någon högre utsträckning intresserade 
allmogen. Men med tiden kom bilden liksom värdering-
arna av jordbruket att jämkas samman mellan jordbrukets 
organisationer och den brukande befolkningen, vilket för-
modligen varit ett nog så viktigt resultat av tillkomsten av 
en akademi. Denna fråga finns det skäl att återkomma till 
med anledning av ett projekt som drivs vid ANH och som 
handlar om de agrara medaljer som delats ut i landet.

Global Outlook-symposiet följde direkt efter akade-
miens tvåhundrade högtidssammankomst i januari. Bägge 
var viktiga händelser i akademiens 200-årsfirande. Firandet 
fortsätter dock hela året. Bl a den 11 juni då det blir yt-
terligare föreläsningar, både med agrarhistoriskt tema och 
med en titt in i framtiden, i Stockholms universitets Aula 
Magna i Frescati. Det handlar bland annat om akademiens 
tillkomst, det vetenskapliga landskapet kring Frescati och 
om akademiens internationella kopplingar. Dessutom kom-
mer akademiens framtidsgrupp att presentera sitt arbete.

Varje session avslutades med en paneldiskussion. Fr v Session 1: Marit Paulsen, Elisabeth Gauffin, Robert Thomson (USA) och John Pickett (UK); Session 2: Jan-
Erik Nylund, August Temu (Kenya) , Jintao Xu (Kina) och Sten Nilsson; Session 3: Susan Baker (UK), Jacques Diouf (Senegal) och Paul Alan Cox (USA).

Föreläsningarna hölls i en välfylld konferenssal på Norra Latin i Stockholm. Bill Winders, Associate Professor vid Georgia Institute of Technology, talade om 
amerikansk jordbrukspolitik de senaste 50 åren..
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Göran Örlander, professor och skogs-
vårdschef vid Södra, inledde. Han har 
i ett par år lett skogsskötselkommit-
tén, som är en grupp som består av tolv 
personer, främst skogsvårdsansvariga 
vid skogsföretag och skogsekologer. 
Gruppen har under hans tid gått på 
djupet med begreppet ”Den svenska 
modellen”. Vad innebär den egentligen 
i skogen, och hur fungerar den? 

– Dagens svenska modell för 
skogsbruk föddes 1993 när vi fick en 
ny skogsvårdslag och en ny skogs-
politik, berättade han. Då fick vi de 
två jämställda målen produktion och 
miljö. Begreppet ”frihet under ansvar” 
blev ett ledord, och för miljömålet 
etablerades de tre grundpelarna ”mil-
jöhänsyn vid alla skogsbruksåtgärder”, 
”frivilliga avsättningar” och ”ett ut-
ökat formellt skydd”. 

Dags att utvärdera 
den svenska modellen!

Efter 20 år är det dags att utvärdera 
den svenska modellen, menar nu sköt-
selkommittén i en skrift som släpptes 
vid sammankomsten (se sid 13). 

– Det är viktigt att samtliga del-
komponenter utvärderas samtidigt. 
Allt hänger intimt ihop, delarna på-
verkar helheten, poängterade Göran 
Örlander. Det går inte att utvärdera 
bara en fråga, till exempel biologisk 
mångfald, utan att samtidigt väga in 
andra frågor, som produktion. Det be-
hövs en bred, holistisk ansats.

Konflikterna.ökar
Tomas Thuresson vid Jakko Pöyry 
Management Consulting illustrerade 
1993 års skogspolitik med en bild av 
en fånge som spränger sina bojor – en 
symbol för den stora avregleringen av 

Det.har.nu.gått.20.år.sedan.den.nya.skogspolitiken.introducerades..Det.är.dags.för.en.samlad.utvärdering.av.hela.det.
paket.som.i.dag.bildar.”den.svenska.modellen.för.brukande.av.skog”..Klarar.vi.balansen.mellan.produktion.och.miljö?.
Klarar.vi.skogens.sociala.värden?.Och.hur.ska.vi.ta.hänsyn.till.de.frågor.som.inte.fanns.på.agendan.1993,.som.vattenfrågor.
och.klimateffekter?

Det.är.frågor.som.har.väckts.av.KSLA:s.skogsskötselkommitté.och.som.diskuterades.vid.skogsavdelningens.välbesökta.
sammankomst.den.14.februari.2013..

Text:  Carl Henrik Palmér   •  Foton: Gustaf Egnell

skogsbruket 1993. Då försvann skogs-
vårdsavgiften, likaså kraven på röjning, 
gallring, lägsta slutavverkningsareal 
och skogsbruksplan. Samtidigt sänk-
tes den lägsta tillåtna slutåldern för 
slutavverkning med 25 procent. 

Tidigt på 1990-talet gjordes också 
en stor avverkningsberäkning som vi-
sade att Sverige skulle få ett överskott 
av avverkningsbart virke de komman-
de årtiondena. Det fanns då alltså ett 
unikt utrymme att sätta av skog för 
miljöns skull, utan att behöva dra ned 
på avverkningarna.

– Mycket har hänt sedan dess, 
underströk Tomas Thuresson. De for-
mellt skyddade skogarna har ökat från 
300 000 hektar 1990 till 1 miljon hek-
tar i dag. De frivilliga avsättningarna 
har ökat från 600 000 hektar till 1,3 
miljoner hektar under samma period. 
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Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har med anledning av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 200-årsjubi-
leum donerat 12 miljoner kronor till akademien. KSLA ska använda merparten av pengarna till att inrätta minst sju 
ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass inom de gröna näringarna. Gästprofessurerna kommer att 
benämnas Wallenbergprofessurerna.

– Vi är oerhört glada och stolta över att ha fått denna möjlighet att bidra till utvecklingen av excellent forskning 
inom de gröna näringarna. Planen är att vi ska utlysa och tillsätta minst en internationell gästprofessor per år, säger 
akademiens VD Carl-Anders Helander.

En mindre andel av donationen har gått till att finansiera det internationella symposiet Global Outlook, som 
hölls på Norra Latin i Stockholm den 29 och 30 januari 2013, där ett antal högt renommerade internationella före-
läsare, med f d generaldirektören för FAO Jacques Diouf i spetsen, diskuterade den globala konkurrensen om land 
och vatten.

Donation med anledning av KSLA:s 200-årsjubileum 
– internationella gästprofessurer

– I dag är virkesbalansen tuffare, 
menade han. Virkesbehovet ökar, men 
inte avverkningspotentialen – konflik-
terna kommer alltså att öka. Dessutom 
finns det andra stora problem i skogen. 
Markskadorna är bitvis hemska och 
skogens sociala värden är en sårskorpa 
som irriterar. Bara en bred skogspoli-
tisk utredning kan hantera dessa kon-
flikter. 

Dialog.och.samverkan
– Dialog och samverkan är centrala 
begrepp i alla svenska modeller, även 
den i skogen, sade Karin Tormalm, 
Landsbygdsdepartementet. Det hand-
lar om en strävan mot gemensamma 
mål, en önskan att skapa långsiktiga 
lösningar och att förhindra och lösa 
konflikter. 

– Det finns flera definitioner 
av biologisk mångfald, sade Lena 
Gustafsson, SLU. En utvärdering krä-
ver en entydig definition att utvärdera 
mot.

– Trycket på mångfalden i skogen 
både ökar och minskar, fortsatte hon. 
Å ena sina ökar uttaget av skogsbräns-
le och avverkningsvolymen markant. 
Men å andra sidan minskar trycket i 
takt med ökade arealer skyddad skog 
och ökad naturhänsyn. T ex har mäng-
den döda träd ökat rejält. 

Debatten blev lite av en speed-
dating. För att klara det pressade tids-
schemat fick varje inlägg vara högst en 
minut långt. Några nedslag:

• ”Skogsstyrelsen ska inte ut-
värdera den svenska modellen, 
Skogsstyrelsen är ju en del av det 
som ska utvärderas!”

• ”Det är väl skogspolitiken som ska 
utvärderas, inte den svenska mo-
dellen?”

• ”Varför finns det bara en svensk 
modell?”

• ”Jag saknar ett EU-perspektiv i de-
batten.”

• ”Skilj mellan att utvärdera vad som 
görs och hur det görs. Det är olika 

saker och ska utvärderas på olika 
sätt.”

• ”Det är viktigt att framskriva sko-
gens utveckling.”

Sammankomsten avslutades med 
att ett antal inbjudna politiker, de fles-
ta ledamöter i Miljömålsberedningen, 
fick ge sin syn på behovet av en samlad 
utvärdering av den svenska model-
len för brukande av skog. De flesta 
uttryckte sig positivt, men menade 
att arbetet i Miljömålsberedningen 
inte kan vänta på en ny utredning. 
Miljömålsarbetet måste rulla på. 

Flera av politikerna efterlyste också 
ett mer mångfacetterat skogsbruk och 
mer kontinuitetsskogsbruk än i dag. 

Den moderate politikern undrade 
avslutningsvis försiktigt om det inte 
kan bli lite övermäktigt att utvärdera 
alla aspekter av en fråga, speciellt som 
det finns så många intressenter i den 
svenska skogen, som skogsägare, jä-
gare och friluftsorganisationer?



Tolv miljoner kronor från Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse till KSLA
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Seminariet hade titeln ”Bygga på åkerjord – klokt och för-
nuftigt, eller dyrt och onödigt?” Att länsstyrelsen i Skåne 
län lutar åt det senare stod snart klart när Elisabet Weber 
talade. Bebyggelsen av åkerjorden går snabbt i Skåne och 
länets nollvision för bebyggelse på åkermark har uppmärk-
sammats i hela landet. En modig vision säger många, me-
dan en del Skånekommuner har protesterat högljutt.

– Skåne har inte bara några av världens bästa åkerjordar, 
utan är också hem för över en miljon människor i 33 kom-
muner på bara drygt två procent av Sveriges yta, berättade 
Elisabet Weber. Det ger upphov till ett stort tryck på länets 
naturresurser och mark. Mer långsiktiga hänsyn till livs-
medelsförsörjning, skydd av natur- och kulturmiljö samt 
skydd av nödvändiga ekosystemtjänster får stå tillbaka.

Kommunerna.bestämmer
Enligt plan- och bygglagen styrs bostadsbyggande av kom-
munens översiktsplan. Länsstyrelsens roll är att följa upp 
kommunernas arbete och ge råd och stöd. I sin strävan 
att skydda jordbruksmarken genom bl a nollvisionen har 
länsstyrelsen främst utgått från Miljöbalken och följt upp 

kommunernas arbete genom att ställa två frågor: 1) Är bo-
stadsbyggande i allmänhet ett väsentligt samhällsintresse, 
och i så fall när? Och 2) Hur har kommunerna i sina över-
siktsplaner avvägt bostadsbyggandet på åker – vilka hänsyn 
har man tagit och vad har valts bort?

Alla Skånekommuner har analyserats och länsstyrelsen 
har bl a sett att deras översiktsplaner ofta saknar ett hel-
hetsgrepp på markanvändningen trots Miljöbalkens före-
skrifter. Den politiska viljan att växa är stark. Dessutom 
planerar kommunerna ofta för att bygga glest och bygga 
utåt, på förslag av exploatörerna, snarare än att förtäta. På 
det följer bl a sämre förutsättningar för god grönstruktur 
och kollektivtrafik. 

Entreprenörer.vill.utvecklas
Hur tänker man då på kommunal nivå? Göran Berggren, 
strategisk planeringschef i Staffanstorps kommun strax 
utanför Lund, gav exempel. Han berättade att hans till ytan 
lilla kommun har vuxit snabbt sedan 60-talet genom att 
kunna erbjuda mark för egnahem, vilket inte storstäderna 
kunnat i samma utsträckning.

Rör inte vår åkerjord!
Så.bestämt.inledde.Elisabet.Weber,. länsarkitekt. i.Skåne,.sin.presentation.på.KSLA:s.
seminarium.den.12.mars..I.vårt.sydligaste.län.har.länsstyrelsen.tröttnat.på.att.skydd.
av. åkermark. prioriteras. så. lågt. av. många. växande. kommuner.. Detta. trots. att. jord-
bruksmark.enligt.Miljöbalken.är.av.nationellt. intresse.och.bara.får.användas.för.att.
tillgodose.väsentliga.samhällsintressen.
Text: Eva Ronquist  •  Foto: Peter Sylwan

Många hektar odlingsbar mark är i riskzonen att förvandlas till vägar, shoppingcentra och bostadsområden i landets sydligare delar.
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– Men allt bygger på jordens rikedom, fortsatte Göran 
Berggren. Av kommunens 10  000 hektar är 8 700 jord-
bruksmark. Det är nästan den enda mark vi har. Därför 
fortsätter vi, trots ett holistiskt synsätt, att föreslå att jord-
bruksmarken tas i anspråk i måttlig omfattning.

Kommunen leds och styrs av entreprenörer – den har 
1 900 företag. Den sameuropeiska forskningsanläggningen 
ESS (European Spallation Source) utanför Lund kommer 
att leda till stor tillväxt – en kaka som Staffanstorps entre-
prenörer vill få en del av. Kommunen anser att det vore bra 
att växa till från dagens 22 000 invånare till 40 000. Det 
skulle kosta ca 300 ha åkermark till bostäder. Men kom-
munen vill inte bara växa till ytan utan arbetar också med 
förtätning.

– Alla vill inte bo i vidsträckta villaområden. För mer 
urbana människor har vi skapat en attraktiv småstad mitt i 
Staffantorps gamla 60-talscentrum.

Göran Berggren betonade att Staffanstorp strävar efter 
en helhetssyn på den kommunala planeringen, tar sitt an-
svar och är rädd om det kommunala självbestämmandet.

– I stället för att styra kommunerna uppifrån bör män-
niskor upplysas och göras medvetna om frågan. Riktlinjer 
och beslut får inte avsedd effekt om inte berörda människor 
är med på noterna.

Publiken påpekade att människorna i kommunerna blir 
alltmer intresserade av lokal mat och kanske får kommu-
nerna då draghjälp i försvaret av åkerjordarna.

Brått.försvara.bästa.jordarna
Landskapsarkitekten Anders Larsson från SLU Alnarp, 
som har gjort sig känd som åkerjordens försvarare, hävdar 
bestämt att det blir kostsamt att bygga billigt. Utglesning av 
tätorterna och utbredda bostadsområden gör offentlig ser-
vice, affärer och kommunikationer dyrare och svårare att 
tillhandahålla. Bilberoendet ökar och därmed trängseln i 
och runt städerna, och en ständigt ökande mängd hård-
gjorda ytor hotar både livsmedelsförsörjning och mångfald.

Vissa kommuner är medvetna om problemen, men har 
för sig att det är dyrare och mer komplicerat att förtäta än 
att bygga utåt. De saknar metoder för samhällsekonomisk 
analys av utbyggnad och behöver förses med sådana för att 
analysera olika alternativ, som tar hänsyn till utbyggnad av 
kollektivtrafik, avloppsnät, avfallshantering, etc., och inte 
minst beroendet av fossila bränslen. 

Det är mycket bråttom att bevara de bästa jordarna. 
Mellan år 2000 och 2006 förlorade Europa i snitt 250 hek-
tar odlingsbar jord – per dag. Det är högavkastande jordar, 

som det behövs flera gånger mer mark på annan plats i värl-
den för att kompensera. I tider av jordbruksnedläggning 
och riklig tillgång på mat kan det vara svårt för gemene 
man i Sverige att betrakta detta som ett problem. Beslut, 
som ur försörjningssynpunkt borde ligga på en strategisk 
regional nivå eller riksnivå, fattas lokalt där man har helt 
andra bevekelsegrunder och drivkrafter. Det är också svårt 
att höja kompetensnivån i kommunerna, där den politiska 
processen leder till relativt snabb omsättning på människor 
med ansvar för planeringen.

Sverige.har.unga.jordar
Men varför är det då ett problem att åkerjorden bebyggs i en 
tid av jordbruksnedläggning? Doktorand Elin Slätmo från 
Göteborg redde ut frågan.

– Det är ett problem därför att jordbruksmark är en 
minskande resurs i världen, och den svenska och nordiska 
åkerjorden är av god kvalitet även i en internationell jäm-
förelse. Jordbruksmark slits när den odlas, men de nordiska 
jordarna är unga och näringsrika. I Norden har vi också 
god tillgång på vatten, låg grad av vind- och vattenerosion 
och goda betingelser för livsmedelsproduktion globalt sett. 

– Det är angeläget att människor blir medvetna om 
detta, hävdade Elin Slätmo. Det är också viktigt att förstå 
att vi i Sverige i nyttjar ca 1 miljon hektar mer än vad vi har 
inom våra gränser. En stor del av vår mat påverkar därmed 
markanvändningen på andra platser, vilket är grundläggan-
de inte minst ur miljö- och rättvisesynpunkt. Det kan vara 
så att marken blir en helt avgörande resurs i framtiden och 
vi behöver ett långsiktigt perspektiv på jordens betydelse för 
vår livsmedelsförsörjning. 

Professor Kenneth Olwig från SLU Alnarp gav åhö-
rarna ett historiskt och i viss mån filosofiskt perspektiv på 
mark, markägande och makt i Europa.

Historiskt sett har stora ytor varit tillgängliga för män-
niskor att bruka utan att äga. Olika grupper hade olika rät-
tigheter – adeln kunde ha jakträtt och kungen kunde ha rätt 
till stora träd. Sådana områden finns fortfarande, skyddas 
ofta och är av tradition svåra att bygga på, t ex New Forest 
i England och Trentino i Dolomiterna. Under renässansen 
omvandlades dock en del av dessa landområden till fastig- 
heter med äganderätt istället för brukanderätt. Det var 
grunden till att mark kunde säljas, delas och så småningom 
bebyggas. Produktionen av mat fjärmades från människor-
na i tätorterna, som ofta byggdes nära de bästa jordarna.

Jordbruksverket.utreder.riksintresse
Flera gånger under dagen diskuterades om det vore bättre 
att jordbruksmarken i lagstiftningen inte bara hade ”natio-
nell betydelse”, vilket i praktiken är relativt tandlöst, utan 
faktiskt fick status som riksintresse. Jordbruksverket har fått 
i uppdrag att under våren och sommaren utreda jordbruks-
markens lagliga skydd. Elisabet Weber varnade dock för en 
övertro på beteckningen riksintresse.

– Det hade visserligen varit lättare för länsstyrelsen om 
jordbruksmarken vore ett riksintresse men även det är ett 
ganska svagt skydd, sade hon. Dessutom är Skåne fullt av 
områden som av olika skäl är riksintressen och vad händer 
då? Om allt blir riksintresse får man väga olika riksintressen 
mot varandra, och vilket vinner då? 

Odlingsjorden som begränsad 
resurs diskuteras i Jorden vi 
ärvde. Den svenska åkermar-
ken i hållbarhetsperspektiv 
(KSLAT nr 6-2012) som finns att 
beställa på akademiens hem-
sida, www.ksla.se.
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Professor Hans Westlund, ledamot i kommittén, inledde 
med att peka på att det tycks finnas skillnader i drivkraf-
ter bakom företagandet i stad och på landsbygd: i städer 
drivs nyföretagandet ofta fram av att man ser möjligheter 
till ekonomisk vinst medan det nyföretagande som sker på 
landsbygen istället ofta är resultatet av en svag arbetsmark-
nad. Befolkningen på landsbygden startar egna företag för 
att kunna försörja sig på hemorten i större utsträckning än 
vad stadsbefolkning gör det.

En synpunkt efter denna inledning var att forskningen 
inte bara borde fokusera på nyföretagandet utan också in-
tressera sig för befintligt företagande. Deltagarna framhöll 
vikten av att studera vilka av de nystartade företagen som 
faktiskt överlever och frodas, samt om det möjligen finns en 
skillnad i överlevnad och tillväxt när det gäller företagande 
i stad respektive på landsbygd.

Sektorsperspektivet.är.för.snävt
Gruppen ifrågasatte om det alltid är så meningsfullt att 
analysera företagandet i ett strikt sektorsperspektiv, då fö-
retag på landet ofta är mer diversifierade än stadsföretag 
– tillväxt på landet kanske är mer betingad av lokalisering 
än av sektorstillhörighet? Det utpräglade sektorsperspektiv, 

Rundabordssamtal om landsbygdsföretagande

I november 2012 höll KSLA:s kommitté för landsbygdsutveckling ett rundabordssam-
tal med titeln ”Företagande på landsbygden – kunskapsläge och politiska åtgärder 
för landsbygdsföretagens utveckling”. Syftet var bland annat att identifiera kunskaps-
luckor, d v s vad som behöver forskas om i fråga om landsbygdsföretagande. Särskilt 
inbjudna företrädare för ett begränsat antal organisationer och myndigheter deltog.

Önskas:
  helhetssyn och generalisering

Text: Svante Nilsson

som många upplever prägla både den politiska diskussionen 
och en betydande del av forskningen kring landsbygdsföre-
tagande, ansågs inte som helt relevant – i stället förordade 
man en ny helhetssyn på landsbygdsfrågorna.

Vid mötet framhölls att den gemensamma jordbruks-
politiken (CAP) har många begränsningar och därför inte 
kan vara ett tillräckligt starkt verktyg för att stimulera fö-
retagande och boende på landsbygden utanför den direkta 
primärnäringen. Politiken för landsbygdsutveckling behö-
ver ges en mer generell inriktning, annars riskerar den att 
bli polariserad och därmed lätt ställa olika intressegrupper 
mot varandra.

Faktorer som infrastruktur, kompetensförsörjning, ser-
vice och kapitaltillgång, etc., är lika viktiga för företag i alla 
typer av sektorer och i alla typer av regioner. En politik för 
att skapa gynnsamma miljöer för innovation, entreprenör-
skap och företagande måste således omfatta samtliga lands-
bygdens aktörer. Ett institutionellt stöd till entreprenörskap 
är därför ett viktigt verktyg i både stad och på landsbygd. 
I dagsläget upplever dock många att detta stöd i en hög 
utsträckning är koncenterat till städer. Man konstaterade 
att det ömsesidiga beroendet mellan stad och landsbygd 
behöver belysas bättre.

Konferens.hösten.2013
KSLA:s kommitté för landsbygdsutveckling, som de senaste åren har ägnat stor uppmärksamhet åt nyföreta-
gande och entreprenörskap som en nyckel till att skapa ökade förutsättningar för utveckling på landsbygden, 
planerar en större konferens med fokus på entreprenörskap hösten år 2013. Denna konferens togs också upp 
vid rundabordssamtalet i november 2012. Syftet med den ska vara att, mot bakgrund av forskningsläge och 
allmänna utvecklingstendenser i samhället, diskutera erfarenheter och effekter av den nuvarande landsbygds-
politiken, samt peka på nödvändiga underlag för att kunna formulera en kraftfullare och mer samlad lands-
bygdspolitik.

Mötet menade att konferensen bör ta sitt avstamp i frågor som rör politikens mål på landsbygdsområdet. 
Nuvarande politik upplevs av många som i hög grad inriktad mot jordbruksbruksföretag medan den politiska 
diskussionen och även den politiska ambitionen många gånger istället är inriktad på att politiken ska omfatta 
alla typer av verksamheter.

Representanter för olika intresseorganisationer, politiska aktörer, företagarorganisationer och myndigheter 
är tänkta deltagare i konferensen.
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Anna-Lena Axelsson är ansvarig för projektet ”Historiska 
data från Riksskogstaxeringen” som genomförs vid SLU 
i Umeå. För att göra materialet från Riksskogstaxeringen 
mer tillgängligt för forskning och miljöanalys håller en ny 
forskningsinfrastruktur, RINFI (Research Infrastructure 
National Forest Inventory) på att byggas upp.

Allt material från perioden 1923–1929 finns nu tillgäng-
ligt i databaser och inmatningen av data från det andra om-
drevet 1938–1952 inleddes 2011. Databasen och nya gräns-
snitt för inmatning utvecklas löpande.

– Inmatningen går snabbt och jag räknar med att allt 
material ska finnas i databaser senast 2020, kanske lite tidi-
gare, säger Anna-Lena Axelsson.

Kvalitetsgranskning av det äldre materialet pågår och 
forskare som vill få tillgång till det äldre materialet kan 
kontakta Anna-Lena Axelsson.

Lars Östlund, professor i skogshistoria vid SLU, var mo-
derator under seminariet. Han inledde sin skogshistoriska 
inflygning med att konstatera att Riksskogstaxeringen är en 
tidsserie att vara mycket stolt över och något som väcker viss 
avundsjuka, inte minst bland skogsforskare i Nordamerika. 

Han liknade skogshistorisk forskning med att lägga ett pus-
sel där det saknas bitar, och där de bitar som finns tillgäng-
liga inte alltid passar ihop. Enligt Lars Östlund är dock 
Riksskogstaxeringen en stor och viktig pusselbit som över-
bryggar olika skogshistoriska perioder; delvis skiftet mellan 
det förindustriella och det moderna skogsbruket samt skif-
tet mellan det moderna och postindustriella skogsbruket 
där vi befinner oss idag. 

Göran Ståhl, vicerektor och professor i skoglig resurs-
analys vid SLU, konstaterade att de nordiska länderna 
har samarbetat kring nationell skogsinventering på veten-
skaplig grund under lång tid. I Sverige startade de ordi-
narie inventeringarna 1923 och Göran förutspådde att 
Riksskogstaxeringen med stor sannolikhet kommer att 
överleva sin 100-årsdag. Riksskogstaxeringen är en bred 
inventering som har potential att belysa även morgondagens 
frågeställningar – men inte allt, då sällsynta företeelser inte  
fångas upp av inventeringen. Trots den snabba teknikut-
vecklingen inom skogsinventeringsområdet kommer det 
inom överskådlig tid att finnas fortsatt behov av fältmät-
ningar.

Svensk skogshistoria
 i nytt ljus Nya.möjligheter.med.Riksskogs-

taxeringens.långa.tidsserie

Riksskogstaxeringen.startade.redan.
1923.men.det.är.först.nu.som.det.äldre.
materialet.finns.tillgängligt.digitalt..

–.Nu.när.allt.arkivmaterial.från.
den.första.Riksskogstaxeringen.finns.
i.databaser.kan.vi.äntligen.presentera.
nya.produkter.som.baseras.på.hela.
tidsserien,.säger.Anna-Lena.Axelsson,.
initiativtagare.till.seminariet.”Svensk.
skogshistoria.i.nytt.ljus”.i.november.
2012.vid.KSLA.
Text: Anna-Lena Axelsson

Långa tidsserier från Riksskogstaxeringen presen-
terade i visualiseringsverktyget Sverige eXplorer.

www.slu.se/historiskadata/visualisering
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Flera föredragshållare framhöll möjligheterna att jäm-
föra eller kombinera Riksskogstaxeringens data med andra 
tidsserier och annan typ av information. Det kan göras i oli-
ka skalor; från nationell eller regional nivå ner till enskilda 
bestånd eller provytor. Ett exempel är jämförelser mellan 
skogliga trender från Riksskogstaxeringen och trender för 
fåglar från Svensk Häckfågeltaxering i en nyligen genom-
förd studie. Ett annat är att i det äldre materialet där in-
venteringen skedde längs kontinuerliga linjer finns mycket 
goda möjligheter att göra olika typer av rumsliga analyser. I 
vissa län i södra Sverige där det var tätt mellan linjerna och 
där inventerarna hade tillgång till bra kartmaterial under 
fältarbetet går det att ”sätta tillbaka” enskilda skogsbestånd 
med stor noggrannhet. 

Skogspolitiskt.underlag
Magnus Fridh från Enheten för policy och analys vid 
Skogsstyrelsen poängterade betydelsen av långa tidsse-
rier som underlag för svensk skogspolitik. I och med att 
det finns data tillgängliga från hela inventeringen finns nu 
möjlighet att titta både 100 år framåt och 100 år bakåt i 
tiden. De skogliga konsekvensanalyser under olika scena-
rier som genomförs regelbundet kan då sättas i relation till 
tidigare utveckling. Med hjälp av en lång tidsserie går det 
också att belysa historiska förändringar av de trädbärande 
jordbruksmarkerna och de glesa skogarna på ett bättre sätt 
än tidigare, och få en uppfattning av tidigare variationsri-
kedom på landskapsnivå.

Tord Snäll, forskare vid Artdatabanken vid SLU, visade 
exempel på hur man genom modellering kan utnyttja mo-
derna data och långa tidsserier från Riksskogstaxeringen för 

att rekonstruera historisk förekomst av hotade arter. Detta 
angreppsätt tillför ny kunskap om historiska trender i po-
pulationsnivå och populationsutbredning, och kommer att 
utgöra ett stöd vid bedömningarna som ligger till grund för 
den nya rödlistan som presenteras 2015.

Matts Lindbladh och Emma Holmström från SLU i 
Alnarp presenterade ett pilotprojekt kring förändringar i 
bokskogens struktur och utbredning sedan 1920. Förekomst 
av värdetrakter för biologisk mångfald har jämförts med 
historisk information från Riksskogstaxeringens första om-
drev från 1920-talet i Skåne. 

Två.nya.produkter
I samband med seminariet släppte SLU två nya produkter 
som baseras på Riksskogstaxeringens långa tidsserie. 

1. Med hjälp av det interaktiva visualiseringsverktyget 
Sverige eXplorer går det nu att studera harmoniserade tids-
serier från 1926–2008 från Riksskogstaxeringen. Det är 
möjligt att skapa egna analyser och dela dem med andra. 
Visualiseringen är ett sätt att tillgängliggöra och uppmärk-
samma Riksskogstaxeringens omfattade material. Den som 
sett professor Hans Roslings demonstrationer av hur man 
visualiserar statistik förstår vad det handlar om. Materialet 
har använts inom påbyggnadskursen i skogshistoria som ges 
inom ramen för jägmästarprogrammet vid SLU i Umeå.
www.slu.se/historiskadata/visualisering

2. På SLU:s webb finns skogshistorier, som illustreras 
med bilder, kartor och trender samt lättillgängliga texter. 
I dag finns det färdiga skogshistorier om förtätningen av 
landskapet, om Hallands ljunghedar och aspens roll inom 
skogsbruket. En bakgrundsbeskrivning med länkar ges 
för varje historia för att skapa bättre förståelse för vad som 
egentligen hände och varför. Fler skogshistorier kommer att 
tas fram efter hand.
www.slu.se/skogshistorier

Anna-Lena Axelsson ansvarar för projektet ”Historiska data från Riksskogs-
taxeringen” Foto: Lars Klingström.

Inmatning av äldre data från Riksskogstaxeringen. Foto: Nanna Hjertqvist.

Från ljunghed till granskog. Hallands resa är dramatisk. År 1926 var en fjärde-
del av skogsmarken kalmark. Tjugo år senare var den nere på fem procent till 
följd av det framgångsrika arbetet med att återbeskoga de ljunghedar som 
täckte stora delar av landskapet. Samtidigt har volymandelen gran fördubb-
lats. Illustration från en av skogshistorierna på www.slu.se/skogshistorier 
”Från ljunghed till granskog”. Från Skogsbibliotekets fotoarkiv.



Om.Riksskogstaxeringen.&.RINFI-satsningen 
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Riksskogstaxeringen.startade.1923.och.är.en.del.av.SLU:s.fortlöpande.miljöanalys..Inventeringen.genomförs.av.Institutionen.
för.skoglig.resurshushållning.vid.SLU.i.Umeå..Resultaten.är.en.del.av.Sveriges.officiella.statistik.och.utgör.grunden.för.alla.
skogspolitiska.beslut.i.Sverige..www.slu.se/riksskogstaxeringen

RINFI-satsningen.stöds.via.infrastrukturbidrag.från.Vetenskapsrådet.samt.från.SLU:s.fortlöpande.miljöanalys..SLU.samarbetar.
med.Skogsstyrelsen.och.Arbetsförmedlingen.kring.inmatning.av.äldre.data.från.Riksskogstaxeringen.inom.ramen.för.olika.
arbetsmarknadsprojekt.



Våra senaste publikationer

KSLAT – ladda ned eller beställ i tryck på www.ksla.se .

KSLAT.1-2013..Säl,.skarv.och.fiske
Om sälars och skarvars inverkan på fiskbestånden i Östersjön
Östersjön har blivit ett näringsrikt hav med hög produktion av fisk. Sälarna blir allt fler – är 
den allt starkare sälpopulationen ett hot mot fiskbestånden? Skarvpopulationen har ökat 
från nära noll till 5 500 bon bara i Stockholms skärgård på 15 år. Skarven är en duktig fiskare 
– är den en hot mot fiskbestånden?

Detta är en rapport från två KSLA-seminarier där frågetecken kring säl, skarv och fiske 
diskuterades. En central fråga var om det finns en motsättning mellan hållbart nyttjande 
av fiskresursen och skydd av säl och skarv.

Leif Krögerström och Henrik C Andersson.
26 sidor, ISBN 978-91-86573-32-4. Endast på nätet.

KSLAT.8-2012..Dags.att.utvärdera.den.svenska.modellen.för.brukande.av.skog
Uttrycket ”den svenska modellen” började användas i samband med 1993 års nya skogs-
politik, som kännetecknades av två jämställda mål, ett produktionsmål och ett miljömål. 
Under de två sista decennierna har miljöhänsyn och biologiska mångfaldsfrågor kommit 
i fokus. Men, har modellen lyckats säkra skogens biologiska mångfald och genetiska varia-
tion?

Speciella svårigheter vid en utvärdering lyfts fram, såsom brist på uppföljningsbara 
mål och tillgången på bra data. En utvärdering försvåras också av det faktum att modellen 
endast varit i drift under knappt två decennier, vilket är en kort tid i skogliga sammanhang.

KSLA:s skogskötselkommitté, red. Gustaf Egnell och Clas Fries.
72 sidor, ISBN 978-91-86573-28-7. 

Verksamhet.och.inriktning.2013–2016
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Avsikten med denna skrift är att ge ramarna för de första fyra åren på KSLA:s tredje se-
kel. Verksamhetens konkreta innehåll utformas på årsbasis och grundar sig på de initiativ 
som tas i akademiens avdelningar och deras kommittéer. Det första året, 2013, firas aka-
demiens 200-årsjubileum med både historiskt tillbakablickande och framtidsscenarier i 
internationellt perspektiv.

Kerstin Niblaeus och Bo Andersson
28 sidor, ISBN 978-91-86573-31-7. 
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”Mina Herrar. Jag har föreslagit Konungen att stifta en 
Landtbruks-Academie. Hans Majestät har gillat mitt förslag 
och utnämner mig till Academiens Praeses.”

Orden var kronprins Karl Johans och yttrades den 28 ja-
nuari 1813 i Vetenskapsakademiens hus i Gamla Stan. 

Flera orsaker låg bakom den nye prinsens, tidigare frans- 
ke marskalkens, beslut att skapa denna akademi. Det mest 
uppenbara var Sveriges usla ekonomi vid tiden för kronprin-
sens ankomst till landet, med hög inflation och betungande 
utlandsskulder. Jordbruket (av utlänningar betraktat som en 
smula efterblivet) var den dominerande näringen, både som 
andel av produktionen och i fråga om sysselsättning – 80 % 
av befolkningen hade sin utkomst av jorden – men Sverige 
var tvunget att importera livsmedel. Levnadsstandarden låg 
på ungefär samma nivå som i världens fattigaste länder idag.

Lantbruket en svag punkt
Ute i Europas högre samhällsskikt var det på modet att 
intressera sig för jordbruket – i vissa fall på gränsen till 
”agromani” – med försöksverksamhet som en viktig del. 
Lantbruksvetenskap diskuterades i olika sällskap och so-
cieteter med syfte att sprida kunskap.

I Sverige ägnade Vetenskapsakademien och Patriotiska 
sällskapet jordbruket mycket uppmärksamhet men en sam-

lad lantbruksorganisation saknades i riket. Det innebar att 
lantbruksfrågorna trängdes undan, till skillnad från t ex 
manufaktur, handel och gruvdrift.

Karl Johan insåg att landets största ekonomiska pro-
blem låg i jordbruket. Som ett led i att genomföra en 
absolut nödvändig produktivitetshöjning inrättade han 
Lantbruksakademien, vars uppdrag var att leda utveck-
lingen genom ”vetenskap och folkbildning för lantbrukets 
bästa”. Den hade också förvaltnings- och rådgivningsupp-
drag och fungerade som förmedlande myndighet mellan 
statsmakten och Hushållningssällskapen, som kronprin-
sen tillmätte en viktig roll genom att aktivera de som re-
dan fanns och inrätta nya där sådana saknades. Genom 
Hushållningssällskapen bidrog akademien till att bygga ut 
den agrara kunskapsmässiga infrastrukturen – sällskapens 
uppgift var att handgripligen föra ut modern kunskap om 
hur marken skulle brukas och verktygen smidas till bönder 
och smeder.

Framför allt var dock akademien ett fristående lärt säll-
skap med uppgift att arbeta för lantbrukets framåtskridande 
– en samling ”gentlemannajordbrukare” som också genom-
förde experiment på sina egendomar. Experimentalfältet, 
som startades 1816 på det som idag är Stockholms univer-
sitets campus, blev så småningom centralt för akademiens 
forskning. 

Messieurs.
J’ai proposé au 
Roi de fonder 
une Académie 
d’Agriculture!
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Statistik som samhällskitt
En av akademiens sju avdelningar var ägnad åt statistiskt 
arbete. I denna tid av stora förändringar blev statistiken ett 
sätt att få grepp om svängningarna i fråga om områden, 
resurser och människor – och den hjälpte till att skapa en 
gemenskap och fosterlandskänsla. ”Statistikens framväxt 
som administrativ metod, samhällsvetenskap och medel 
för nationell självkännedom är nära knuten till det moder-
na, genomskinliga samhällets framväxt”, som historikern 
Henrik Höjer skriver i sin avhandling Svenska siffror.

Under alla akademiens 200 år har statistiken varit en 
viktig del av arbetet. Ett par gånger har det tydligt mani-
festerats i ganska jämna 100-årsintervall: det omfattande 
arbetet Sveriges jordbruk vid 1900-talets början: statistiskt 
kartverk år 1909 och dess uppföljare Jordbruk och skogs-
bruk i Sverige sedan år 1900, år 2011, ett band i Sveriges 
Nationalatlas.

Undrens tid
Karl Johan genomförde utöver inrättandet av akademien 
många åtgärder för att minska kostnaderna och öka effek-
tiviten inom jordbruket. Enskiftet ersattes av laga skifte 
och växelbruk infördes. Utdikningar, torrläggning av torv-
mossar och sjösänkningar ökade brukbara arealer. Bättre 
kommunikationer förde människor närmare varandra och 

ökade de ekono-
miska aktivite-
terna. Resultaten 
lät inte vänta på 
sig, redan 1820 
kunde Sverige 
börja exportera 
jordbruksproduk-
ter. Mellan åren 
1800 och 1820 
femdubblades 
potatisskördarna 
och under Karl 
Johans regerings-
tid ökade jord-
bruksarealen med 
40 % och skördar-
na totalt sett med 
53 %.

Akademiens 

Jean Bernadotte föddes den 26 januari 1763 i franska 
Pau. På initiativ av franske ambassadören Jean-Pierre 
Lacroix och Föreningen Bernadotte-Musei Vänner 
uppmärksammades det 250 år senare, den 25 januari 
2013, med ett seminarium betitlat ”Karl XIV Johan – en 
samhällsbyggare”. Seminariet hölls i Bernadottebiblio-
teket på Kungliga Slottet, på förslag från kung Carl XVI 
Gustaf. Programmet innehöll sex föreläsningar och 
följdes av en diskussion ledd av professor Dick Harrison. 
Bernadotte-Musei Vänner har publicerat en skrift med 
de samlade föredragen.

Bakom seminariet stod franske ambassadören 
Jean-Pierre Lacroix och Föreningen Bernadotte-Musei 
Vänner med hjälp av de Kungliga Hovstaterna. Inbju-
dare var Franska Ambassaden i Stockholm, Svenska 
Akademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. 

Beställning av seminarieskriften (54 sidor, häftad) 
kan ske genom insättning av 130 kr på föreningen 
Bernadotte-Musei Vänners Bg-konto 104-4569. Glöm 
inte att ange mottagarnamn och adress.

Jean Baptiste Bernadotte kom till Sverige 
1810 för att bli kronprins, adopterad av 
kung Karl XIII, och sedermera Kung Karl 
XIV Johan. Under sin kronprinstid grun-
dade han Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demien (då: Kongl. Svenska Landtbruks-
Academien).

Detta, och andra av hans gärningar, 
uppmärksammades vid seminariet ”Karl 
XIV Johan – en samhällsbyggare” på 
Kungliga Slottet den 25 januari. En av fö-
redragshållarna var KSLA:s tidigare pre-
ses, professor em Mårten Carlsson. Denna 
artikel bygger på hans föredrag och på det 
föredrag som vice ordf i Bernadotte-Musei 
Vänner, generalkonsul Olof Sjöström, höll.
Text: Ylva Nordin  •  Foto: Henrik Garlöv, Kungahuset.se & Per Thunström 

insatser centralt, bl a innefattande arbetet med nya grödor, 
förbättrad avel, bättre brukningsmetoder och bättre red-
skap, och Hushållningssällskapens praktiska arbete ute 
bland bönderna hade avgörande betydelse för lantbrukets 
utveckling i Sverige, framförallt sett över en längre period.
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Hedersledamöter: H.E. Dr. Jacques Diouf, Dakar, Senegal 
(Jordbruksavdelningen); Professor em. Ulf Renborg, Uppsala 
(Allmänna avdelningen); Civiljägmästare Jan Sandström, 
Stockholm (Skogsavdelningen).

Allmänna avdelningen: Länsfiskekonsulent Henrik C 
Andersson, Stockholm; Professor Susan Baker, Cardiff, 
Wales; Professor Thomas Elmqvist, Täby; Verkställande 
direktör Mats Halling, Västervik; Universitetslektor Anna 
Jakobsson, Bjärred; Professor Ingrid Sarlöv Herlin, Dalby; 
Professor Marie Stenseke, Stenungsund; Enhetschef Sara 
Österman, Sollentuna.

Jordbruksavdelningen: Universitetsadjunkt Catharina 
Alwall Svennefelt, Kristianstad; Lantbrukare Boel Andersson, 
Vellinge; Senior Scientist Barbara Lee, Marshfield, WI, 
USA; Agronom Lars-Erik Lundkvist, Uppsala; Professor 
Antanas Maziliauskas, Kaunas, Litauen; Statsveterinär 
Torsten Mörner, Bro; Agr.dr. Stina Olofsson, Ängelholm; 
Näringspolitisk chef Alarik Sandrup, Uppsala.

Skogsavdelningen: Professor Rolf Björheden, Uppsala; 
Professor Ljusk-Ola Eriksson, Sävar; Professor Annika 
Nordin, Umeå; Professor Bjarni Sigurdsson, Selfoss, Island; 
Professor Jan Stenlid, Uppsala; Civiljägmästare Carl-Gustaf 
Wachtmeister, Knislinge.

Det går att se inspelningar av stora delar av sammankoms-
ten på KSLA:s hemsida www.ksla.se. Där går det också att i 
skrift ladda ned Kung Carl XVI Gustafs högtidstal (se också 
sid 19), preses Kerstin Niblaeus 200-årstal (sid 20), VD Carl-
Anders Helanders anförande och Louise Frescos tal ”Food, 
scarcity and abundance”, liksom även pristagaren Per 
Wramners, nya ledamoten Boel Anderssons och Lands-
bygdsminister Eskil Erlandssons tal. Plus högtidsprogram-
met, som innehåller menyn och menypresentationen. Och 
bilder förstås!

Akademiens 200:e
högtidssammankomst 2013

Det formella mötet hölls i Gyllene Salen (ett hundratal när-
varande gäster följde mötet via länk i Paulirummet) och den 
efterföljande banketten i Blå Hallen. Kung Carl XVI Gustaf 
och Drottning Silvia samt drygt 800 gäster hedrade akade-
mien med sin närvaro vid sammankomsten.

Preses Kerstin Niblaeus hälsade H.M. Konung Carl 
XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia samt övriga gäster 
välkomna till det 200:e födelsedagsfirandet i ordningen.

Kung Carl XVI Gustaf inledde sammankomsten med 
ett högtidstal, som han avslutade med att säga att vår utma-
ning är att förse världens folk med mat, vatten och energi 
inom hållbara gränser och att i det står vårt hopp till veten-
skap och erfarenhet.

Preses Kerstin Niblaeus höll ett anförande med titeln 
”Till samhällets gagn under tvenne sekler”.

De tre nya hedersledamöterna Jacques Diouf, Ulf Ren-
borg och Jan Sandström mottog sina hedersbetygelser och 
de övriga 18 svenska och 4 utländska nyinvalda ledamöterna 
erhöll även de sina ledamotsbrev ur preses hand.

Årets utsedda pris- och belöningsmottagarna var 16 till 
antalet och de hade äran att ta emot sina priser ur Kung Carl 
XVI Gustafs hand.

Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander sam-
manfattade det gångna årets verksamhet inom akademien 
och blickade också som hastigast in i framtiden.

Professor Louise Fresco, Amsterdam, höll talet ”Food, 
scarcity and abundance”.

Preses Kerstin Niblaeus förklarade därefter den 200:e 
högtidssammankomsten avslutad.

Under och efter ceremonin framfördes musik av Svenska 
Lyxorkestern.

Den efterföljande middagen för de 810 gästerna intogs 
i Blå Hallen och var komponerad med utgångspunkten 
”KSLA 200 år – vi hedrar hela vårt läckra avlånga land”. 
Menyn presenterades av ledamöterna Christina Möller och 
Marie-Louise Danielsson-Tham.

Vid banketten talade mottagaren av Akademiens Stora 
Guldmedalj, Per Wramner, å pristagarnas vägnar och 
Boel Andersson talade för alla de nyinvalda ledamöterna. 
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson framförde gästernas 
tack för en trevlig och god middag.

Akademiens allra första sammankomst hölls torsdagen den 28 januari 1813. Tvåhundra år senare, 
på dagen, höll akademien sin jubileumssammankomst i Stockholms Stadshus, den 28 januari 2013. 

Våra. ledamöter. som. välkomnades. vid. 200:e.
högtidssammankomsten.2013:
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Våra nya hedersledamöter, fr v: Jan Sandström (Skogsavd), 
Jacques Diouf, Senegal, (Jordbruksavd) och Ulf Renborg (All-
männa avd).

Våra nya internationella ledamöter, fr v: Bjarni Sigurdsson, Island, 
(Skogsavd), Susan Baker, Wales (Allmänna avd), och Antanas Ma-
ziliauskas, Litauen (Jordbruksavd). Barbara Lee, USA (Jordbruks-
avd), kunde inte närvara.

Våra nya svenska ledamöter, fr v: Jan Stenlid (Skogsavd), Marie Stenseke (Allm avd), Annika Nordin (Skogsavd) Saral Österman (Allm 
avd), Thomas Elmqvist (Allm avd), Stina Olofsson (Jordbruksavd), Carl-Gustaf Wachmeister (Skogsavd), Lars-Erik Lundkvist (Jord-
bruksavd), Anna Jakobsson (Allm avd), Mats Halling (Allm avd), Ingrid Sarlöv Herlin (Allm avd), Rolf Björheden (Skogsavd), Henrik C 
Andersson (Allm avd), Catharina Alwall Svennefelt (Jordbruksavd), Alarik Sandrup (Jordbruksavd) och Boel Andersson (Jordbruksavd). 
Ljusk-Ola Eriksson (Skogsavd) och Torsten Mörner (Jordbruksavd) kunde inte närvara.

Ann Norderhaug tar 
emot A.W. Bergstens 
pris ur Kungens hand. 
Eskil Erlandsson och 
Drottningen i livligt 
samspråk. Svenska Lyx-
orkestern underhöll.

Hedersledamoten Jac-
ques Diouf diskuterar 
med preses Kerstin Ni-
blaeus. Marie-Louise 
Danielsson Tham och 
Christina Möller pre-
senterade måltiden. 
Därefter dans!

Alla foton: M
ats G

erentz.
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Sexton förtjänta pristagare förära-
des sina belöningar ur Kung Carl 
XVI Gustafs hand vid högtidssam-
mankomsten.

Akademiens A. W. Bergsten-pris till 
FD Ann Norderhaug för hennes ena-
stående arbete för kulturlandskapet i 
Norden, där hon lagt grunden för en 
integrerad helhetssyn på traditionell 
produktion, med bevarande och bibe-
hållande av natur- och kulturvärden.

Bertebos prize till professor Philip 
Lowe, England, for his rural studies 
with significant contributions in sus-
tainable rural development and land 
use management.

Akademiens Stora Guldmedalj till 
professor Per Wramner för ett synnerli-
gen framstående arbete inom centrala 
delar av akademiens verksamhetsom-
råde, varvid han genom unik bredd 
och kompetens samt totalt engage-
mang gjort stora och bestående insat-
ser framför allt inom miljövårds- och 
naturresursområdet.

Akademiens Guldmedalj till 
statsagronom Harry Linnér för hans 
utomordentligt viktiga arbete kring 
vattnets reglering och hushållning i 
odlingslandskapet.

Akademiens Nilsson Ehle-medalj 
till professor Thorvaldur Árnason för 
enastående teoretiska och praktiska 
insatser inom husdjursförädlingen, och 
till professor Roland von Bothmer för 

motsvarande insatser inom växtföräd-
lingen.

Akademiens silvermedalj till agro-
nom Bengt Everitt för att med stort 
engagemang och med bred kunskap 
verkat för relevant forskning och till-
lämpningar av forskningsrönen inom 
mjölkbranschen, och till civiljägmäs-
tare Hans-Jöran Hildingsson för att han 
med stort engagemang lyckats väcka 
intresse för de areella näringarna, 
främst skogen, hos den breda allmän-
heten, inte minst bland barn och ung-
dom.

Akademiens belöning för fram-
stående doktorsarbete till FD Victor
Johansson för hans avhandling ”Distri-
bution and Persistence of Epiphyte 
Metapopulations in Dynamic Land-
scapes”, och till VMD Ingrid Ljungvall 
för hennes avhandling ”The Left 
Ventricle in Dogs with Myxomatous 
Mitral Valve Disease”.

Akademiens belöning för före-
dömliga insatser inom pedagogik och 
undervisning till professor Krister 
Sällvik för att med moderna pedago-
giska metoder ha entusiasmerat och 
bibringat studenter kunskaper och 
metoder för att optimera helheten vid 
utformning av byggnader för animalie-
produktion.

Akademiens belöning för före-
dömliga insatser inom forskningsin-
formation till FD Christel Cederberg för 
att genom entusiasm och djup kunskap 

inom ämnet livsmedelsproduktionens 
klimat- och resurspåverkan ökat en-
gagemanget för denna fråga hos såväl 
politiker som lantbrukare och vanliga 
konsumenter.

Akademiens belöning för före-
dömliga insatser i skogs- och jord-
bruksforskningens tjänst till biome-
dicinsk analytiker Eva-Britt Jakubek 
för mångårigt hängivet arbete med att 
utveckla och förfina laboratoriediag-
nostiska metoder för påvisande av pa-
rasiter och andra smittämnen hos både 
husdjur och vilda djur i Sverige.

Akademiens stipendium till 
landsbygdsrådgivare till lantbrukare 
Gunnar Bendelin för hans enastående 
engagemang för landsbygdsutveck-
ling.

Anders Elofsons medalj till lant-
brukare Erik Arvidsson för att han är 
riksbekant skicklig odlare av timotej-
frö, som i flera decennier inspirerat och 
med sina råd hjälpt andra odlare att nå 
fina resultat i sina odlingar. (Beslutas 
av styrelsen för Stiftelsen Anders 
Elofsons fond.)

Anders Walls landsbygdsstipen-
dium till krögare Pär Johansson för att 
han i genuin hälsingebygd utvecklat 
Växbo Krog till en kvalitetsrestaurang 
baserad på lokala råvaror från ett stort 
antal lokala leverantörer samt i den 
nyförvärvade Växbo Kvarn startar ak-
tiviteter som skapar jobb, stolthet och 
framtidstro i bygden.

Priser och belöningar
vid högtidssammankomsten 2013

2013 års pristagare, fr v: Roland von 
Bothmer, Thorvaldur Árnason, Ingrid 

Ljungvall, Pär Johansson, Christel Ceder-
berg, Krister Sällvik, Hans-Jöran Hildings-

son, Eva-Britt Jakubek, Erik Arvidsson, 
Ann Norderhaug, Per Wramner, Harry 

Linnér, Gunnar Bendelin, Bengt Everitt, 
Philip Lowe och Victor Johansson.

Foto: Mats Gerentz.
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H.M. Konungens tal vid  
högtidssammankomsten

” Fru Preses 
Ärade ledamöter 
Mina damer och herrar

Idag, den 28 januari, är det exakt 200 
år sedan Karl XIV Johan ledde den 
Kungliga Lantbruksakademiens första 
sammankomst.

Då, för 200 år sedan, var Sverige ett 
fattigt och krigshärjat land som just 
hade förlorat sin östra halva, Finland. 
Under återuppbyggnaden av Sverige 
var det viktigt att kunna utveckla ett 
kraftfullt lantbruk. 

Vid den här tiden hade det redan 
bildats jordbruksakademier i flera and-
ra länder. Och Karl Johan var inspi-
rerad av dem när han tog initiativ till 
bildandet av vår svenska lantbruksaka-
demi. 

Inte minst den franska akademien 
hade inspirerat honom. Tiden var mo-
gen för en svensk akademi och det hade 
under en längre tid förts diskussioner 
om att bilda ett organ som skulle leda 
utvecklingen av det viktiga lantbruket. 

Den nya akademien fungerade både 
som en fri vetenskapsakademi och en 
sorts halvstatlig myndighet för jord-
bruket. Bland ledamöterna fanns 
statsråd, landshövdingar, representan-
ter för hushållningssällskapen, veten-
skapsmän och inte minst godsägare 

från hela landet. Dessa godsägare för-
väntades prova nya metoder för lant-
bruket som till exempel växelbruk och 
nya redskap. 

Under de gångna 200 åren har det 
skett en enorm utveckling av jordbru-
ket i Sverige, både vad det gäller pro-
duktivitet och effektivitet. Även aka-
demiens roll har förändrats under de 
här åren. Myndighetsuppgifterna har 
försvunnit och akademien har alltmer 
blivit en arena för diskussioner om ak-
tuella frågor. Jord- och skogsbruksfrå-
gorna har hela tiden utvecklats och nya 
områden har tillkommit. Inte minst 
miljöfrågorna har tagit allt större ut-
rymme i akademiens verksamhet. 

Det är, och har alltid varit, givande 
och intressant att delta i de möten som 
akademien arrangerar. Under 70- och 
80-talen var försurning i våra vatten ett 
stort problem som diskuterades inom 
bland annat akademin. Glädjande nog 
har vi sett att utsläpp och nedfall har 
minskat, mycket tack vare ett interna-
tionellt samarbete. Andra frågor som 
har engagerat akademien genom åren 
är klimatfrågor kopplade till jord- och 
skogsbruk, biologisk mångfald, vat-

tenfrågor och då särskilt vattenkva-
liteten i Östersjön. I våra dagar står 
världen inför en gigantisk utmaning 
att förse en växande befolkning med 
mat, vatten och energi inom de gränser 
som naturen sätter. Särskilt frågan om 
fiskerinäringen har varit på agendan 
vid många seminarier. 

Då är det allas vårt ansvar att an-
vända jordens resurser med hänsyn till 
nästa generationers behov. Med glo-
baliseringen har följt stora möjligheter 
till ökad rörlighet och ökad handel. 
Men ohållbara produktions- och kon-
sumtionsmönster tär på jordens natur-
resurser. Klimatförändringar orsakar 
alltmer extrema väderförhållanden, 
vilket ofta drabbar fattiga människor 
värst. Så, det finns utmaningar, om vi 
vill att världen ska gå mot en mer håll-
bar utveckling. 

Vårt hopp står då till vetenskap och 
erfarenhet. KSLA har därför en fort-
satt mycket viktig roll att bidra till att 
skapa ett bättre samhälle. Nu – precis 
som för 200 år sedan. 

Med dessa ord ber jag att få önska lycka 
och välgång även till de viktiga kom-
mande åren! ”

Priser och belöningar
vid högtidssammankomsten 2013

Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf.
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Fru Preses tal vid 
högtidssammankomsten

Eders Majestäter
Herr Statsråd
Ärade ledamöter
Mina damer och herrar

Tvåhundra år har gått sedan den 
Kungliga Lantbruksakademien hade 
sitt första möte under ledning av 
den nyvalde tronföljaren Karl Johan. 
Kronprinsen höll ett magnifikt tal vars 
budskap var mycket tydligt. Satsning 
på utveckling av modernäringen i stäl-
let för krig. Hans vision var ökad åker-
areal, ökad folkmängd – och national-
flit. Den nya akademien skulle vara ett 
viktigt redskap för att uppnå detta.

Intresset för jordbruket låg i tiden. 
Även i de mest vittra kretsar var det 
högsta mode att lovsjunga den rätt-
rådige och sunde bonden. Som Erik 
Gustav Geijer i Odalbonden (1811):

Å bergig ås där står mitt hus,
Högt över skog och sjö…
Den fasta jord hon är mitt hopp
Hon visar evig tro…
Vi reda för landet den närande saft,
Vi föda det – brödet är vårt

Sverige var ett land i kris. Finanserna 
var urusla efter krigsåren med galop-
perande inflation och svag valuta. Och 
folksjälen var i trauma efter att (med 
Tegnérs ord) ”Finland nyss likt en blo-
dig sköld från statens hjärta ryckts”.

”

Förväntningarna på den nya aka-
demien var således betydande. Hur 
gick det då?

Akademiens första tid är helt sam-
mankopplad med dess direktör Abra-
ham Niclas Edelcrantz. Han var född 
i Åbo, son till en professor i teologi. 
Han var en mångsidig begåvning – fy-
sikforskare och uppfinnare, skald och 
teaterdirektör, med ett brinnande in-
tresse för lantbruk. Han var ledamot i 
Svenska Akademien och alla tänkbara 
akademier och lärda sällskap, men det 
var Lantbruksakademien som var hans 
skötebarn.

Han hade förberett sig väl för sitt 
uppdrag. Under 1800-talets första år 
reste han runt, i Holland, Frankrike, 
Storbritannien och de tyska staterna. 
Uppdraget var egentligen att studera 
järnproduktion och brännerimetoder 
– helt enkelt industrispionage – och 
rapporterna hem skulle skrivas med 
osynligt bläck. Han ägnade sig dock 
mest åt lantbruket och tog med sig 
hem en samling jordbruksredskap 
och därtill fyra ångmaskiner samt den 
unge ingenjören Samuel Owen som 
sedan kom att bli en ledande kon-

struktör i Sverige. En av ångmaski-
nerna användes till Edelcrantz’ egen 
kvarn, Eldkvarnen, som låg precis på 
den plats vi nu befinner oss och mest är 
känd för den stora branden 1878.

Edelcrantz studerade också de oli-
ka akademiska samfunden och deras 
organisation och verksamhet: Sociéte 
d’agriculture i Frankrike, Board of 
Agriculture i Storbritannien och 
Kürfurstlich-Sächsische Ökonomische 
Sozietät i Sachsen.

Dessa kunskaper omsattes nu i den 
egna akademien som bedrev utveck-
ling och upplysningsarbete, ansvarade 
för den ekonomiska statistiken och 
fungerade som sammanhållande or-
gan för hushållningssällskapen. Den 
var både ett administrativt organ för 
lanthushållningen i allmänhet och ett 
lärt sällskap med uppdrag att arbeta 
för lantbrukets framåtskridande. Man 
ordnade tävlingar om t ex nya redskap 
för beredning av lin eller ekplantering. 
Man gav synpunkter på nyodlingspro-
jekt och utdikningsföretag. Edelcrantz 
tog initiativ till Experimentalfältet i 
Frescati som skulle bli försöksfält och 
mönsterjordbruk.

Akademiens preses, Kerstin Niblaeus.
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Resurser hade den framsynte kron-
prinsen ordnat på ett snillrikt sätt. 
Genom de utrikespolitiska förveck-
lingarna hamnade Sverige ett tag i 
krig med Napoleon som förklarat alla 
svenska fordringar i Frankrike för-
fallna. För att kompensera de svenska 
investerarna för deras franska förluster 
övertog staten skulderna men de fick 
bara tillbaka 2/3, resterande 1/3 gick 
till Lantbruksakademien som fick en 
fond på drygt 166 000 riksdaler. Det 
lär motsvara ca 20 miljoner kronor 
idag.

Ledamöterna var en imponerande 
samling statsråd och statssekreterare, 
grevar och friherrar, men också några 
arbetande ledamöter med vetenskap-
lig bakgrund eller praktisk kunskap. 
Ordförande i den vetenskapliga avdel-
ningen var Jöns Jakob Berzelius, dåti-
dens mest kände kemist.

Det mesta hängde dock på Edel-
crantz själv. När han gick bort efter 
åtta år gick akademien in i en nedgång- 
speriod, men räddades så småning-
om av Gabriel Poppius som återgav 
akademien dess roll och betydelse. 
Han var en viktig person som varit 
president i Kommerskollegium och 
statsråd. Han införde en förvalt-
ningskommitté, ett slags styrelse som 
kom att fungera som en myndighet 
under Civildepartementet. Och nu 
blev det fart på verksamheten igen. 
Hushållningssällskapen aktiverades, 
statsunderstödd lantbruksundervis-
ning inleddes och man började med 
nationella lantbruksmöten. Stadgarna 
reviderades och de många självskrivna 
men passiva ledamöterna från statens 
högsta nivåer försvann. Akademien 
hade återigen en central och upphöjd 
position i svenskt lantbruk.

Uppryckningen underlättades av 
den positiva utvecklingen i lanthus-
hållningen. Skiften och nyodlingar 
höjde avkastningen och lönande hav-
reexport ersatte import, växelbruket 
bredde ut sig och mekaniseringen gjor-
de framsteg. Vid mitten av 1800-talet 
hade den odlade arealen ökat från ca 
1 miljon hektar till ca 2 miljoner hek-
tar och befolkningen från drygt 2 mil-
joner till 3,5 miljoner. (Men de flesta 
var mycket fattiga och medellivsläng-
den 40 år.)

Under de årtionden som följde fort-
satte arbetet med att odla upp ny jord 
och utveckla jordbruket och akade-

mien var djupt involverad. Man hade 
ansvar för de statliga ingenjörerna som 
arbetade med torrläggningsföretag och 
odlingsprojekt runt om i landet. Också 
de statliga rådgivarna, som sedan blev 
statskonsulenter, hade akademien hand 
om. De gav råd om allting från linod-
ling till mejerihantering och framställ-
ning av sprit. Vid 1800-talets slut var 
folkmängden uppe i 5 miljoner och 
arealen 3,5 miljoner hektar.

Det här var också den tid när den 
svenska samhällsstrukturen förändra-
des i grunden. Den gamla ståndsriksda-
gen ersattes av två kamrar. Folkskolan 
genomfördes. Kommunallagar stifta-
des och stambanan byggdes. Regering 
och riksdag tog successivt över mer 
och mer av den kungliga makten. Den 
centrala förvaltningen byggdes ut och 
1890 skapades Lantbruksstyrelsen.

Det kom att få långtgående följder 
för Lantbruksakademien. Den nya 
myndigheten tog nämligen över alla 
de förvaltningsuppdrag som tidigare 
tillhört akademien. Förändringen var 
nog ett högst naturligt led i samhäl-
lets omdaning men det fanns de som 
spekulerade i att akademiens ledning 
hamnat på kant med stora och poli-
tiskt inflytelserika lantmannagrupper 
under den stora tullskyddsstriden. Det 
var en ursinnig strid som utlystes av 
att spannmålspriserna sjönk kraftigt 
på 1880-talet. Rågpriset sjönk under 
loppet av några år med nära hälften. 
Det hängde ihop med att ångbåtarna 
förde in rysk och amerikansk brödsäd 
i landet. När striden rasade som värst 
emigrerade bortåt 400 000 svenskar, 
de flesta till Amerika. Akademien 
hörde inte till de som förespråkade 
tullar – men tullar blev det.

Utbyggnaden av förvaltningen 
fortsatte och snart fick Sverige ett 
jordbruksdepartement. Och inte nog 
med det, runt om i landet bildades nya 
sammanslutningar, andelsmejerier och 
inköpsföreningar, och en rad nya tid-
skrifter skapade nya kanaler för utbild-
ning och information.

För akademien blev det nu natur-
ligt att fokusera den andra grenen av 
verksamheten, den vetenskapliga. Det 
gällde att initiera och leda ny forskning 
samt föra ut de senaste rönen till lan-
dets många brukare.

Den positiva sidan av förändringen 
var att man slapp betungande ekono-

miskt och praktiskt ansvar och dessut-
om kunde utveckla en mer oberoende 
ställning. 

När akademien firade 100-årsjubi-
leum 1913 bestod den av 173 leda-
möter. Företrädare för forskning och 
utbildning dominerade verksamhe-
ten. Det fanns också en stor grupp 
av godsägare och brukspatroner från 
Syd- och Mellansverige – men de flesta 
deltog sällan vid sammankomsterna. 
Överläggningarna handlade om ärft-
lighetsforskning, om elektrisk kraft i 
jordbruket och om tillverkning av s k 
luftsalpeter, alltså den nya konstgöd-
selprodukten som framställdes med 
hjälp av elektricitet direkt ur luften.

Akademien fortsatte på den in-
slagna vägen med forskning och veten-
skap. Den rollen kom att bekräftas se-
nare på 1900-talet när det nytillkomna 
Jordbrukets forskningsråd knöts till 
akademien.

Skogsbruket var länge svagt före-
trätt, men det skulle ändra sig. Skogen 
spelade en viktig roll i den omvälvande 
industrialisering som präglade Sverige 
under första hälften av 1900-talet. 
Sågverksindustrin hade blomstrat un- 
der 1800-talets senare decennier. Ex-
porten gynnades av ökad efterfrågan 
från England där industrialiseringen 
pågick för fullt. Flottleder rensades 
upp och ångdrivna båtar stod för resten 
av transporterna. Företag växte snabbt 
– som Mo & Domsjö, Ljusne-Voxna, 
Skutskär, Korsnäs och Iggesund. Men 
baksidan var att virkestillgångarna i de 
svenska skogarna var hårt utnyttjade. 
Skogen i Norrland hade exploaterats 
utan återplantering. I hela landet var 
skogarna vanvårdade.

Åren runt 1900 innebar en vänd-
punkt för det svenska skogsbru-
ket. En ny skogsvårdslag beslutades 
och Skogsvårdsstyrelsen inrättades. 
Några år senare kom Skogshögskolan 
och Statens Skogsförsöksanstalt. 
Efterhand kom en omfattande nyod-
ling igång, först i södra delen av landet 
och senare också i Norrland. Så små-
ningom ledde de här insatserna till ett 
uthålligt skogsbruk som levde enbart 
på tillväxten. Nu utvecklades också 
pappers- och massaindustrin. Sverige 
fick tidigt en ledande ställning på 
världsmarknaden och bidraget till våra 
export-intäkter från skogen låg på 30-  
och 40-talen på 40 %.
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Det var således 
högst naturligt att aka-

demien kom att ägna sig mer 

”

och mer åt skogsfrågorna. Det be-
hövdes forskning om skogens bio-
logiska processer, om skogsskötsel 
och skogsmätning. Och aktörerna på 
skogsområdet behövde en arena för 
kontakter och diskussioner. Det ledde 
fram till en omorganisation och en 
namnändring. År 1956 ändrades aka-
demiens namn till Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien, skogen fick en 
egen avdelning och en akademijäg-
mästare anställdes.

Nu är vi alltså framme vid mitten 
av 1900-talet. Folkhemsbygget pågår 
för fullt, ekonomin går strålande i ett 
Sverige som förskonats från två världs-
krig. Jorden och skogen producerar allt 
mer – och kräver allt färres arbetsin-
satser. Folk flyttar in till städerna och 
landsbygden avfolkas. Vad händer då 
med vår akademi under denna tid?

Två saker är viktiga att nämna.

Det första är att akademien äntligen 
fick ett eget hus. Husfrågan hade varit 
ett stort bekymmer hela 1900-talet. 
Man höll till i ett fallfärdigt gammalt 
hus på Mäster Samuelsgatan. Det revs 
när Norrmalm byggdes om och sedan 
flyttade akademien runt, satt ett tag 
på Blasieholmen i de lokaler där tyska 
ambassaden huserat. Drömmen var ett 
eget hus ute i Frescati. Det fanns en 
magnifik ritning – men aldrig tillräck-
ligt med pengar. Dessutom hade staten 
andra planer för Frescatiområdet. I det 
nya Sverige skulle alla ha rätt till högre 
utbildning och universitetet måste ha 
växrum. Genom en byteshandel fick 
så akademien huset på Drottninggatan 
95 B, som tidigare varit Bergsskolan 
och senast hyst institutionen för sla-
viska språk. I Frescati blev landsbygds-
museet, som akademien haft hand om, 
restaurang för studenterna – Lantis – 
och i Blomska huset, som hört ihop 
med experimentalfältet, flyttade rek-

torsförvaltningen in. En 
särskild fördel med akade-

miens nya hus var att det nu blev 
möjligt att utveckla biblioteket med 
agrarhistorisk inriktning, som idag är 
en viktig del av verksamheten.

Det andra av vikt var att verksamhe-
ten ändrade karaktär och vidgades till 
nya områden. I stället för slutna interna 
diskussioner blev det nu mer och mer 
öppna och utåtriktade seminarier och 
konferenser om aktuella ämnen inom 
akademiens områden. Det gällde i hög 
grad fortfarande jordbruk och skogs-
bruk, men också närliggande områ-
den som fiske – odlade fiskar, vilda 
fiskar och globala utfiskningsproblem. 
Livsmedelsfrågor har också blivit ett 
centralt område, livsmedelsindustrin 
är en av våra viktigaste industribran-
scher. Allehanda matrelaterade frågor 
har kommit att ta allt större utrymme 
på agendan.

Det internationella samarbetet 
ökade också under denna tid, särskilt 
med Östeuropa där vår akademi kunde 
hjälpa till med vetenskapliga kontak-
ter under den tid då järnridån ännu var 
nedfälld.

Det här var också den tid då mil-
jöfrågorna på allvar gjorde sitt intåg i 
akademien. Tiden efter andra världs-
kriget var utvecklingsoptimismens tid. 
Nu skulle forskningens landvinningar 
användas i fredens tjänst och skapa re-
surser för välfärdssamhällets utveck-
ling. I skogsbruket blev besprutning 
från luften ett sätt att ersätta arbetskrä-
vande röjning. I jordbruket användes 
kemiska medel för att bekämpa ogräs, 
insekter och sjukdomar, och konstgöd-
ning som ökade avkastningen. Men så 
småningom kom motreaktionen. 1963 
kom den amerikanska biologen Rachel 
Carsons bok Tyst vår. Den beskrev 
hur fåglarna försvann som en följd av 
det kemikalieintensiva jordbruket. I 
Sverige nästan utplånades havsörnen 
av svårnedbrytbara föreningar som 
gjorde äggskalen tunna. Svenska fors-
kare fann kvicksilver i insjöfisk som 
visade sig hänga ihop med jordbrukets 
kvicksilverbetning.

Miljöengagemanget spred sig snabbt i
det svenska samhället. Vi fick Natur- 
vårdsverk och Miljödepartement. Flyg- 
besprutning förbjöds och kloka bön-

der minskade användningen av både 
bekämpningsmedel och konstgödning.

Så småningom kom alla dessa frå-
gor upp också i Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien. Man diskutera-
de alternativ till kemisk bekämpning, 
effektivare gödslingsmetoder, djur-
hållning utan antibiotika. Efter hand 
har miljöaspekterna kommit att ge-
nomsyra i stort sett all den verksamhet 
akademien bedriver. Under senare år 
har många av de nyvalda ledamöterna 
haft miljöbakgrund. Att vårt förhåll-
ningssätt till jord och skogsbruk ska 
bygga på idén om bärkraftig utveck-
ling är numera självklart.

Rubrikerna på seminarier och rap-
porter har ändrats en del, på senare tid 
har det handlat mycket om klimatför-
ändringarna. Både jord och skogsbruk 
påverkas av global uppvärmning – men 
kan också spela en viktig roll i kam-
pen mot en sådan, genom att ta upp 
koldioxid och genom att ersätta fossila 
energibärare.

Men framför allt har de enstaka 
miljöfrågorna ersatts av en bredare syn, 
en medvetenhet om komplexiteten i 
våra ekologiska system och hur allting 
hänger samman även globalt. Mark 
och vatten ska räcka till för att förse 
en växande befolkning med både föda 
och energi. De gränser som planeten 
sätter är globala.

Vi kan se tillbaka på 200 år med en 
hisnande utveckling. Folkmängden 
har ökat från en miljon till nio. 
Medellivslängden ligger på över 80 år. 
Åkerarealen har minskat något på se-
nare år men produktiviteten har ökat 
desto mer. Vetenskapliga och tekniska 
genombrott har spelat en väsentlig roll 
för denna utveckling.

Vad kan man våga säga om fram-
tiden?

Perspektivet måste vara globalt. 
Den bärkraftiga uthålliga använd-
ningen av resurser som paradigm mås-
te delas av jordens alla folk. Vi behöver 
fortsatt ny kunskap och vetenskapliga 
genombrott. Men vi behöver också 
sprida kunskapen och övertyga över 
gränserna. Det handlar om värdering-
ar och styrning. 

Det är en gigantisk utmaning. Vår 
akademi är en av många aktörer – men 
vi ser fram emot att spela en fortsatt 
viktig roll!
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Öppna föreläsningar
Aula Magna, Stockholms universitet
11 juni 2013

JUBILEUMSKONFERENSEN

Stundande 
skördar

För

1813–2013
En del av 200-årsfirandet 
– för alla intresserade!

DÅ & NU: Akademien som framtidsprojekt för svenskt välstånd under 200 år
10.00 Välkomsthälsning. Astrid Söderberg-Widding, rektor Stockholms universitet & Kerstin Niblaeus, preses KSLA.
10.15 Om jordens kraftkorn, törnets vindruvor och om det goda och det onda över huvudtaget – den tidiga lantbruks-
 vetenskapens teori och praktik. Ulrich Lange.
10.45 Akademiens olika roller och uppdrag under 200 år. Nils Edling.
11.15 Frigörelse och framgång – pigan, torparen och lantbruksutveckling. Ann-Catrin Östman.
11.45 Diskussions- och frågestund.
12.00 Lunch på Lantis m fl aktiviteter.

FRAMTIDEN: Du sköra nya värld. 
Femton unga akademiker blickar mot vårt bruk av naturresurser år 2063
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 Paus med kaffe och möjlighet att diskutera framtidsfrågor med Framtidsprojektetsdeltagare och med andra ur 
 publiken.
16.00 Du sköra nya värld – del II Avstamp mot handling. Stadens gröna näring, odlingslandskapet, vatten- och skogsbruk.
17.00 Konferensen avslutas. Möjlighet till fortsatta samtal med Framtidsprojektets deltagare.

Mer info: ww.ksla.se/aktivitet/jubileumskonferensen-for-stundande-skordar/
OBLIGATORISK FÖRANMÄLAN, senast den 28 maj.

En dag om hur dåtiden, nutiden och framtiden vävs samman i ett obrutet mönster, 
i närvaro av H. K. H. Kronprinsessan Victoria.

Moderator: Johan Kuylenstierna, Executive Director vid Stockholm Environment Institute, SEI.
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Fyra akademiexkursioner
12 juni 2013:

• Hargs Bruk, Uppland
• Stockholm – Ultuna

JUBILEUMSEXKURSIONER

Stundande 
skördar

För

1813–2013En del av 200-årsfirandet 
– endast för våra ledamöter

Stockholms mellan- och ytterskärgård
Båt från Stavsnäs hamn till Sandhamn. Sedan via ögruppen Brand-
skärgården, där vi iakttar fågefaunan, till Bullerö naturreservat; 
info om förvaltningen och besök i  Bruno Liljefors naturum. 
Den öppna skärgården; Hallskär & Långviksskär – berggrundens 
glacialskulptur, skärgårdsby, kulturlandskap och strandängar.
Färd norr om Nämdö, besök på ö med urkalksten.
Info: eva.ronquist@ksla.se

Produktionsjordbruk i mötet mellan land 
och stad
Miniföreläsningar under bussturerna.
Ströms gård i Rosersberg; om ett serviceföretag på landsbygden. 
Möte med spannmålsodlare.
Lövsta/Nationellt forskningscenter för lantbrukes djur: ”Vad be-
rättar landskapet?” Om forskningscentret och biogasanläggning-
en. Visning av Europas modernaste kommersiella slakteri, anpas-
sat för forskning.
Guidad passage genom Ultuna Campus.
Det historiska jordbrukslandskapet vid Alsike kyrka.
Info: magnus.stark@ksla.se

Nationalstadsparken och vetenskapens 
landskap
Modern forskning i historiska landskap. Vetenskapsstaden efter 
Experimentalfältet.
Stora Lappkärret och Lappkärrsbergen; 1800-talets uppodling 
och mossodlingar, Djurgårdens skogar. 
Fiskartorpet; Djurgårdens historia från vikingatid till 1700-tal. 
Vattuminskning och landhöjning. Nationalstadsparken möter mil-
jonstaden. 
Stora Skuggan; Nationalstadsparkens och Djurgårdes förvaltning 
och skötsel. Lantbruksvetenskapens födelseplats – Edelcrantz och 
Skuggan. Invigning av Stora Skuggan som besöksmål och avtäck-
ning av Edelcrantzobelisken. 
Info: per.eriksson@ksla.se

Skog, naturmiljö och hamn – Hargs Bruk, 
Uppland
Vallonsmedjan på Hargs Bruk, Hargs Bruk AB och historiken.
“Att bo i kulturmiljö”; Nerhammaren
Järnboden – “Roslagens Glimmingehus”. 
Hargs Hamn AB; hamnområdet – biobränslen, järnmalm, rund-
virke...
Löhammar ladugård; “framtidens lantbruksbyggnad”. 
Bruksmuséet på Hargs bruk.
Info: birgitta.naumburg@ksla.se

• Nationalstadsparken
• Stockholms skärgård

Anmälan via www.ksla.se/ledamotsrummet/ senast den 28 maj. Begränsat antal platser – först till kvarn...
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Rennäring som samhällsresurs

Tankesmedjor, investerare och andra 
visar numera stort intresse för det ark-
tiska området – när klimatförändring-
arna får isen att smälta öppnar sig nya 
möjligheter i fråga om transporter och 
exploatering av naturresurser. Men det 
påverkar också livet och levebrödet för 
de människor som sedan länge lever 
där. De första samerna i Sápmi (norra 
Norge, Sverige, Finland och nord-
västra Ryssland) var visserligen jägare, 
men på 1500-talet minskade de vilda 
renarna i antal och de tama ökade. 
Rennäringen i området har alltså lång 
historia.

Renen.främjar.biologisk.mångfald
Renarna påverkar den biologiska 
mångfalden på flera sätt. Genom att 

Ursprungsbefolkningar över hela nordkalotten har fött upp renar på naturens villkor i hundratals år. 
Idag möter samerna en tilltagande konkurrens om betesmarkerna från olje- och gasexploateringar, 
kraftverksdammar, gruvprospektering, infrastruktur, vindkraft och skogsnäring. Samtidigt bidrar den 
samiska livsstilen och renskötseln med ansenliga värden till samhället. Rennäringen som resurs för 
samhället togs upp vid ett seminarium i december 2012 som KSLA arrangerade tillsammans med SLU.
Text: Maria Larsson (utdrag ur rapporten Reindeer herding as a resource for the society. Uppsala Dec. 3-4, 2012)  •  Foton: Birgitta Åhman

vara ”blandätare” påverkar renen kon-
kurrensförmågan hos många växter 
genom sitt betande. Groddar från ör-
ter gror i renarnas fekalier och mos-
san får svårt att konkurrera mot gräset 
allteftersom gödseln gör jorden mer 
näringsrik. Renarnas trampande gör 
hål i vegetationstäcket där arter får nya 
möjligheter att gro och växa.

– Renen är central drivkraft bakom 
den arktiska biologiska mångfalden 
och ekosystemprocesser, men på vilket 
sätt beror på klimat, mängd renar, tid, 
artansamlingar och näringstillgång, 
sade Kari Anne Bråthen, forskare i 
arktisk och marin biologi vid univer-
sitet i Tromsö.

– Den totala effekten av renbetet 
är antagligen mer positiv än negativ. 
Om det blir för många renar på sam-

ma ställe är det förmodligen ett större 
problem för renen (mindre föda) än för 
den biologiska mångfalden, som tro-
ligen påverkas mer av andra faktorer 
som industriell skogsskötsel, gruvdrift 
och klimatförändringar.

Ju.större.vajor.desto.bättre.köttproduktion
– Renkor (vajor) bör väga åtminstone 
runt 70 kg på hösten. Då får de flesta 
under våren en kalv med god chans att 
överleva och växa och i slutänden ge 
högkvalitetskött till hösten, berättade 
Birgitta Åhman, professor i renskötsel 
vid SLU i Uppsala.

En välskött hjord med god struktur 
(vilket innebär att över hälften ska vara 
vajor i bästa ålder, som får en kalv var-
dera varje år) och parasitkontroll för-

Renen är central drivkraft bakom den 
arktiska biologiska mångfalden och 
ekosystemprocesser men på vilket 
sätt beror på klimat, mängd renar, tid, 
artansamlingar och näringstillgång.
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bättrar produktiviteten. Avkastningen 
förbättras också om betesmarken är 
bra, slakten sker vid optimal tidpunkt 
och kalvarna skyddas mot rovdjur.

Rovdjursstammen är så tät idag att 
nära nog halva produktionen av ren-
kött kan gå förlorad till rovdjur – då-
ligt för renskötseln, men bra för den 
biologiska mångfalden.

– Det är renskötarnas arbete 
som förser rovdjuren med mat, sade 
Birgitta Åhman torrt.

Renkött från djur som har betat på 
naturliga betesmarker innehåller stora 
mängder nyttiga mineraler, vitaminer 
och fleromättat fett. Renarna slaktas 
i EU-godkända anläggningar och ve-
terinärbesiktning görs av såväl levande 
djur som slaktkroppar. 

Stora.förväntningar.på.turismen
Samisk turistnäring karakteriseras av 
ett traditionellt tema och hög grad 
av samiskt inflytande. De politiska 
förväntningarna på turismen är ökad 
sysselsättning och inkomst, en bre-
dare ekonomisk bas, bättre förståelse 
för det samiska samhället, förbätt-
rad infrastruktur, ökade möjligheter 
för samerna att bo kvar i Sápmi och 
bättre styrning av turismen för att 
minska störningen på betande renar. 
Renskötseln har en nyckelroll i samisk 
kultur, även i framtiden.

– Att kombinera renskötsel och 
turistnäring kan vara en fördel, men 
bägge måste hanteras professionellt. 
Det är svårt att vara professionell 
om turismen är en sidoaktivitet, sade 
Dieter Müller, Umeå universitet.

För att utnyttja potentialen i tu-
ristnäringen måste också kommuner 
och entreprenörer samarbeta.

VisitSápmi, en organisation för 
samisk ekoturism, har gjort en mark-
nadsanalys som säger att turisterna vill 
ha autentiska, personliga och lärande 
upplevelser med kvalitet, inklusive 
tradition och kultur, nära naturen.

Tuomas Aslak Juuso, renskötare 
från Käsivarsi i Finland, som kombi-
nerar sitt arbete med politik, påpekade 
att turistnäringen måste bevara sin 
särart och kvalitet och respektera det 
traditionella levnadssättet inom den 
samiska kulturen.

– Vi har några dåliga erfarenheter 
från turistindustrin i fråga om kultu-
rell exploatering men också när turism 
och renskötsel ska ske på samma areal.

Han gjorde också klart att det finns 
ett behov hos det samiska samhället att 
få tillgång till vetenskapliga resultat. 
Forskningen är viktig för renskötare! 
Forskare kan inte komma till Sápmi 
och förvänta sig att få tillgång till tra-
ditionell kunskap utan att ge någon-
ting tillbaka. Samerna själva behöver 
också göra vetenskapliga studier i syfte 
att vinna större trovärdighet för de oli-
ka sätten att leva och göra det möjligt 
att jämföra olika forskningsresultat.

Börda.eller.nytta?
Renskötseln är en för liten affärsverk-
samhet för att uppmärksammas på 
nationell nivå men den är väsentlig på 
lokal nivå och i ett längre perspektiv.

Den svenska rapporten ”Vad kostar 
en ren?” (1998) hävdade att renskötsel 
ger ett negativt bidrag till samhället 
p g a alla kostnader den påtvingar sin 
omgivning; kompensationer, subven-
tioner, kulturstöd o s v.

– Rapporten visar att ekonomi 
inte är en neutral vetenskap och att 
slutsatserna hänger på ens perspektiv, 
menade forskaren Jan-Åge Riseth vid 
Northern Research Institute i Tromsö. 
Han gav sin förklaring av vad socio-
ekonomi på landsbygden innebär:

– All positiv inverkan från rensköt-
seln bidrar till att förbättra levnads-
förhållandena i landsbygdsområden, i 
såväl renskötande hushåll som i lands-
bygdssamhällen i sin helhet, med indi-
rekta betydelsefulla spin-off-effekter.



Stora vajor får kalvar med större 
överlevnadspotential. 

KSLA har inrättat en kommitté för 
kompetensförsörjning inom skogs-
bruket för perioden 2013–2015, med 
syfte att stärka konkurrenskraften 
och innovationsförmågan i svensk 
skogsnäring.
Text: Niklas Fogdestam

Kommittén.ska:
• Analysera det framtida behovet av 

högre utbildning och diskutera 
åtgärder som kan bredda rekryte-
ringsbasen och därmed underlätta 
kompetensförsörjning.

• Lägga.fram substantiella utbildnings-
förslag för den akademiska katego-
rin, som gör utbildningen mer re-
levant och förbättrar dess kvalitet 
och som därmed verkningsfullt 
bidrar till skogssektorns kompe-
tensförsörjning.

• Föreslå nya kompetenshöjande sam-
verkansformer dels mellan utbil-
dande och forskande institutioner, 
dels mellan sådana och skogsnä-
ringens företag och organisationer.

• Inspirera till ökade insatser för 
skogsbrukets framtoning och att-
raktivitet, något som i förlängning-
en kan ge nya förutsättningar för 
branschens kompetensförsörjning.

Den nya kommittén har haft sitt 
första möte, där vi bland annat. fick 
en beskrivning av KSLA och dess 
kommittéarbete. Vi diskuterade kom-
mitténs arbetssätt och gick igenom 
bakgrunden till förslaget om en ny 
kommitté. Slutligen avhandlade vi 
kommitténs syfte och mål och lade 
fram en handlingsplan för det kom-
mande året. Frågeställningarna som 
vi ska arbeta med visade sig vara syn-
nerligen engagerande till sin natur och 
diskussionerna under vårt första möte 
blev stundtals väldigt livliga vilket bå-
dar gott för det fortsatta arbetet.

Kommitténs första konkreta ak-
tivitet var att ansvara för ett semi-
narium tillsammans med IVA under 
Skogsnäringsveckan. På torsdagsefter-
middagen den 18 april var alla som vil-
le välkomna att höra om och diskutera 
Skogsnäringens kompetensförsörjning – 
en ödesfråga i Plenisalen hos KSLA. 

Kommitté.för.
kompetensförsörjning

Ny kommitté i KSLA:s skogsavdelning
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Torsdagen den 23 maj från kl 15.00 och tre timmar framåt står våra portar öppna för var och en som vill se hur vi har 
det här på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, på Drottninggatan 95 B i Stockholm (T-Rådmansgatan). Passa på 
att stifta bekantskap med vårt hus; donatorsfoajén, plenisalen, kollegierummet, den spännande Oscars källare och inte 
minst vårt fina bibliotek! Här och där kommer du att möta ledamöter som kan berätta om akademien och dess historia.

För den som vill uppvakta akademien till sina 200 år finns insamlingsstiftelsen ”KSLA för stundande skördar” (www.
stundandeskordar.se), som tidigare presidier instiftat. Alla gåvor noteras i ”Gröna boken” i akademiens donatorsfoajé, 
med givarens namn och datum. Bg 281-0463 eller Pg 650356-6.

Öppet Hus 23 maj
en del av 200-årsfirandet

VÄLKOMMEN IN!
Drottninggatan 95 B
Stockholm
Torsdag 23 maj 
Kl 15.00–18.00

1813–2013



Kommittén.består.av.följande.ledamöter:.
VD Mats Sandgren (ordf), ledamot i 
Skogsavdelningen 
Niklas Fogdestam, (sekr), Skogforsk
Programledare Magnus Thor, leda-
mot i Skogsavdelningen 
Dekan Peter Högberg, ledamot i 
Skogsavdelningen 

Professor Urban Bergsten, SLU
Docent Ulf Sellgren, KTH
HR-chef Kajsa Nilsson, Södra
Personalchef Mats Nilsson, Holmen
VD Pär Lärkeryd, Norra Skogsägarna
Ämnesråd Catharina Stenborg Blom, 
Landsbygdsdepartementet 

Departementssekreterare Ylva Norén, 
Landsbygdsdepartementet 
Studerande Anna Alhgren, SLU 
Uppsala 
Akademijägmästare Birgitta 
Naumburg, KSLA
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Det behövs samordnade åtgärder som 
stödjer strävandena att utöka expor-
ten av skogskunnande i våra länder. 
Det är viktigt att betona vår fortsatt 
viktiga roll inom bistånd, inte minst 
genom att vi fortfarande har stora och 
alltjämt ökande skogsresurser och ett 
aktivt skogsbruk jämfört med de flesta 
andra europeiska länder. För att kunna 
spela en viktig roll i framtiden krävs en 
politisk vilja. Det behövs behovsana-
lyser, ökade resurser och långsiktiga 
åtaganden för att mobilisera exporten 
av skogligt kunnande. 

Skogsnäringen behöver öka sin 
närvaro på den globala arenan, bland 
annat inom internationella processer, 
samt stötta olika nätverk för att säkra 
ett långsiktigt uppbyggande av resurs-
basen. Det strategiska värdet av ökad 
delaktighet i internationella proces-
ser som till exempel EU-samarbetet, 
ITTO och IUFRO måste tydliggöras 

för att det nordiska näringslivet i hö-
gre grad skall öka sin närvaro. 

Statligt stödda forsknings- och 
utbildningsinstitutioner bör avsätta 
medel för att bygga upp en kompe-
tensreserv. Ett alternativ är att arbeta 
med en kompetensreserv genom olika 
former av tankesmedjor, i likhet med 
den amerikanska och brittiska model-
len. SIFI är ett gott exempel men re-
surserna behöver stärkas. 

Det finns ett starkt behov att öka 
branschens attraktionskraft för att sä-
kerställa rekryteringen av högklassiga 
studenter och därmed kompetensför-
sörjningen. Att lyfta skogsbranschens 
internationella karaktär är avgörande 
för att motivera fler att söka in till ut-
bildningar relaterade till skogsbran-
schen. 

Möjligheterna för studenter att 
skaffa sig goda förutsättningar för en 

Text: Reidar Persson, SIFI, Jan Heino, Jord- och Skogsbruksministeriet i Finland & Fredrik Ingemarson, SIFI  •  Foton. Ylva Nordin

Om.export.av.skoglig.kompetens.
från.Sverige.&.Finland

Rapport från

Sekretariatet för Internationella Skogsfrågor

Norden, med dess skogliga kompetensbas, har mycket att erbjuda andra länder om erfarenheterna 
anpassas till lokala förhållanden i andra delar av världen. Det innebär dock att den svenska och finska 
kunskapsbasen måste mobiliseras i gemensamma och sektorsövergripande åtgärder. Tankesmedjan 
för Internationella Skogsfrågor har mejslat ut ett antal prioriterade sådana åtgärder.

internationell skogskarriär är bättre än 
någonsin tidigare. Trots detta återstår 
mycket att göra både inom utbild-
ningen och inte minst rekryteringen 
av unga, internationellt inriktade 
skogsexperter med olika utbildnings-
bakgrund. De studenter som har ett 
internationellt intresse måste aktivt 
uppmuntras under studietiden genom 
stöd med karriärplanering, tydliga 
målbilder, uppföljning och coachning. 
En incitamentsstruktur behöver ska-
pas för att öka lärarnas utlandserfa-
renhet, till exempel genom en stärkt 
koppling mellan löneutvecklingen och 
internationell erfarenhet. 

Vi rekommenderar att en förteck-
ning över prioriterade åtgärder tas 
fram och förankras hos berörda myn-
digheter och organisationer genom ett 
fortsatt samarbete, bland annat inom 
de existerande referensgrupperna.
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SWOT-analys av export av skogligt kunnande från Finland och Sverige. En komplett SWOT-analys finns i KSLAT nr 7-2012.

STYRKOR SVAGHETER

• En demokratisk modell med stabila institutioner och tyd-
liga aktörer på marknaden (virkesmätning m m).

• Skogssektorn har ett starkt, positivt varumärke utomlands 
(t ex den nordiska skogsbruksmodellen).

• Stort kunnande om hållbart skogsbruk, vilket lämpar sig 
för ex-port och har ett stort värde i utvecklingssamarbete, 
rörande t ex restaurering av landskap.

• Stark utbildning och forskning, som kan utvecklas för 
export, inom branschen.

• Exporten av skogligt kunnande (know-how) och omvärlds-
analysen rörande t ex den framtida efterfrågan är bristfäl-
lig.

• Skogsbranschens kunnande gällande sociala färdigheter, 
språk och främmande kulturer är begränsat.

• Brist på förståelse för vikten av samarbete över sektors-
gränserna, både på innovations- och förvaltningssidan 
(inte minst inom bistånd).

• Internationella arbetslivserfarenheter värderas inte och det 
finns få alternativ vid start av en internationell karriär.

MÖJLIGHETER HOT

• Stor efterfrågan på de traditionella kunskapsområdena 
(skogsuppskattning och -planering, skogsvård, skogstek-
nologi och familjeskogsbruk).

• Goda förutsättningar för att agera inom nya kunskapsom-
råden (klimat, NTFP m m) genom forskning och utbildning.

• Användningen av biträdande sakkunniga kan mångfaldi-
gas från nuvarande nivå.

• Deltagande i sektoröverskridande projekt inom t ex jord-
bruk och vatten.

• Sektorn och utbildningen följer inte samhällsutvecklingen.
• Skogssektorn lyckas inte informera om historisk betydelse 

och fördelar med den nordiska modellen internationellt 
sett.

• Studentrekryteringen lyckas inte attrahera duktiga studen-
ter från en bred målgrupp.

• Konflikt mellan ny och traditionell skogskunskap (t ex inom 
ekosystemtjänster).

• Brist på medel och minskning av antalet skogliga finansie-
ringsinstrument.

• Starta en nordisk forskarskola inom t ex skogsrestaure-
ring och agroforestry.
• Ta upp en diskussion med politikerna om att satsa 
på fler JPO-/BBE-tjänster för den gröna sektorn, t ex vid 
CGIAR-institut, nordiska projekt, internationella tankes-
medjor och FN-organisationer. 
• Lyft upp en diskussion om utveckling och innehåll av 
ett modernt skogsbistånd.
• Öka samordningen av det internationella forsknings- 
och institutionsarbetet, gärna tvärsektoriellt samarbete 
rörande sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.
• Satsa på projekt inom restaurering av degraderad mark 
och bondeskogsbruk.
• Satsa på regionala projekt för förstärkning av skogsin-
venteringarna och skogsteknikerutbildningen i Afrika.

• Fortsätt samarbetet med t ex African Forest Forum 
(AFF) för att diskutera hur de nordiska länderna på bästa 
sätt kan stödja uppbyggnaden av uthålligt skogsbruk.
• Bredda rekryteringen och integrera internationella 
perspektiv i de skogliga utbildningarna.
• Starta en samnordisk kurs inom internationellt skogs-
bruk.
• Identifiera utomnordiska examensarbeten och praktik-
platser i samarbete med hela sektorn.
• Visa på internationella karriärvägar, lyft fram ambas-
sadörer och följ upp mentorsprogrammen.
• Upprätta nationella förteckningar över åtgärder som 
behövs i Sverige respektive Finland.
• Följ upp åtgärdsförslag genom nationella referens-
grupper.

Prioriterade åtgärder i inledningsskedet
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Ömse sidor om vägen är en akademisk avhandling om al-
léerna i Skåne och deras betydelse i ett landskap som under 
1700-talet genomgick en större omvandling. Det sägs att 
de första alléerna planterades under tidigt 1600-tal, kanske 
ännu tidigare, men det var under 1700- och 1800-talen som 
de blev ett vanligt landskapselement.

Moderatorn, akademiledamoten Ulrich Lange, inledde 
kvällen med att berätta att ett viktigt skäl för KSLA att ge 
ut denna bok är att akademien vill verka för den kultur-
betingade biologiska mångfalden för hållbart samhälle. I 
det sammanhanget har alléerna en funktion utöver de stora 
skönhetsvärden som de naturligtvis bidrar till och som är 
knutna till odlingslandskapet. Men akademien har sedan 
gammalt intresse för träd och trädplantering, vilket bland 
annat går tillbaka till Experimentalfältet där man under 
hela 1800-talet bedrev trädskolor. Man kan nämna att år 
1887 levererade Experimentalfältet inte mindre än 18 000 
träd redo för plantering.

Det vetenskapliga intresset för alléer startade på allvar 
på 1980-talet och bevarandet av dessa trädplanteringar 
finns numera kodifierad i Miljöbalken där en allé är ”en 
anläggning av minst fem träd längs en väg eller tidigare 
väg. Den kan vara enkel- eller dubbelsidig”. Tillkomsten av 
denna föreskrift är i sig ett uttryck för värderingen av al-
léerna som en betydelsebärande kulturbetingad naturmiljö 
att värna om.

Klass,.makt.och.samhällsposition
Författaren Patrik Olsson berättade att alléerna i sina ti-
diga former främst var en markering av klass, makt och 
samhällsposition. Längre fram fick de oftare en mer nytto-
inriktad betydelse, men också estetisk betydelse invid kyr-
kor, skolor och landsvägar. En av de längre alléerna i södra 
Sverige mellan Malmö och Lund var på sin tid omkring 
20 kilometer och intressant nog också en betalväg. I Skåne 
fanns sedan de många krigen och de oroliga tiderna under 
1600- och 1700-talen ett stort behov av återbeskogning och 
en del av dessa träd planterades just som alléer eller i pilha-
gar, ett fenomen som även Linné skriver om på flera ställen 
i sina texter.Ett exempel på nyttotänkandet kring alléer är 
1700-talets första planteringsvåg, som är sammanlänkad 
med skiftesreformerna och behovet av att förstärka land-
skapet och markera inägorna. Dessa alléer sträckte sig oftast 
från inägogränsen ända fram till gårdens huvudbyggnad. 

Ett.boksläpp.med.fokus.på.alléer.och.landskap

Den femtionionde volymen i den historiska bokserien Solmed har sett dagens ljus, en pub-
licering som påbörjades redan 1992. Boken heter Ömse sidor om vägen och firades med ett 
numera traditionellt boksläpp. Omkring nittio personer med intresse för alléer och land-
skap hade tagit sig till i akademiens hus för att lyssna på föredrag och paneldebatt.
Text: Jimmy Lyhagen  •  Foton: Jimmy Lyhagen & IBL/John Foxx

Boken Ömse sidor om vägen kan beställas bia www.adlibris.com och www.bokus.com. 
En anmälan i Geografiska notiser finns att läsa på denna webblänk:
http://www.ksla.se/anh/files/2012/11/Allebok_geografiskanotiser.pdf

Ömse sidor om vägen

Pil var det vanligaste 
trädslaget i 1700-talets allé 
men även ädlare trädslag blev 
populära med tiden. Under 
1800-talet blev poppel det 
vanligaste att plantera och 
perioden präglades inte av 
nyanläggning utan i första 
hand av komplettering och 
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Träden behöver inte stå på ömse sidor om vägen för att betraktas som en allé 
– så länge de är minst fem stycken.

Författaren Patrik Olsson berättade om sitt mång-
åriga engagemang i alléer.

Boksläppet drog många åhörare – akademiens plenisal var i princip fullsatt. 

omplantering av äldre alléer. Allén är en viktig del för en 
förståelse av landskapet som en helhet – förstår vi inte al-
léerna kan vi inte heller få en tillräcklig förståelse för land-
skapet, menar Olsson. Alléerna är en spännande berättelse 
om både ideologi, makt, nytta och estetik. 

Allén.som.biologiskt.arkiv
Åhörarna fick veta mer om alléerna ur biologisk synvin-
kel när Anna Dahlström och Tommy Lennartsson från 
Centrum för biologisk mångfald intog scenen. Båda mena-
de att träd är att betrakta som ett biologiskt historiskt arkiv, 
en biologisk kulturhistoria som på olika sätt kan komplet-
tera de traditionella historiska källorna. Träden i alléerna 
fyller också en viktig funktion i bevarandet av arter och som 
biotoper, något som inte sällan förbises eftersom de i forsk-
ningen oftast betraktas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Leif Gren från Riksantikvarieämbetet visade bland an-
nat genom exempel i konsten att alléerna också har bidragit 
till upptäckten av naturen. Han menade att när man börjar 
distansera sig från naturen, något som alléerna medverkar 
till, så börjar man också se den. Naturen avtecknas tydligare 
i kontrast mot de arkitektoniskt raka trädraderna.

Trafiksäkerhet
I den efterföljande paneldebatten diskuterades alléer bland 
annat ur trafiksäkerhetssynpunkt. Under en period tog man 
till exempel bort alléer vid större vägar på grund av risken 
att vid avåkningar köra in träd, med värre skador som följd. 
Men studier har visat att träd längs vägar och i landskapet 
har en positiv inverkan på trafiken, de kan bidra till oriente-
ringen och i vissa sammanhang har träden en lugnande ef-
fekt på körstilen. I Danmark har man därför i sen tid börjat 
med återplantering av alléer. Man kan påstå att man i viss 
utsträckning har återupptäckt alléerna ur både kulturhisto-
risk och modern nyttosynpunkt.

Kvällen avslutades under glada och trivsamma former 
med mingel i Oscars källare och Donatorsfoajén. 



Möjligheterna att jaga älg och ripa med utgångspunkt från Enaforsholm vänder sig i första hand till ledamöterna i KSLA och till 
personer i nätverket. Njut av jakten, den storslagna naturen och den pietetsfullt rustade fjällgården!

JAGA PÅ

Enaforsholm!

Programmet i korthet
• Ankomst till Enaforsholm torsdag kväll/fredag alt lördag
 morgon – för älgjägare gäller ankomst dagen före. 
• Frukost & fixa lunchpaket inför en intensiv dag på fjället.
• Middag i Fjällgården. Eventuellt föredrag om fjälljakt.
• Hemresa lördag kväll, alternativt söndag.

Info & anmälan

Ripjakter
Årets ripjakter genomförs den 30–31 augusti och den 20–21 
september. Jakten bedrivs med stående fågelhund. En ytter-
ligare ripjakt i kombination med älgjakten kan bli aktuell den 
13 september. 

Fr o m 2013 ingår jaktområdet i en årlig ripinventering.

Älgjakt
Vi genomför också en ren älgjakt den 14–15 september. Att 
jaga älg med löshund nära fjällen är något speciellt. Landska-
pet, höstfärgerna och den kvalitativt fina älgstammen kan 
göra detta till en mycket stark jakt- och naturupplevelse. Jak-
ten sker tillsammans med det lokala jaktlaget. 

Pris för jakt, inklusive två middagar och logi i dubbelrum:
• ripjakt i augusti och september (en natt) 3.700 kr
• älgjakt i september (två nätter) 4.400 kr
• älgjakt i september med ripjakt (två nätter) 6.000 kr
Deltagarantal: max 10 personer vid respektive jakt.

Kom med på 
höstens
jakter!Lyckad älgjakt vid Enaforsholm. Jaktlag: Jonas Nor-

berg, Anders Olofsson och Lars Mjölner.

Älgjakt:
Lennart Rådström
tel 070-518 85 50
lennart.radstrom@skogforsk.se

Ripjakt:
Lars Törner
tel 070-330 42 00
lars@ltmiljo.se

2013

www.enaforsholm.se

Tel 0647-730 26
info@enaforsholm.se

Nöjda jägare vid en av förra årets ripjakter. 2012 års älgjakt.

Jaga ripa och/eller älg i västra Jämtland, mellan 
Handöl och Storlien! Området sträcker sig från vä-
gen mot Storulvån västerut förbi jaktstugan vid 
Silverfallet.

Fjällgården Enaforsholm donerades 1937 till 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien av gross-
handlare A.W. Bergsten. Jakt och fiske tillsam-
mans med måleri var en stor del i hans hängivna 
vistelse i området runt Enaforsholm. Det är natur-
ligt att återknyta till traditionen med jaktupple-
velser i en fantastisk natur kombinerat med ett 
härligt boende.

Missa inte senaste numret av ANH:s nyhetsbrev Freja –
om allt som akademiens bibliotek har att erbjuda när det gäller jakt- och vilthistoria!
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Akademiens remissvar

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/synpunkter-pa-betankande-ny-djurskyddslag/

Synpunkter.på.betänkandet.”Ny.djurskyddslag”.(SOU.2011:75).från.Landsbygdsdepartementet

Här återges endast inledningar till eller korta sammanfattningar av akademiens remissvar. Alla remissvar går att läsa/
ladda ned i sin helhet på akademiens hemsida, www. ksla.se, under rubriken Remisser.

KSLA delar utredarens uppfattning om 
att djurskyddslagstiftningen ska vila på 
en tydlig etisk grund och ha en stark för-
ankring i samhället. Djurens välfärd hör 
till de allra viktigaste faktorerna, när kon-
sumenterna bedömer lantbrukets kvali-
tet och trovärdighet.

KSLA anser det dock förvånande att 
hela utredningen och dess förslag präg-
las av ett snävt nationellt perspektiv, som 

inte tar hänsyn till den omfattande ut-
veckling som skett och sker inom EU.

Jordbruksverket förslås få mycket fria 
mandat att detaljreglera i sina förskrifter. 
KSLA menar att det är olämpligt att riks-
dagen enligt detta förslag ska frånhända 
sig ansvaret för en fråga av utpräglat po-
litisk karaktär för att låta den tjänsteman-
nastyras på Jordbruksverket.

KSLA stöder utredningen i det att 
lagstiftningen och dess tillämpning ska 
baseras på vetenskap och beprövad er-
farenhet, men menar att utredningen 
inte har hanterat detta fundament på ett 
rimligt sätt.

Förtydliganden av dessa ståndpunk-
ter samt ett flertal ytterligare synpunkter 
finns i remissvaret i sin helhet.

Yttrande.över.betänkandet.”Kvalitetssäkring.av.forskning.och.utveckling.vid.statliga.myndigheter”.(SOU.2012:20)

Utredningen omfattar 48 myndighe-
ter, av vilka 42 bedriver egen forsk-
ning och/eller finansierar extern forsk- 
ning. Huvudmän för dessa myndig-
heter är Stadsrådsberedningen och 
tio departement – alla utom Försvars-
departementet.

Utredningen visar att kvalitetssäk-
ringen håller en hög nivå vid de flesta 
av de utvalda myndigheterna, även om 

vissa brister finns, och därför innehåller 
utredningen inte några genomgripande 
förslag. Förutom att understryka betydel-
sen av kvalitetssäkring i all forskning läm-
nar KSLA:s synpunkter på de sju förslag 
som återfinns i betänkandet:
1. Seminarier för handläggare i Rege-

ringskansliet
2. Nätverk för FoU-myndigheter
3. Övervägande av styrningsformerna 

för forskningsverksamheten hos 
vissa FoU-myndigheter

4. Ett vetenskapligt råd vid varje FoU-
myndighet

5. Snara åtgärder för höjd nivå på vissa 
myndigheters kvalitetssäkring

6. Regelbunden utvärdering av myn-
digheternas forskningsverksamhet

7. Utvärdering av överföringarna av 
FoU från myndighet till UH

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/kvalitetssakring-forskning-o-utveckling/

Yttrande.över.översynen.av.Svenska.artprojektet

KSLA anser att Svenska artprojektet är 
av mycket stor betydelse för de areella 
näringarna och natur- och miljövården, 
samt för förståelsen ekosystem och eko-
systemtjänster och översynen av det är 
värdefull. Brister vidlåder dock utred-
ningen när det gäller information till och 
samråd med berörda intressenter och  
betänkandet saknar närmare motivering 
av förslagen och konsekvensanalyser.

Arbetet i Svenska artprojektet är fun-
damentalt inom KSLA:s verksamhetsfält 
och bör bevaras med nuvarande om-
fattning, inriktning och resurser. Ingen 
uppskrivning av anslaget har skett sedan 
år 2005 och anslagen borde öka. Rege-

ringen bör ge ett mer preciserat och for-
mellt uppdrag till Artprojektet.

KSLA finner inga hållbara skäl till att 
ändra den nuvarande organisationen 
med ArtDatabanken som huvudman. 
Projektet bör även i fortsättningen ge- 
nomföras under ledning av ArtDataban-
ken och i nära samverkan med Naturhisto-
riska riksmuseet och övriga intressenter.

Museistödet är en förutsättning för 
museernas medverkan och Artprojektets 
forskningsdel. Projektets vetenskapliga 
nytta och värde kan inte uppnås om mu-
seistödet utgår eller begränsas.

En fortsatt forskningsdel på nuva-
rande nivå bedöms kunna ge en rimligt 
heltäckande, om än inte fullständig, bild 

av mångfalden av flercelliga arter inom 
en 15–20-årsperiod.

Ambitionsnivån kan inte styras från 
ett ”nyttoperspektiv”.

KSLA delar inte uppfattningen att 
bokutgivningen av Nationalnyckeln ska 
upphöra. Artskyddsarbetet och resulta-
ten bör redovisas såväl i bokform som 
digitalt. två kompletterande, inte konkur-
rerande, kommunikationsformer. Det po-
pulärvetenskapliga materialet bör göras 
tillgängligt för andra, icke-kommersiella 
aktörer för att förbättra kunskapssprid-
ningen och tillgängligheten.
Samarbete med Artsdatabanken i Norge 
kan fördjupas om det ger samordnings-
vinster.

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-over-oversynen-av-svenska-artprojektet/
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http://www.ksla.se/remisser/kvotplikt-for-biodrivmedel/

Yttrande.över.EU-Kommissionens.förslag.till.ändring.i.Förnybarhets-.och.bränsledirektiven

KSLA anser att vetenskapliga metoder 
och kriterier bör användas när mål, me-
del och regelverk på biodrivmedelsom-
rådet utformas. Alla hållbara alternativ 
till den fossila oljan behövs. KSLA stödjer 
föresatsen att öka utvecklingstakten för 
nya biodrivmedel och öka klimatnyttan 
för befintliga biodrivmedel.

KSLA:s svar behandlar främst försla-
gen om införande av ett tak på 5 % gröd-
baserade biodrivmedel, multipelberäk-
ningarna och och ILUC-faktorerna.

KSLA anser att en uppdelning av bio-
drivmedel i olika kategorier är tveksam 
om den inte sker utifrån en vetenskaplig 
eller annan vedertagen grund. 

Oavsett förslagets innehåll är KSLA:s 
uppfattning att man bör utgå från gene-

rella förutsättningar hur mål, medel och 
regelverk bör utformas på biodrivme-
delsområdet.

Slutsatser:
Livscykelperspektiv bör styra hållbar-

hetsbedömningar. Det går inte att sätta 
mål hur mycket drivmedel som ska fin-
nas på marknaden år 2020 och samtidigt 
halvera användningen av traditionella 
biodrivmedel när de avancerade biodriv-
medlen inte finns eller kommer att finnas 
i tillräckliga volymer.

Beräkningsmetoderna får inte mot-
verka syften och klimatnytta. Att räkna 
dubbelt eller kvadrupelt för minskning av 
CO2 kommer inte att driva framtagandet 
av avancerade drivmedel. Detta styrs av 
långsiktiga spelregeler kring olika styr-

medel som i sin tur bidrar till en positiv 
marknadspotential – då kommer investe-
ringarna i tekniken.

Ryckighet i regelverken ger inga lång-
siktiga investeringar i storskalig produk-
tion av biodrivmedel. Det är upp till inves-
terarna och företagen att hantera risker 
inom marknad och teknologi, medan  
politiker och lagstiftare måste se till att 
regelverken blir rimligt långsiktiga så att 
företag vågar investera i förnybar energi.

Energieffektivisering och ändrade 
transportsätt. Den viktigaste åtgärden 
är att minska energiåtgången genom ef-
fektiviseringar och överflyttning till an-
dra och mer hållbara transportsätt. KSLA 
efterlyser kraftfullare åtgärder på detta 
område.

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/fornybarhets-och-bransledirektiv/

Yttrande.över.rapporten.om.klimatfärdplan.2050

KSLA har lämnat ett yttrande till Miljö-
departementet över Naturvårdsverkets 
rapport ”Underlag till en färdplan för ett 
Sverige utan klimatutsläpp 2050”.

Akademien påpekar bland annat att 
Färdplanen inte i tillräcklig grad diskute-
rar teknikutvecklingen; ökad livslängd på 

produkter och bättre återvinning samt 
substitution av energikrävande stål och 
cement med främst trä. Rapporten ba-
seras också på ett sätt att räkna som gör 
att jordbruket inte kan bli klimatneutralt 
utan att läggas ned. KSLA pekar tvärtom 
på möjligheterna för jordbruket att kom-

ma långt på väg mot klimatneutralitet, 
under förutsättning att all bioenergi, till 
exempel från halm, biomassa från höst-
grödor, biogas från gödsel etc. tillgodo-
räknas jordbruket, liksom inbindning av 
kol i marken.

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-over-rapporten-om-klimatfardplan-2050/

Synpunkter.på.förslag.till.ny.lag.om.kvotplikt.för.biodrivmedel.och.förslag.till.ändringar.i.lagen.(1994:1776).om.skatt.på.energi

KSLA menar att det kvotpliktspaket som 
föreslås inte är tillräckligt kraftfullt efter-
som det inte tar hänsyn till högre mål för 
inblandning av biodrivmedel, klimatef-
fekter eller långsiktighet för regelverken.

KSLA anser att låginblandning av bio-
drivmedel i fossila bränslen är ett effek-
tivt sätt att få ut biodrivmedel på mark-
naden och därmed sänka GHG-utsläppen 

(Green House Gas) från transporter och 
minska användningen av fossila bränslen. 
Kvotplikt är ett sätt att garantera inbland-
ning av biodrivmedel samtidigt som det 
garanterar en marknad utan alltför kraft-
fulla svängningar.

KSLA anser att om förslaget ska stimu-
lera till en ökad inhemsk produktion och 
tilltagande användning av biodrivmedel 

krävs antingen en tydligt kommunicerad 
successivt ökande kvot (inblandningsan-
del), full skattefrihet eller motsvarande 
stimulans för alla biodrivmedel över kvot-
pliktsnivån, eftersom dessa är dyrare att 
producera än de fossila alternativen.
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien inbjuder till en veckolång sommarkurs vid 
Enaforsholm Fjällgård nära Storlien i Jämtland. 

Under kursen genomför vi en tre dagar lång fjällvandring över Storulvån, Sylarna, Stor-
erikvollen och Blåhammaren plus ett par kortare dagsvandringar. Kursen behandlar fjällens 
växter, djur och natur samt rennäring, naturvård och skogsbruk. Sista dagen ägnas åt lands-
bygdsutveckling i fjällregionen och inkluderar ett studiebesök i Norge.
Resan till Enaforsholm kan göras med tåg eller bil.

Antalet kursdeltagare: 20–27. Platserna fördelas i turordning efter anmälningsdatum.
Mer information, detaljprogram & anmälan: www.ksla.se eller eva.ronquist@ksla.se.

Sista anmälningsdag 15 maj

ENAFORSHOLMSKURSEN 
20–27 juli 2013

SUBVENTIONERAT PRIS FRÅGOR & ANMÄLAN
4 300 kr (studerande) Eva Ronquist, tel 08–54 54 77 06
6 500 kr (yrkesverksamma) eva.ronquist@ksla.se

Priset inkluderar föreläsningar och exkursioner enligt program, busstransporter 
samt helpension i 7 dygn. Kostnaden till/från Enaforsholm tillkommer.

EnaforsholmskursEn 63 år!

Följ med på en oförglömlig kurs i fjällkunskap!

1813–2013



16 maj – Akademisammankomst
för ledamöter och särskilt inbjudna
Vårresa till Barksätter med invigning av arboretum 
och bro

23 maj – Mottagning för särskilt inbjudna hos Akademien
En del av 200-årsfirandet

23 maj – Öppet hus för alla hos Akademien
En del av 200-årsfirandet

24 maj – Seminarium
Six feet under – the role of soil carbon in tackling 
climate change
This seminar will give some perspectives on how we can 
optimise carbon capture in agriculture, and also discuss 
how to mitigate, or even avoid, emissions through looking 
at our food consumption patterns.

28 maj – Seminarium
Mat i tiden – livsstil, mode eller hälsa
Valet av matmönster och särskilda livsmedel kan ha 
många skäl. Här belyser vi flera aspekter på matens 
betydelse för individer och samhälle.

31 maj – Seminarium
Do numbers count? Exploring the relation between 
forest growth and the number of tree species
(in cooperation with Future Forests)
An important purpose of this seminar is to discuss why 
different studies in the fields of ecology and silviculture 
come to different conclusions regarding the effect of 
mixed forests on forest growth.

Kalendarium 2013

Alla aktiviteter sker i KSLA:s lokaler, Drottninggatan 95 B i Stockholm, om inte annat anges.
Ytterligare information finns på akademiens hemsida.

Reservation för ändringar. Aktivitetsprogrammet uppdateras kontinuerligt.

3 juni – Seminarium
Experiences from Bai Bang with global reflections (SIFI)
It seems difficult for Nordic actors to engage in biomass 
production in the South without running into problems. 
But around Bai Bang forests have grown without conflict. 
This seminar focuses on the main reasons behind this 
success.

11 juni – Jubileumskonferensen För stundande skördar
En del av 200-årsfirandet
En dag om hur dåtiden, nutiden och framtiden vävs 
samman i ett obrutet mönster:
Fm – Då & Nu. Akademien som ett framtidsprojekt för 
svenskt välstånd under 200 år
Em – Framtiden. Du sköra nya värld. Femton unga 
akademiker blickar mot vårt bruk av naturresurser år 2063
Aula Magna, Stockholms universitet

12 juni – Jubileumsexkursioner För stundande skördar
En del av 200-årsfirandet
Fyra exkursioner som speglar nutiden – för ledamöter 
och särskilt inbjudna:
• Skog, naturmiljö och hamn – Hargs Bruk, Uppland,
• Stockholms mellan- och ytterskärgård, en 
skärgårdexkursion
• Nationalstadsparken och vetenskapens landskap
• Produktionsjordbruk i mötet mellan stad och land – 
en resa från Stockholm till Ultuna

20–27 juli – Enaforsholmskursen i fjällkunskap
Enaforsholm, västra Jämtland

30–31 augusti & 20–21 september – Ripjakt
14–15 september – Älgjakt
Enaforsholm, västra Jämtland


