Världens jordbruk – så fungerar det, globalt
och på gårdsnivå.
Seminarium kring en ny internationell lärobok
Med Carin Martin, Paul Brassley, Janken Myrdal, Shanshan Zhang och
Cecilia Waldenström
Tid

Torsdagen 17 oktober, kl. 12.30 till ca 16.30
(lunch serveras från 12.30, seminariet börjar kl. 13.30)

Plats

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan

Senast måndagen 14 oktober via webben (klicka här).
Vid frågor: jimmy.lyhagen@ksla.se
(Observera att föranmälan är obligatorisk likaså avanmälan vid förhinder)

Pris

Kostnadsfritt!
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 1813–2013
Besök www.ksla.se för att ta del av utbudet av aktiviteter!

Boken kommer att finnas till försäljning vid seminariet
(Pris 200 kr. Ordinarie pris ca. 340 kr.)
Världens jordbruk rymmer många skillnader – men också många likheter. Klimatet skiftar, liksom
de ekonomiska, sociala och politiska förhållandena, men alla bönder är väderberoende och arbetar
med biologisk produktion.
Hur jordbruket praktiskt fungerar i skilda delar av världen är kärnan i den internationella lärobok
om jordbruk som är seminariets utgångspunkt. Bokens titel, The World of Agricultural Economics:
An introduction. ”Agricultural economics”, skall här förstås i sin breda internationella betydelse
som innefattar jordbruksproduktion, resursanvändning, handel, livsmedelsförsörjning, livsmedelshantering och landsbygdsutveckling.
Boken är i första hand skriven som en introduktion för agronomstudenter runt om i världen men också för studerande i demografi, kulturgeografi, internationella relationer, naturresurser och miljö, landsbygdsutveckling, landsbygdssociologi och veterinärmedicin. Dessutom vänder boken sig till redan yrkesverksamma, t.ex. journalister
och i yrken inom olika delar av livsmedelskedjan.
Vid seminariet berättar bokens författare, Carin Martiin, agronom
och agrarhistoriker vid avdelningen för agrarhistoria, SLU, Ultuna
med praktisk erfarenhet av jordbruk, om innehållet och om arbetet
med att mejsla fram en plattform som fungerar för läsare från högst
skilda förhållanden. Vidare berättar Carin om själva skrivprocessen
och kontakterna med förlaget.
Janken Myrdal, professor i agrarhistoria vid SLU, Ultuna, Paul Brassley, forskare, lärare och
författare, liksom ledande inom The British Agricultural History Society, Exeter University, England, Shanshan Zhang, doktorand, SLU, Umeå samt Xi’an, Cecilia Waldenström, universitetslektor i landsbygdsutveckling, SLU, Ultuna, diskuterar under seminariet boken ur olika perspektiv.

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

Program
12:30-13:30
13:30
13:35
13:50
14:20
14:35
14:50
15:00
15:30
16:00
16:25

Lunch
Välkomstanförande, Carl-Anders Helander, Akademiens sekreterare och VD
Global agriculture – Global history, Janken Myrdal, professor, agrarhistoria, SLU
World agriculture in 21 chapters, organising, writing and publishing, Carin
Martiin, lektor och bokens författare
Managing the farm in the world economy, reflections and thoughts with reference to the book, Shanshan Zhang, doktorand, SLU
A rural development perspective, Cecilia Waldenström, lektor, landsbygdsutvecing, SLU
Frågor
Kaffe
“Reading, writing and reflecting on agriculture”, Paul Brassley, Exeter University, England
Frågor och diskussion
Janken Myrdal, avslutning

The World of Agricultural Economics: An introduction har nyligen utkommit på bokförlaget Routledge, ett globalt förlag som publicerar akademisk litteratur och tidskrifter inom humaniora och
samhällsvetenskap. Routledge etablerades i England 1851 och ingår numera i Taylor & Francis
Group.
Bokens innehållsförteckning:
Part I, Ways into agriculture: 1. Agricultural economics, a common ground 2. Fundamentals of
agriculture 3. Market and subsistence oriented agriculture 4. The food chain; Part II, World agriculture: 5. World population and food 6. Areas and crops 7. World animal production 8. Agricultural production of non-foods; Part III, In need of land and soil: 9. Access to farmland 10. Farms
and fields 11. Soils, the world beneath the surface 12. Water and plant nutrients; Part IV, The many
faces of farming: 13. The growing season 14. Weeds, seeds and other crop issues 15. Animal production, resources and strategies 16. Animal feeding, health and breeding; Part V: Managing the
farm and the market: 17. Managing the farm 18. Working with agriculture 19. Beyond the farm
gate 20. International agricultural trade 21. Making food as safe as possible.

VÄLKOMMEN!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD

