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God eftermiddag, kapten Helander med besättning hälsar er välkomna ombord på denna 
KSLA 2030, som ska ta oss till framtiden. Jag ber er spänna fast era säkerhetsbälten, i 
övrigt saknar farkosten varje tänkbar säkerhetsutrustning. Vi har bara oss själva att lita 
till. 
 
Ta ett djupt andetag, blunda, nu räknar jag ner: 5 4 3 2 1 och svisch så åker vi! 
 
Så där ja, det gick ju bra. Ni ser lite omtumlade ut, men i övrigt rätt så välbehållna tycker 
jag nog. Vi har landat i år 2030 och härinne är det sig ganska likt. Samma ärevördiga 
herrar blickar ner på oss från väggarna. Men det finns faktiskt ett betydande antal 
ärevördiga damer på väggarna också, inte här i den gamla huvudbyggnaden, men i 
annexen runt omkring. För numer behövs många av byggnaderna här för KSLA:s 
omfattande verksamhet. 
 
Också på många andra sätt har stadsbilden runt omkring oss förändrats. Ni kanske 
minns att år 2013 så var det en grupp förskolebarn, som skötte en liten odling på 
gräsmattan precis utanför akademins entré. Jag ser förresten att några av barnen från då 
är här idag. Ert intresse för de areella näringarna väcktes med den där odlingen och ni är 
alla nu verksamma med anknytning till jord- och skogsbruk. Det är roligt att se er här.  
I dag finns det inte en förskola med självaktning, som inte bedriver egna odlingar. 
Odlingarna ger ett tillskott till kosten, men framför allt är syftet pedagogiskt. Idag har 
varenda unge gröna fingrar. Men det är förstås några generationer, som gått förlorade, 
de har inte gröna fingrar, möjligen en grön tumme mitt i handen. Men det ger å andra 
sidan underlag för en omfattande konsultverksamhet inom området grön hemdesign. 
Och även äldreboenden använder odlingar och vistelser i trädgårdar, som en självklar 
del i sina verksamheter. ”Sinnenas trädgård” några hundra meter härifrån vid 
Sabbatsberg har fått många efterföljare. 
 
Kopplingen mellan pedagogik och gröna näringar fortsätter upp genom 
skolformerna. Redan på grundskolan kopplas den gröna praktiken i närområdet 
samman med undervisningen i naturvetenskapliga ämnen. Och 
naturbruksgymnasierna är de populäraste av alla med en mångfald av linjer både 
högskoleförberedande och mer direkt yrkesinriktade och med både ett landsbygds- och 
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ett urbant perspektiv. Minns ni den tråkiga trenden med nedläggningar och politiskt 
gnäll över allt för dyra utbildningsplatser. Allt det där är borta nu.  
 
På motsvarande sätt är SLU nu det mest eftertraktade universitet både för utbildning 
och forskning. Och SLU betyder just Sveriges Lantbruksuniversitet. Det fanns en period 
när professorerna brydde sina hjärnor med att hitta en annan uttolkning, som lät 
mindre bonnig. SLU skulle t.ex. betyda Swedish Life science University och man ville till 
vilket pris som helst bli ett universitet ”som alla andra”. Idag är man stolt över att vara 
ett sektorsuniversitet. Och över att stå i ledningen för alla de universitet och högskolor 
som idag har omfattande verksamheter inriktade på de areella näringarna.  Det finns 
många kraftfulla centrumbildningar och andra starka forskningsmiljöer där SLU är 
drivande. Universitetet är vårt främsta kunskapscentrum i alla frågor som rör vårt bruk 
av de biologiska resurserna. 
 
Agronomutbildningarna har fått många nya inriktningar. Och det är självklart att man 
kan utbilda sig till ekoagronom med inriktning på det ekologiska lantbruket, som idag 
vuxit kraftigt i omfattning, vilket resulterat i en mångfald produkter i butiker, på 
restauranger och i de offentliga storköken. Det är någonting, som uppskattas mycket av 
konsumenterna. Det ekologiska lantbruket är fortfarande ett innovationssystem för hela 
jordbruket, en spjutspets, men skillnaderna mellan det vi brukade kalla konventionellt 
och eko har krympt drastiskt. Man har lärt av varandra. Den tiden är sedan länge förbi 
då en grupp envisa äldre professorer och en och annan riksdagsledamot försökte skriva 
folk på näsan vad de borde äta och försökte leda i bevis att konventionellt jordbruk var 
bättre än eko. Dock visade ju Jordbruksverket i en rapport redan 2012 att det fanns 
betydande miljöfördelar med eko. Ökad biologisk mångfald, god djuromsorg, 
landsbygdsutveckling och ökade intäkter i lantbruket. 
 
 Men idag respekterar vi konsumenternas fria val och politiken, näringslivet och 
forskningen försöker i samarbete möta anspråken på kvalitet och miljöanpassning på 
bästa sätt. Tänk att man för knappt ett par decennier sedan kunde hålla på och bråka 
och försöka splittra Sveriges bönder istället för att se att alla med engagemang i i de 
gröna näringarna måste gå tillsammans för att förklara för resten av samhället av hur 
otroligt viktigt jordbruket, skogsbruket och trädgårdsnäringen är. 
 
Ja, SLU är idag stolt över att vara ett sektorsuniversitet, men sektorn är en annan idag, 
betydligt större än för bara några decennier sedan.  
 
Låt mig ta några exempel på hur sektorn förändrats och utvecklats. Kulturlandskapets 
och trädgårdarnas läkande effekt är nu en allmänt omfattad insikt och den insikten är 
givetvis evidensbaserad. Idag vet vi på nytt det som man visste redan på 1800-talet när 
man byggde sjukhus, vi vet det som dr Westerlund visste när han skickade patienterna 
ut i naturen och ordinerade kroppsarbete för hysteriska kvinnor och herrar med 
nervösa besvär. Grön omsorg har blivit en omfattande del av verksamheterna inom 
landsbygdsnäringarna och fullständigt accepterad och flitigt utnyttjad av både offentliga 
och privata vårdgivare. För övrigt har trycket på hela vårdapparaten minskat eftersom 
vi numer förstår betydelsen av tillgång till natur- och kulturlandskap i vardagen. Vi 
sänder en tacksamhetens tanke till forskarna vid Alnarp, som var pionjärer på området. 
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Stad och landsbygd möts idag ö.h. på ett annat sätt än förr. Tjockhult och Fjollträsk 
finns inte längre. Så brukade förbittrade landsbygdsbor kalla huvudstaden för 
längesedan. Men nu har landsbygden flyttat in i staden. De omfattande stadsodlingarna 
bidrar till en ökad förståelse. Vi bygger våra stadsmiljöer med inspiration från 
landsbygden och kulturlandskapet. Vi har äntligen skapat fungerande kretslopp - med 
effektiva reningssystem - mellan stad och land och återför stadens avfall till jord och 
åkrar. Urbaniseringen fortgår förvisso. Redan runt 2010 bodde mer än 50 % av världens 
befolkning i städerna. Men självklart har alla kommuner i Sverige insett att man måste 
förtäta inne i städerna och inte låta glesa förortsområden breda ut sig. Man minns med 
fasa forna tider då kommunpolitiker runt om i landet lät villamattorna breda ut sig över 
den goda åkerjorden. De byggde lagercentraler, vägar och annan infrastruktur på den 
bästa jorden. I den fasta förvissningen att markresursen var outtömlig tutade de på och 
klippte band och tog första spadtaget och lät sig förevigas i lokalpressen. 
 
Det finns faktiskt också numer en flyttström från städerna ut på landsbygden. De starka 
satsningar på infrastruktur av olika slag har möjliggjort den och de stadsbor som flyttar 
ut på landsbygden har numer en förståelse för att deras behov av lugn och ro, frid och 
tystnad måste kunna kombineras med landsbygdsbornas behov av näringsverksamhet, 
liv och rörelse. 
 
Industriråvaror är en annan produktionsgren, som vuxit starkt inom de areella 
näringarna. Runt 2010 så bildade fem kemiföretag på västkusten det s.k. ”kemiklustret” 
och satte upp målet att till 2030 vara en hållbar kemiindustri baserad på förnybara 
biologiska råvaror istället för på fossil olja. Vi vet nu att de nådde sitt mål redan 2025. 
Det blev möjligt tack vare framsynta satsningar på forskning och innovation från både 
statens och privata aktörers sida och med EU-medel. Istället för kortsiktiga projekt, som 
tog slut innan de hade börjat, så åstadkom man runt 2015 en långsiktig kraftfull 
finansiering  av forsknings- och utvecklingsmiljöer vilket ledde till många genomslag och 
framväxten av nya blomstrande företag. 
 
På energiområdet finns det äntligen en tydlig långsiktig inriktning där bioenergi och 
biodrivmedel av olika slag tillsammans täcker våra behov. Efter att regeringen hade 
beslutat att Sverige skulle bli fossiloberoende till år 2030 så tillsatte man en utredning, 
som skulle utreda vad man hade menat med det beslutet. Och utredningen kom fram till 
att man måste göra omfattande investeringar i bioenergi. Man kom också till insikt om 
att detta inte alls stod i motsättning till livsmedelsproduktionen utan tvärtom kunde 
bidra till många goda synergieffekter. Tänk vilken enfaldig diskussion som fördes förr. 
Ingen ifrågasatte bomullsproduktion, som var både miljöstörande och konkurrerade 
med livsmedelsproduktion. Ingen ifrågasatte golfbanor, eller sällskapshästar, men så 
fort man började tala om att använda åkermark för energiproduktion då blev det liv i 
luckan. Men vi tog vårt förnuft till fånga. Flera av de stpra oljebolagen förstod att deras 
uppgift inte var att till varje pris producera fossila drivmedel utan att producera 
drivmedel. Jordbrukets egen energiomställning från fossilberoende till förnybart och 
resurseffektivt var en viktig inspiration för samhället i övrigt. Maskinstationerna runt 
om i landet blev hubbar för den här utvecklingen och fick god tilldelning av de nya 
resurserna till innovation och utveckling. 
 
Tänk att man år 2013, när vi startade vår tidsresa såg jordbruket, som ett 
miljöproblem istället för en möjlighet att lösa problemen. Det fanns en stor okunnighet 
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om de biologiska sambanden och om hur ekosystemen egentligen fungerade. Det 
saknades ibland de mest elementära kunskaper. Det fanns t.ex. engagerade miljökämpar, 
som inte ville äta kött av miljöskäl, men som gärna konsumerade mejeriprodukter och 
som inte förstod att man inte kan få några mejeriprodukter utan att också producera 
kött, av det enkla skälet att kor är som vi – ingen kalv, ingen mjölk.  
 
Det fanns vanföreställningar om att boskap förstörde markerna och genom sitt 
rapande var det stora klimatproblemet. Men 2013 började trots allt ett annat tänkande 
att få utrymme. Allan Savory, biolog från Rhodesia kom det året till Sverige med 
budskapet att det förhöll sig precis tvärtom. Stora flockar av betande djur bidrog istället 
till att bygga upp markens bördighet och det mest effektiva sättet att stoppa den 
accelererande ökenspridningen och därmed en betydande del av klimatförändringen – 
var att etablera en systematisk storskalig betesdrift, som liknar den som naturen själv 
skapat, med flockar som vandrar t.ex. över den afrikanska kontinenten. Man kan nog 
fortfarande ta del av hans föreläsningar på det gamla primitiva nätet från förr.  
 
Han kom fram till sin slutsats genom att studera hur utvecklingen före människans 
ingripande hade skett. Där har vi annan viktig utgångspunkt för den stora förändring 
som samhället genomgått. 
 
Vi blev bättre på att lära av naturen och på att härma den. Nanoteknik, biomimik och 
bioteknik blev expansiva områden. Och människans attityd till naturen blev en annan. Vi 
var inte längre ute efter att göra klåfingriga burdusa ingrepp i naturen. Vi var ute efter 
att göra likadant som naturen, att använda kunskaperna om naturliga processer för att 
bygga strukturer, material och andra processer på samma sätt som evolutionen gjort 
genom miljarder år.  
 
Idag finns inte Monsanto längre och det är skönt. Tänk vilken bromskloss på 
utvecklingen de utgjorde. Idag drivs den biotekniska utvecklingen inom de gröna 
näringarna framför allt med offentliga medel och med finansiering från sådana privata 
aktörer, som inte gör anspråk på egen vinning utan vill bidra till den globala 
utvecklingen. Bill och Melinda Gates fond var en viktig inspirationskälla i den 
utvecklingen. Resultaten av forskningen görs tillgängliga för alla. Det handlar ju om våra 
gemensamma biologiska resurser. Föreställningen att någon kan göra anspråk på att 
enskilt äga gener har vi lämnat bakom oss.  
 
Växtförädlingen har tagit ny fart och det var absolut nödvändigt, eftersom det är en 
långsiktig verksamhet och en verksamhet som ständigt måste pågå och som sker i 
växelspel med andra organismers reaktioner. Vi är tyvärr fortfarande på efterkälken, 
eftersom vi inte begrep då hur viktigt detta var, i synnerhet med tanke på 
klimatförändringar. Men nu är vi på god väg att rätta till det hela. Europa och Sverige är 
attraktiva för forskare, som vill utveckla alla dessa nya kunskaper, men med varsamhet 
förstås och med genomarbetade etiska riktlinjer. 
 
En stor del av samhällets insatser för innovation och tillväxt riktas alltså idag till de 
gröna näringarna. Och egentligen är det självklart eftersom det bara är i de gröna 
näringarna, som det kan finnas en tillväxt i ordets egentliga mening. 
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Men när allt detta är sagt om natur och hälsa, om industriråvaror, om energiproduktion i 
det moderna Sverige år 2030 och vi ska inte glömma turismen, upplevelseindustrin, som 
vi inte gått in på här, men som vuxit oerhört i omfattning på den svenska landsbygden, 
så återstår naturligtvis det viktigaste; själva livsmedelsproduktionen. 
 
Idag har vi en insikt om att maten måste produceras innan den kan finnas på 
butikshyllorna. Det begrep vi inte år 2013. Nej, jag skojar inte. På allvar trodde vi att det 
– åtminstone för oss i vår del av världen – alltid skulle finnas mat i överflöd. Alltså hur 
korkad får man bli? 
 
Trots alla beräkningar av den globala befolkningstillväxten, trots alla analyser av de 
kommande klimatförändringarna, som vi nu står mitt uppe i, så trodde man det gick an 
att fortsätta som vanligt. Att vi importerade drygt 50 % av vår mat bekymrade inte 
ansvariga makthavare. 
 
Samhällets stöd till innovation och utveckling riktades i huvudsak till andra branscher 
och när man på den tiden talade om exportsatsningar finansierade av staten, eller om 
andra vägar att göra svenska företag framgångsrika hemma och på internationella 
marknader, så handlade det om teknik, musik, design och ibland de gamla 
basnäringarna, men sällan eller aldrig nämndes det, som skulle komma att bygga vår 
ökade välfärd och bättra på handelsbalansen så radikalt. De högkvalitativa livsmedlen! 
 
2013 var vi illa ute utan att egentligen ha förstått det. Det fanns ett missmod och en 
trötthet inom jordbruket och trädgårdsnäringen. Importen tog ökade andelar, den 
svenska produktionen minskade. Livsmedelsindustrin försvann ur landet med sina 
huvudkontor och forskningsavdelningar. 
 
Men 2013 var botten, där vände det. Tack och lov så kom vi till insikt till sist och började 
vända utvecklingen. Satsningarna på den svenska primärproduktionen och 
förädlingsindustrin ledde till ökad sysselsättning och ökat företagande. Vi började äta 
bättre, fick betala lite mer för maten, men det var det värt! Vi blev ju friskare och mådde 
bättre. Och runt om i världen började man tala mer och mer om den nordiska kosten. 
Exporten ökade, inte bara av brännvin och norsk lax. Jordbruket blomstrade. 
 
Vad var det då som egentligen fick oss att öppna ögonen? Våren 2014 kom det en 
rapport från IPCC FN:s klimatpanel och i den rapporten talade man på allvar om risken 
för livsmedelsbrist. Rapporten läckte ut och fanns på nätet redan under hösten 2013 och 
oron växte. Plötsligt var det inte längre lika självklart att vi alltid skulle ha mat i överflöd. 
Livsmedelssäkerhet och självförsörjningsgrad blev en viktig fråga också i vår del av 
världen och syntes mer och mer i debatten inför valet 2014.  
 
Men det viktigaste av allt var nog ändå Konkurrenskraftsutredningen. Ja, ni minns väl 
den? Det är ju för övrigt utredaren själv – Rolf Annerberg – som är centralgestalten i 
skulpturgruppen här utanför och mannen lite till höger om honom är förstås Harald 
Svensson, dåvarande chefsekonom på Jordbruksverket. 
 
Utredningens första delbetänkande kom sommaren 2014 och slog ner som en bomb i 
den i övrigt tämligen stillsamma valrörelsen. Utredningen pekade på allvaret i 
utvecklingen inom jordbruket och på det faktum att vi inte alls hade någon 
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livsmedelssäkerhet. Den kom med en rad konkreta förslag. Och jag tänkte att vi skulle gå 
genom förslagen ett efter ett och se vad de hade att komma med. 
 
Nej, hoppsan det går visst inte alls. För nu märker jag att vi måste resa tillbaka igen. Vår 
förmåga att göra tidsresor har visserligen ökat betydligt, men vi klarar än så länge bara 
kortare turer. Så nu får vi skynda oss tillbaka om vi inte ska bli kvar här för evigt. På med 
säkerhetsbältet igen. Håll andan, blunda, nu far vi. Svisch! 
 
Ja, då är vi här igen då, tillbaka i år 2013. Det var ju förargligt att vi inte hann med svaren 
på alla frågorna. Det hade varit enklare. Nu får vi ta det från andra hållet istället. Vi står i 
början av det viktiga arbetet i Konkurrenskraftsutredningen och vi måste ta möjligheten 
att komma med konstruktivas förslag på lösningar. 
 
Vad är det som måste hända för att vi ska kunna göra om tidsresan vi nyss gjorde, fast på 
riktigt? 
 
Vi börjar med att byta rubrik på det här seminariet. Frågan: ”Klarar ett 
konkurrenskraftigt svenskt jordbruk miljömålen?” är fel fråga. Den fråga vi måste ställa 
är: ”Klarar samhället miljömålen utan ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk?” Och 
svaret på den frågan är nej. 
 
Det finns ingen möjlighet att klara omställningen till en hållbar utveckling utan de 
areella näringarna. Naturligtvis måste vi också generellt i samhället bli mycket mer 
resurseffektiva, sparsamma, bättre på återvinning, bättre på att hitta och utnyttja 
synergier. Men det finns ingen möjlighet att går från ett fossildrivet samhälle till ett 
samhälle byggt på biologiska processer och kretslopp utan att utveckla de areella 
näringarna. Det är där vi måste ta vår början. 
Därför måste vi: 

• Utveckla vår egen livsmedelsproduktion, se den som ett strategiskt viktigt 
område för framtiden, både för den inhemska marknaden och för export. 

• Utveckla en långsiktig energipolitik, som tar var på jordbrukets möjligheter att 
bidra – utan att det konkurrerar med livsmedelsproduktionen 

• Investera i forskning och innovation och andra stöd till företag inom den 
moderna fossilfria kemiindustrin 

• föra in de gröna perspektiven i utbildning på alla nivåer. 
• Ta vara möjligheterna att använda jordbruk och trädgård inom vård och omsorg. 
• Investera i de positiva bidrag till bättre miljö, som jordbruket kan ge. 
• Miljöpolitiken måste gå in i en ny fas. Vi har 

o  i den första fasen reglerat utsläpp 
o  i den andra fasen infört skatter och avgifter 
o  i den tredje fasen måste vi se till att bygga på de goda exempel, som finns 

och implementera dem i större skala. Det handlar inte om subventioner 
utan om nödvändiga investeringar i vår framtid. 

 
Till detta kan vi använda ”elefanten i rummet”, EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi 
må tycka illa om den principiellt (och det gör i alla fall jag) men vi bör använda den så 
länge den finns. Vi bör bidra till att utveckla den i rätt riktning. 
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Konkurrenskraftsutredningen får inte fastna i att diskutera konkurrensvillkor i den 
snäva mening, som vi brukar när det gäller jordbruk. Det handlar inte  första hand om 
krav på betesdrift, handelsgödselavgifter eller dieselskatter. Vi kan analysera detta 
också, men i första hand handlar det om att vi måste förändra den grundläggande 
inställningen till jordbruket i vårt samhälle. 
 
KSLA har på förfrågan från regeringen utsett en expert i utredningen. Syftet med KSLA:s 
medverkan är att föra in perspektiven från akademin i dess helhet, med den omfattande 
kunskap och kompetens som finns hos akademins ledamöter. Arbetet ska bedrivas 
öppet och ge många möjligheter för ledamöterna att delta. 
 

o Seminarier kommer att ordnas under utredningens gång. Dagens seminarium är 
det första 

o Medlemsrummet på hemsidan kommer att kunna användas för inlägg från 
ledamöterna och för informationsspridning 

o Ett rundabordssamtal med inbjudna ledamöter ordnas den 28 november 
o I anslutning till akademisammankomsten den 12 december ordnas en work-shop 

för ledamöterna. Ledamöterna kan också kontakta Annika Åhnberg, expert i 
utredningen 
 

 
KSLA:s medverkan tar sin utgångspunkt i akademins portalparagraf: 
 
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. 
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