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Akademiens preses Kerstin Niblaeus 
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari 2014 

 

 

 

Eders Majestäter 

Herr Statsråd 

Ärade ledamöter 

Mina damer och herrar 

 

 

 

För ett år sedan firade vi 200-årsjubileum. Vi såg tillbaka på vår akademis glansfulla 

tillkomst och fortsatta gärningar till samhällets gagn. 

 

Idag står vi på tröskeln till vårt tredje sekel och blickar framåt, mot nya utmaningar i en 

snabbt föränderlig och kravfylld värld. 

 

Temat för årets högtidssammankomst är Havet. Havet är nära förknippat med fisk och 

fiskeriverksamhet som är ett av akademiens områden. Men havet är så mycket mer. Jag 

tänker använda Rolf Edbergs bok Droppar av vatten, droppar av år som utgångspunkt för 

några reflexioner. 

Han skrev ”Det finns ingenting på detta klot i vilket inte havet på något sätt är med. Havet 

är. Är i tidlöst svall över bottenfjäll och djupströmmar. Är i ångors och bubblors lågmälda 

samspråk med atmosfären, i molnens gång. Livet föddes i vatten och av vatten. Varje levande 

cell har bevarat ett stänk av uroceanen.” 

 

Och det biologiska livet i dess olika former, det är ju det som vår akademi ägnar sig åt. Det 

finns ett samband mellan havet och det mesta vi sysslar med. 

Det gäller vattenfrågorna. Vattnet som rinner genom våra floder och sjöar och är förutsätt-

ningen för allt liv, det kommer från havet och återbördas dit. 

 

Med Edbergs ord: ”En bäck, en å, en älv, en flod är i grunden en resa utan början och slut, 

havsfött regn som återvänder till utgångsläget för att lyftas på nytt och tömmas in genom 

fjällportarna.” 

 

Vår tekniska civilisation kräver ofantliga vattenmängder. Men nederbörden kan inte ökas och 

vattenbrist hotar i många länder. Vårt land är lyckligt lottat i det avseendet. Men vattnets 

renhet är också hotad. ”Solsystemets enda vattenplanet har blivit de skändade vattnens 

planet”, skrev Edberg för 30 år sedan. I vår del av världen har en hel del förbättrats sedan 

dess. Reningsverk har byggts. Försurningen har hejdats. Industrin, till exempel skogs-

industrin, har nästan eliminerat sina utsläpp. Stora insatser görs för att motverka närings-

läckage. Men fortfarande lider många sjöar av övergödning och svårnedbrytbara kemiska 

föreningar påträffas i både ytvatten och grundvatten. Det finns mycket kvar att göra. 
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Sambandet med havet gäller också klimatet. 

 

”Moln är ju också hav”, säger Edberg, ”tillfälligt utlånade till atmosfären… All fuktighet 

som oceaner och landmassor andas ut, dagg och frost och dimmors markmoln som solen 

värmer och lyfter samlas till vattenångans osynliga gas högt uppe i lufthavet… Oceanen och 

lufthavet är delar av samma organism. Det finns ingenting i oceanen som inte påverkas av 

atmosfären, inte vågor och strömmar, inte sälta och temperatur. Ingenting som rör sig i 

luften över hav och land är heller oberoende av Oceanen; hetta och kyla, droppar och 

flingor, uppvindar, nedvindar och blåsten i jordens höga dalar, allt hänger samman med 

havets dynamik. Allt bildar ett sammanhängande helt där inget är början och inget är slut.” 

 

Hotet mot vårt klimat är ett hot också mot havet. Havet värms upp och havet försuras av 

koldioxiden som blir kolsyra. 

 

De areella näringarna både ger och tar när det gäller klimatet. Den odlade jorden kan avge 

koldioxid och andra växthusgaser som lustgas och metan. Men den tar ju också upp 

koldioxid genom fotosyntesen som utgör grunden för själva växtprocessen. 

 

Under våren väntas en rapport från FN:s vetenskapliga klimatpanel som handlar just om de 

areella näringarna och klimatet. Det är ett komplext samspel som behöver uppmärksammas 

mer. Nettoeffekten beror ytterst på vad som odlas och hur. Politiska beslut om jordbrukets 

inriktning blir därför avgörande. Men dessa beslut kan inte baseras enbart på överväganden 

om klimatpåverkan. Vi måste utgå från den verklighet vi lever i och då kommer vi in på 

frågan om villkoren för bedrivandet av jordbruk. De svenska jordbrukarna är kunniga och 

engagerade i både klimatfrågor och andra miljöproblem. Sättet att bruka jorden är mer 

skonsamt här än på många andra håll i världen. Att då skapa villkor som gör att det svenska 

jordbruket inte kan överleva är ingen bra väg. 

 

Det gäller både växtodling och animalieproduktion. 

 

Vi har friskare djur än de flesta länder. Vi använder t ex förhållandevis litet antibiotika– den 

svenska försäljningen (per kg levande vikt) är lägst i EU. I Tyskland är det 16 gånger mer. 

Antibiotika i tillväxtfrämjande syfte har varit förbjudet i Sverige sedan 1986, 20 år innan det 

förbjöds i EU. Vi har faktiskt världens strängaste djurskyddslagstiftning. Och en liter svensk 

mjölk har idag nästan hälften så stor klimatpåverkan som världsgenomsnittet. 

 

Vårt sätt att hantera djuren innebär också att vi producerar mat av hög kvalitet och säkerhet. 

 

Utmaningen att förena miljökrav och produktionskrav gäller också skogen. 

 

Den svenska skogen växer så det knakar och varje ny molekyl binder en koldioxidmolekyl 

genom fotosyntesen. Skogen utgör en så kallad sänka för koldioxid och binder faktiskt mer 

än vi släpper ut i Sverige.  

 

Skogen är älskad djupt in i folksjälen. Allemansrätten ger många en känsla av delaktighet i 

skogen och därmed en upplevd rätt att ställa krav på hur skogen brukas – eller kanske rättare 

sagt att den helst inte ska brukas alls, bara stå där och växa och ta hand om växthusgaser och 

bevaras så orörd som möjligt med biologisk mångfald och med blåbär och lingon och 

kantareller för den som vill plocka. 
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Men skogen och skogsindustrin spelar en viktig roll i den svenska ekonomin. Den står för 

10–12 procent av den svenska industrins omsättning och sysselsättning. Den ger ett stort 

bidrag till vår export. Sverige är världens näst största exportör av papper, pappersmassa och 

sågade trävaror. Nu öppnar sig nya möjligheter. Skogens produkter kan ersätta fossila 

bränslen, inte bara för energiproduktion utan också som bas för att tillverka syntetiska 

produkter, till exempel textilmassa. 

 

Kraven på skogen är många och motstridiga. Återigen är utmaningen att förena strävan mot 

långsiktig ekologisk balans med ekonomisk lönsamhet. Vi hoppas på ett nationellt 

skogsprogram som kan ge aktörerna rimliga spelregler och inbördes förenliga krav. 

 

Inom alla de områden där akademien verkar ser vi motstridiga förväntningar och krav som 

bryts mot varandra. Avvägningarna är svåra och ställer stora krav på våra förtroendevalda 

beslutsfattare. Det gäller inte bara i den svenska beslutsprocessen. Viktiga beslut fattas i den 

europeiska union som vi nu varit medlemmar i 20 år. Konkurrensen är ytterst global efter-

som vi har en världsomfattande handel. Ett transatlantiskt handelsavtal är på gång som 

kommer att påverka möjligheterna och villkoren för de areella näringarna. 

 

Utmaningarna är gigantiska och kan verka övermäktiga. Men vi kommer att få hjälp av 

forskning och utveckling. Om vi tänker ett ögonblick på vetenskapens framsteg de senaste 

200 åren – vad kan då inte hända under nästa sekel?! 

 

Vi kan förutse att det kommer att behövas många kreativa diskussioner mellan forskare, 

praktiker och beslutsfattare. Därmed har KSLA en fortsatt roll att spela som arena och 

oberoende mötesplats. 

 

Ytterst handlar det om överlevnad för människa och natur på vår planet. Att ge vårt bidrag 

till detta, det är vår akademis uppgift inför det tredje seklet. Den tar vi oss an med stolthet 

och ödmjukhet.  

 

Den stora utmaningen är att förena den långsiktiga strategin för det globala ekosystemets 

överlevnad med det omedelbara behovet av ekonomisk bärkraft, också i Sverige. I ett globalt 

perspektiv handlar det om att föda 10 miljarder människor framöver på ett ekologiskt 

hållbart sätt. I ett svenskt perspektiv handlar det om lantbrukets framtid. 

 

Det svenska jordbrukets konkurrenskraft är nu föremål för utredning – en välkommen sådan 

som akademien följer med stort engagemang och intresse! 

 

 

 

Kerstin Niblaeus 
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Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander 
 

 

 

KSLA:s högtidssammankomst den 28 januari 2014 

 

 

 

Ers majestäter 

Ers excellenser 

Herr Statsråd 

Hedersledamöter 

Nya ledamöter 

Pristagare 

Akademiledamöter 

Ärade gäster 

 

 

 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien startade sin verksamhet år 1813 och under 2013 

firade vi vårt 200-årsjubileum. Det dominerade av naturliga skäl vår verksamhet under det 

gångna året. 

 

Efter ett intensivt år med ett stort antal jubileumsaktiviteter känns det skönt att med en blick i 

backspegeln kunna konstatera att vi lyckats genomföra det allra mesta enligt våra planer. 

 

Året inleddes som sig bör med en extra festlig högtidssammankomst här i Stadshuset. Över 

800 gäster kom och även då hade vi glädjen att ha Deras Majestäter som våra hedersgäster. 

En av våra internationella ledamöter, Louise Fresco, höll ett mycket uppskattat föredrag med 

titeln Food, scarcity and abundance – ungefär Mat, brist och överflöd på svenska. 

 

Dagarna efteråt samlades över 300 deltagare i Norra Latins lokaler för vår första jubileums-

konferens. ”Global Outlook” kallade vi den och den handlade om konkurrensen om 

resurserna mark och vatten i ett internationellt perspektiv. Flera av våra internationella 

ledamöter bidrog till att göra arrangemanget till en konferens av yppersta klass. 

 

I maj samlades ett antal ledamöter och inbjudna på Barksätter för årets vårexkursion, som 

inkluderade invigning av den nyrenoverade bron till Risön. SLU:s rektor Lisa Sennerby 

Forsse höll invigningstalet och klippte det grön-svarta bandet. Längre fram på dagen invigde 

preses Kerstin Niblaeus vår nya spännande ädellövpark, som exponerar alla de 13 svenska 

ädla lövträdsarterna.  
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I slutet av maj hälsade vi våra olika samarbetsparter och andra intresserade till en 

Mottagning i vår nyrenoverade Donatorsfoajé. 

Senare samma eftermiddag och kväll genomförde vi för första gången i akademiens historia 

ett Öppet hus för allmänheten i våra lokaler på Drottninggatan.  

 

En av höjdpunkterna under 200-årsfirandet var den andra jubileumskonferensen För 

stundande skördar som hade tema Dåtid, Nutid och Framtid. 

Konferensens första dag hölls i Stockholms universitets Aula Magna. Förmiddagen ägnade 

vi åt en historisk återblick i ett antal föredrag. 

På eftermiddagen presenterade Framtidsprojektets projektgrupp sin framtidsstudie Ett 

tankeexperiment om naturresursbruk 2063. Då hedrade också Kronprinsessan Viktoria och 

prins Carl Philip konferensen med sin närvaro. 

En grillbuffé i Bergianska trädgården blev en mycket uppskattad avslutning på den första 

dagens aktiviteter. 

 

Dagen därpå fortsatte vi Jubileumskonferensen med tre olika exkursioner för akademiens 

ledamöter. De gick till Hargs bruk, Stockholms skärgård och till Nationalstadsparken på 

norra Djurgården.  

 

Även på Enaforsholm arrangerades en jubileumsaktivitet i form av en Trädgårdshelg i början 

av augusti, då en intresserad allmänhet kunde lära sig mer om trädgårdsodling vid fjällets fot, 

i växtzon 8. 

 

På tal om trädgård så har det odlats också i akademihusets trädgård på Drottninggatan sedan 

tidigt på våren 2013. Det är barnen vid en närbelägen förskola som har planterat och skött 

om grönsakerna och blommorna där och det är ett samarbete som vi kommer att fortsätta 

med även i år. Det ska böjas i tid… 

 

År 2013, akademiens 201:a verksamhetsår, var också vid sidan om jubileumsfirandet ett 

mycket aktivt år. Totalt genomförde vi 70 aktiviteter i form av seminarier, konferenser, 

rundabordssamtal, studieresor, boksläpp och så vidare. Alla dessa kan naturligtvis inte 

nämnas här, så jag har valt att lyfta fram och kort presentera någon aktivitet per avdelning.  

 

Allmänna avdelningen gav ett seminarium som hade titeln Bygga på åkermark: Klokt och 

förnuftigt – eller dyrt och onyttigt? Detta seminarium spann vidare på temat markanvänd-

ningsfrågor från Global Outlook-konferensen i januari och följdes senare upp av ett Runda-

bordssamtal kring samma fråga, med titeln Jorden vi ärvde. 

 

Jordbruksavdelningen arrangerade ett seminarium med titeln Klarar ett konkurrenskraftigt 

svenskt jordbruk miljömålen? – eller som en av inledarna uttryckte att titeln borde ha formu-

lerats: Klarar Sverige miljömålen utan ett konkurrenskraftigt jordbruk? Detta seminarium 

har sedan följts upp av flera aktiviteter med koppling till den pågående Konkurrenskrafts-

utredningen där KSLA är representerat i expertgruppen.  

 

Skogsavdelningen ansvarade för en akademisammankomst där överläggningsämnet var: 

Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog. Aktiviteten baserades på det 

kommittéarbete som låg bakom publiceringen av KSLA:s Tidskrift nr 8-2012, med samma 

titel. 
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Från ANH’s, det vill säga Enhetens för de Areella Näringarnas Historia, omfattande 

verksamhet väljer jag att nämna lanseringen av boken När landet kom till staden, som 

handlar om lantbruksmöten och lantbruksutställningar som arenor för agrara modernise-

ringssträvanden i Sverige och Finland mellan 1844 och 1970. Boken ger en utmärkt bild av 

ett agrart Sverige i förändring. Den inspiration och de insikter som lantbruksutställningarna 

gav kan säkert ha medverkat till moderniseringen av jordbruket men kanske också till att det 

blev lite roligare att vara bonde och lite finare att vara ko...  

 

Många aktiviteter genomförs av akademien i samarbete med andra.  

Som exempel på detta vill jag nämna seminariet den 25 januari 2013 på Kungliga slottet med 

anledning av att det då var 250 år sedan Jean Baptiste Bernadotte föddes. Jean Baptiste 

Bernadotte blev ju sedermera kung Karl XIV Johan och denna akademis grundare. 

 

KSLA var också en av arrangörerna bakom föreställningen För miljön i tiden på Dramaten i 

november. Den var en hyllning till vår mycket miljöintresserade Kung Carl XVI Gustaf som 

nu suttit 40 år på tronen. 

 

Nu vid denna vår 202:a högtidssammankomst har jag alltså informerat om vårt 201:a verk-

samhetsår, ett år då vi celebrerat vårt 200 årsjubileum. Sammanfattningsvis kan jag säga att 

när vi avslutade Jubileumsåret vid akademiens decembersammankomst kunde vi summera 

det med stor belåtenhet och faktiskt ett visst mått av stolthet!  

 

Till sist några ord om verksamheten framåt. 

Verksamhetens innehåll bestäms av akademien själv, genom dess olika organ och aktiva 

ledamöter och planeras utifrån vår Verksamhet- och Inriktningsplan, som också säger att 

akademien ska vara lyhörd och flexibel och kunna engagera sig i snabbt uppdykande och för 

akademien viktiga frågor. Det kräver öppenhet för omprioriteringar även under pågående 

verksamhetsår. 

 

I stora drag kommer verksamheten 2013–2016 att inriktas på följande områden:  

 Den växande konkurrensen om mark, vatten och biologiska resurser.  

 Behovet av ökad och effektiv produktion från jord- och skogsbruk samtidigt som negativ 

påverkan på omgivande miljö måste minimeras. 

 Skogs- och jordbrukets bidrag till energiförsörjningen som en del av lösningen på den 

pågående klimatförändringen.  

 Forskning och innovationer för utveckling av en biobaserad ekonomi samt de gröna 

näringarnas framtida kunskaps- och kompetensförsörjning. 

 Marknadsfrågor, strategiskt ledarskap, management och politiska aspekter, allt med 

fokus på ett utvecklat landsbygdsföretagande. 

 Måltidens och råvarornas betydelse för miljö, hälsa och matglädje.  

 

Några saker vill jag redan nu speciellt notera inför 2014. 

 Den 24–26 augusti håller vi Bertebos-konferensen i Falkenberg. Den har titeln New 

Ruralities och key note speaker är Bertebos-pristagaren Philip Lowe från universitetet i 

Newcastle. 

 I höst välkomnar vi vår förste KSLA Wallenbergprofessor, Ian Fleming, till hans 

gästprofessurår. Han kommer att vara knuten till Göteborgs universitet. 
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Som alla förstår kommer det att finnas många fler intressanta aktiviteter i vårt kalendarium 

under 2014 så det finns all anledning att titta in på vår hemsida då och då för att se vad som 

är på gång. Jag vill varmt rekommendera var och en att delta i akademiens olika 

arrangemang, allt utifrån det som intresserar just dig mest! 

 

 

Tack! 

 

 

 

Carl-Anders Helander 

 


