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Akademisekreteraren har ordet
Verksamheten 2013
Verksamhetsåret präglades självklart av akademiens
200-årsjubileum och vi har haft ett på många sätt
intensivt och lyckat jubileumsår med flera extraordinära arrangemang. Vid sidan av dessa har vi under
2013, precis som vanligt, genomfört ett stort antal
aktiviteter i linje med vårt uppdrag: Akademien ska
bearbeta aktuella och långsiktiga frågor inom den
gröna sektorn och även initiera och stödja framtagandet av ny kunskap. Allt med samhällets bästa för
ögonen – det övergripande syftet med aktiviteterna
är att akademien genom sitt brobyggande mellan
forskning, praktik och beslutsfattande ska medverka
till att beslut fattas på saklig grund.
Jag vill här lyfta fram några av dessa aktiviteter,
en för varje avdelning och en för ANH. I mångt
och mycket har vi riktat blickarna mot marken som
produktionsresurs för såväl livsmedel som bioenergi
och industriråvara och andra former av ekosystemtjänster.
Allmänna avdelningen gav ett seminarium som
hade titeln ”Bygga på åkerjord: Klokt och förnuftigt – eller dyrt och onödigt?” Detta seminarium
spann vidare på temat markanvändning från Global
Outlook-konferensen i januari och följdes senare
upp av ett rundabordssamtal kring samma fråga,
med titeln ”Jorden vi ärvde”. Jordbruksmark är en
minskande resurs i världen. Ändå får långsiktiga
hänsyn till livsmedelsförsörjning, skydd av naturoch kulturmiljö och skydd av nödvändiga ekosystemtjänster allt oftare stå tillbaka för bebyggelse
och infrastruktursatsningar i områden med tillväxt.
Människor behöver bli medvetna om att det behövs
flera gånger mer mark på annan plats i världen för att
kompensera de högavkastande jordar som vi bebygger i Sverige.
Jordbruksavdelningen arrangerade ett seminarium med titeln ”Klarar ett konkurrenskraftigt
svenskt jordbruk miljömålen?” – eller som en av
inledarna uttryckte att titeln borde ha formulerats: ”Klarar Sverige miljömålen utan ett konkurrenskraftigt jordbruk?” Detta seminarium har se-

dan följts upp av flera aktiviteter med koppling till
den pågående Konkurrenskraftsutredningen där
KSLA är representerat i expertgruppen. Vi anser
utredningen vara mycket viktig för det svenska
jord- och trädgårdbrukets framtid och planerar
ytterligare aktiviteter under 2014. Vi har öppnat
möjlighet för akademiens ledamöter att, förutom
att delta i olika aktiviteter, lämna synpunkter på
Konkurrenskraftsutredningen via vårt interna ledamotsinternet, ”Ledamotsrummet”, dit de loggar in
sig via www.ksla.se.
Skogsavdelningen ansvarade för en akademisammankomst där överläggningsämnet var ”Dags
att utvärdera den svenska modellen för brukande
av skog”. Som i alla svenska modeller så är dialog
och samverkan centrala i denna nu 20-åriga modell.
Men konflikterna i skogen ökar – inte bara mellan
virkesbehov och avverkningspotential – kanske kan
de hanteras bara av en bred skogspolitisk utredning.
Sammankomsten avslutades med att inbjudna politiker, de flesta ledamöter i Miljömålsberedningen,
gav sin syn på behovet av en samlad utvärdering.
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 moderniseringssträvanden i Sverige och
Finland mellan 1844 och 1970. Boken ger en utmärkt bild av ett agrart Sverige i förändring.

Verksamheten framåt
Den årliga verksamhetsplaneringen styrs till största
delen av ledamöterna genom våra avdelningar och
kommittéer. Det är viktigt att vi inom akademien
kan anpassa vår verksamhet till de dagsaktuella
frågor som dyker upp. För den övergripande planeringen av verksamheten de kommande åren följer
vi i grunden en fyraårsplan som löper från 2013 till
2016. Den innebär att akademien ska:
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•

•

•
•
•

Vara en kreativ mötesplats för utbyte av fakta och
olika uppfattningar utifrån vetenskap och praktisk
erfarenhet, om hur de gröna näringarna kan och bör
utvecklas.
Ta initiativ till att generera ny kunskap med syfte att
utveckla och stärka den gröna sektorn, samt vara en
naturlig informatör och förmedlare för beslutsfattare
i såväl stat och kommun som i företag.
Verka för att uthållighet, ekonomisk bärkraft och
konkurrenskraft säkerställs i de produktions- och
förvaltningsprocesser som berör den gröna sektorn.
Vara en oberoende och kritiskt granskande organisation, som allsidigt belyser den gröna sektorns betydelse för hela samhällets utveckling.
Främja historiska studier, så att kunskaper och insikter om gången tid kan användas som bakgrund när
framtiden diskuteras.

Vi kan applicera de flesta av dessa riktlinjer på ett stort
och viktigt ämne – av flera – som akademien kommer att
ägna fokus framgent: kompetensutveckling och -försörjning inom de gröna näringarna. Under 2013 inrättade
Skogsavdelningen en kommitté för kompetensförsörjning inom skogsbruket som redan åstadkommit ett antal
intressanta aktiviteter på området. Och inom Allmänna
avdelningen har en samling ledamöter startat en arbetsgrupp, med ledamöter även från de andra avdelningarna,
som kommer att undersöka styrkor och svagheter inom
sfären utbildningar och kompetensutveckling i Sveriges
gröna sektor. Konkurrenskraften för svenskt skogs- och
lantbruk står och faller med förmågan att fånga upp och
uppfylla de konkreta kompetensbehov som faktiskt råder
i näringarna. I förlängningen handlar det om att öka produktiviteten och innovationstakten inom skogs- och lantbruket och
därmed lönsamheten. En stor fråga i detta är hur utbildningarna
inom den gröna sektorn ska göras attraktivare för att locka unga
människor. Och en än vidare fråga: kan de ungas attityder till skogs- och
lantbruk förändras – och i så fall hur? Det blir spännande att följa arbetet
inom akademien på detta område.

Ekonomi
Akademiens ekonomi baseras till stor del på avkastningen från vårt egna kapital
samt från erhållna projektmedel från en del av de stiftelser akademien förvaltar. Till
detta kommer ett mindre statsbidrag samt en del externa projektmedel. Eftersom avkastningen på kapitalet inte räcker till att finansiera all den verksamhet som akademien
vill genomföra behöver vi stärka den externa finansieringen. Ambitionen är att utifrån våra
egna planer söka samarbeten eller projektmedel för att kunna genomföra verksamheter som
vi anser vara viktiga. Samtidigt som vi söker nya intäktskällor har vi också genomfört en del
besparingar, bland annat genom att inte återbesätta en av tjänsterna på kansliet.
Carl-Anders Helander, Akademisekreterare och VD
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2013 – KSLA fyllde 200 år
Kongl. Svenska Landtbruks Academien startade sitt arbete den 28 januari 1813 på initiativ av dåvarande
kronprinsen Carl Johan, sedermera kung Karl XIV Johan. Instiftandet av akademien var ett uttryck för ett
ökat systematiskt intresse för förbättring av jordbruket – vid denna tid var lantbruket den dominerande
näringen i Sverige och sysselsatte ca 85 procent av landets befolkning. Akademien fick sitt nuvarande namn,
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, år 1956 efter en påtaglig intensifiering av den skogliga verksamheten.
Den 28 januari 2013 fyllde akademien 200 år. Det uppmärksammades på flera sätt under hela 2013.

Jubileumsaktiviteterna
• Högtidssammankomsten den 28 januari 2013. Den
högtidliga inledningen på jubileumsåret, en verklig födelsedagsfest på 200-årsdagen av akademiens
allra första sammankomst. Det formella mötet med
påföljande festmiddag hölls i Stadshuset i närvaro
av akademiens beskyddare H.M. Konung Carl XVI
Gustaf och H.M. Drottning Silvia.
• Global Outlook – Internationell konferens 29–30
januari. Ett flertal välrenommerade internationella
talare, varav flera akademiledamöter, delade med sig
av sina kunskaper och erfarenheter på temat konkurrensen om resurserna land och vatten i ett internationellt perspektiv. Norra Latin, Stockholm.
• Jubileumsboken Vid fjällets fot. Donatorn A. W.
Bergsten och hans Enaforsholm i Västjämtland – från
jaktvilla till fjällgård. En utvidgad bok om donatorn
A. W. Bergsten, egendomen Enaforsholm och dess
jämtländska omgivningar. Vid boksläppet den 3 mars
2013 på Jamtli i Östersund höll flera av bokens författare föredrag.
• Barksätters arboretum. Akademien har anlagt en
ädellövpark på sin sörmländska egendom Barksätter
för att ytterligare stärka landskapets skönhetsvärden. Sveriges samtliga 13 ädellövträd kan beskådas
i den lilla parken som invigdes i samband med akademiens vårutflykt till Barksätter den 16 maj 2013.
Då invigdes även bron över till Risön i sjön Viren.
• Mottagning för inbjudna gäster och Öppet hus för
allmänheten i akademiens hus på Drottninggatan
95 B den 23 maj.
• Stundande skördar – två dagars symposium 11–12
juni, med inriktning Dåtid–Nutid–Framtid. Dag 1

hölls konferens i Aula Magna, Stockholms universitet. Förmiddagen ägnades åt en historisk återblick
i ett antal föredrag. Under eftermiddagens framtidsstudie presenterade Framtidsprojektet sin syn
på naturresursbruket år 2063. Dag 2 gavs akademiens ledamöter och särskilt inbjudna möjlighet till
exkursioner i Stockholm närhet; till Hargs bruk,
Stockholms skärgård och Nationalstadsparken på
norra Djurgården.
• Enaforsholm Fjällgård. Den unika fjällträdgården på akademiens egendom Enaforsholm i västra
Jämtland fick en ansiktslyftning jubileumsåret till
ära, med fokus främst på entréer och växtbäddar.
Vid trädgårdsdagarna 3–4 augusti kunde alla intresserade ta del av uppfräschningen och även få sig till
livs intressanta kunskaper om trädgård och odling i
växtzon 8.
• Donatorsfoajén i akademiens hus på Drottninggatan 95 B har renoverats och fått ny framtoning.
Där kan akademien uppmärksamma sina donatorer på ett respektfullt sätt, samtidigt som det är
ett trevligt utrymme för mingel och samvaro. Jubileumsfirandet tjuvstartade med invigningen av den
”nya” foajén vid akademisammankomsten redan den
6 december 2012 men den var en uppskattad mötesplats under hela jubileumsåret och kommer att så
vara framöver.
• Insamlingsstiftelsen ”KSLA för Stundande skördar”.
Akademiens tidigare presesar, vice presesar och
akademisekreterare uppmärksammade akademiens
200-årsjubileum genom att starta en insamlingsstiftelse som i första hand främjar de gröna näringarnas
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tidsenliga och bärkraftiga utveckling. Stiftelsen är ämnad att finansiera aktiviteter och projekt inom aktuella
områden som inte kan bekostas av akademiens stiftelser
på grund av ålderdomliga stiftelseändamål. Alla bidrag
är välkomna. www.stundandeskordar.se.
• Wallenbergprofessurerna. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar, med anledning av 200-årsjubileet, sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass – en eller två per år med början 2014. Den
första utlysningen gick ut till universitet och högskolor
och professor Ian A. Fleming från Kanada utsågs till den
förste innehavaren av en KSLA Wallenbergprofessur.
• Stadsodling. Akademien upplät en del av sin trädgård
till S:t Örjans Waldorflekskola. Barnen odlade blommor och grönsaker i fem pallkragar under sommarhalvåret och kom ofta på besök för att pyssla med växterna.
Samarbetet fortsätter 2014.

Jubileumsaktiviteterna har dokumenterats på flera sätt
Tre nummer i tidskriftsserien KSLAT har jubileumsförtecken:
Nr 4-2013 Framtidsprojektet – ett tankeexperiment
om naturresursbruket 2063, nr 5-2013 Global Outlook –
Future Competition for Land and Water och nr 10-2013
För stundande skördar – Jubileumskonferensens första del
och exkursionerna.
Ett antal artiklar och notiser i årets nummer av
KSLA Nytt & Noterat.
I text och bild och i flera fall även som videoinspelningar på www.ksla.se.
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Högtidssammankomsten
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 – tillika den allra första aktiviteten detta
jubileumsår. Kung Carl XVI Gustaf och Drottning
Silvia samt drygt 800 gäster hedrade akademien med
sin närvaro.
Det formella mötet hölls i Gyllene Salen där flertalet gäster satt medan ett hundratal av gästerna kunde
följa mötet från Paulirummet via länk.
Efter preses Kerstin Niblaeus välkomsthälsning inledde H.M. Konung Carl XVI Gustaf sammankomsten med ett högtidstal, som han avslutade med orden:
”vår utmaning är att förse världens folk med mat, vatten
och energi inom hållbara gränser – i det står vårt hopp
till vetenskap och erfarenhet”.
Preses Kerstin Niblaeus höll ett anförande med titeln ”Till samhällets gagn under tvenne sekler”.
De nya hedersledamöterna samt de nya svenska och
utländska ledamöterna presenterades varefter akademiens priser och belöningar delades ut av H.M. Kung
Carl XVI Gustaf.
Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander
sammanfattade det gångna årets verksamhet inom akademien och blickade också som hastigast in i framtiden.
Professor Louise Fresco, Amsterdam, höll akademitalet
”Food, scarcity and abundance”.
Under och efter ceremonin framfördes musik av
Svenska Lyxorkestern.
Den efterföljande middagen för de 810 gästerna intogs i Blå Hallen. Den 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.
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Priser och belöningar 2013
Vid högtidssammankomsten mottog följande personer
priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom
akademiens verksamhetsområden ur Hans Majestät
Konung Carl XVI Gustafs hand.

A.W. Bergstens Pris
till FD Ann Norderhaug
” för hennes enastående arbete för kulturlandskapet i
Norden, där hon lagt grunden för en integrerad helhetssyn
på traditionell produktion, med bevarande och bibehållande
av natur- och kulturvärden”.
Bertebos Prize
till professor Philip Lowe
” for his rural studies with significant contributions in sustainable rural development and land use management”.
Akademiens Stora Guldmedalj
till professor Per Wramner
” för ett synnerligen framstående arbete inom centrala delar
av akademiens verksamhetsområde, varvid han genom unik
bredd och kompetens samt totalt engagemang gjort stora och
bestående insatser 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-Ehlemedalj
till professor Thorvaldur Arnason
” för enastående teoretiska och praktiska insatser inom husdjursförädlingen”
och till professor Roland von Bothmer
” för enastående teoretiska och praktiska insatser inom växtförädlingen”.
Akademiens Silvermedalj
till agronom Bengt Everitt
” för att han med stort engagemang och med bred kunskap
verkat för relevant forskning och tillämpningar av forskningsrönen inom mjölkbranschen”
och till civiljägmästare Hans-Jöran Hildingsson
” för att han med stort engagemang lyckats väcka intresse för
de areella näringarna, främst skogen, hos den breda allmänheten, inte minst bland barn och ungdom”.

Jubileumsårets pristagare, fr v: Roland von Bothmer, Thorvaldur Arnason, Ingrid Ljungvall, Pär Johansson, Christel Cederberg, Krister Sällvik,
Hans-Jöran Hildingsson, Eva-Britt Jakubek, Erik Arvidsson, Ann Norderhaug, Per Wramner, Harry Linnér, Gunnar Bendelin, Bengt Everitt,
Philip Lowe och Victor Johansson.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete
till VMD Ingrid Ljungvall, SLU,
för hennes avhandling ”The Left Ventricle in Dogs with
Myxomatous Mitral Valve Disease”
och till FD Victor Johansson, SLU
för hans avhandling ”Distribution and Persistence of
Epiphyte Metapopulations in Dynamic Landscapes”.
Akademiens belöning för föredömliga insatser
inom pedagogik och undervisning
till professor Krister Sällvik
” för att han med moderna pedagogiska metoder har
entusiasmerat och bibringat studenter kunskaper och
metoder för att optimera helheten vid utformning av
byggnader för animalieproduktion”.
Akademiens belöning för föredömliga insatser
inom forskningsinformation
till FD, agronom Christel Cederberg
” för att hon genom entusiasm och djup kunskap inom
ämnet livsmedelsproduktionens klimat- och resurspåverkan ökat engagemanget för denna fråga hos såväl politiker som lantbrukare och vanliga konsumenter”.
Akademiens belöning för föredömliga insatser i
skogs- och jordbruksforskningens tjänst
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till biomedicinsk analytiker Eva-Britt Jakubek
” för ett mångårigt hängivet arbete med att utveckla och
förfina laboratoriediagnostiska metoder för påvisande
av parasiter och andra smittämnen hos både husdjur och
vilda djur i Sverige”.

Akademiens stipendium till landsbygdsrådgivare
till lantbrukare Gunnar Bendelin
” för hans enastående engagemang för landsbygdsutveckling”.
Anders Elofsons medalj (beslutad av styrelsen för
Stiftelsen Anders Elofsons fond)
till lantbrukare Erik Arvidsson
” för att han är riksbekant skicklig odlare av timotejfrö,
som i flera decennier inspirerat och med sina råd hjälpt
andra odlare att nå fina resultat i sina odlingar”.
Anders Walls landsbygdsstipendium (beslutat av
Anders Walls stipendiekommitté)
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 aktiviteter som skapar jobb,
stolthet och framtidstro i bygden”.
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Ordinarie sammankomster
Akademiens högtidssammankomst infaller den 28 januari varje år. Därefter har varje avdelning, Allmänna
avdelningen, Jordbruksavdelningen och Skogsavdelningen, i uppgift att förbereda och anordna en sammankomst på våren och en på hösten. Akademikollegiet ansvarar för att arrangera ytterligare två sammankomster; den i maj och årets sista avrundande sammankomst i december. Vid varje sammankomst behandlas ett
överläggningsämne av hög aktualitet för ledamöterna. Av de åtta ordinarie sammankomsterna år 2013
webbsändes fem och en kombinerades med en resa till Barksätter.

Dags att utvärdera den svenska
modellen för brukande av skog
14 februari
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? 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 denna sammankomst. Att det är viktigt att
samtliga frågor utvärderas samtidigt poängterades
flera gånger under mötet. Allt hänger intimt ihop,
delarna påverkar helheten – det går inte att utvärdera bara en fråga, till exempel biologisk mångfald,
utan att samtidigt väga in andra frågor, till exempel
produktion. Det behövs en bred, holistisk ansats.
95 deltagare + 90 webbvisningar (S)

Är det forskningens fel – eller förtjänst?
14 mars
Är det forskningens fel att svenska bönder inte kan
konkurrera med den billiga importen? Och blir det
forskningens förtjänst om de lyckas göra det? Det
var utgångspunkten för sammankomstens överläggningsämne. Moderatorn Peter Sylwan inledde med
att säga att jordbrukets 10 000-åriga historia är kantad av resurskriser – och varje gång har vi kommit
över dem med hjälp av ny kunskap. När svedjorna
inte kunde föda sina svedjare uppfanns ängen som

åkerns moder. Sedan kom skiftesjordbruket, nya
växtföljder, chilesalpetern, konstgödseln, den vetenskapliga växtförädlingen, maskinerna och bekämpningsmedlen. Trots att vi hela tiden har krävt mer
och mer av både kvantitet och kvalitet från bönder,
jord och djur, har den tid vi behöver arbeta för maten
bara blivit kortare och kortare och inkomsterna för
lantbruket har någorlunda hängt med samhället i
övrigt.
Receptet mot vår resurskris stavas oftast högre
kostnader för djurskydd och tuffare miljökrav, dyrare produktion och högre pris på maten – med resultatet att 50 procent av vad vi äter kommer från den
billigare importen. Kan vi lösa vår tids resurskris
med ny kunskap och nya resurser? Vad skulle det
betyda för importen om vi kunde producera både
billigare och bättre?
79 deltagare + 101 webbvisningar (A)

Stundande skördar – sjunkande skördar?
11 april
År 2050 förväntas den globala efterfrågan på livsmedel vara dubbelt så stor som idag. Lantbrukets
utmaning blir att producera mer mat på lika stor
areal, men med mindre vatten och insatsmedel än
vad som används idag.
Samtidigt som efterfrågan ökar har en hundraårig utveckling med ständigt stigande skördar brutits. Skördenivåerna har planat ut och i en del fall till
och med sjunker de. Så ser det ut i hela Europa, och
mönstret är tydligast i Norden.
47 deltagare + 76 webbvisningar (J)
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Akademiens vårexkursion till Barksätter
16 maj
Årets akademiresa gick till Barksätter. Barksätters
egendom har anor från mitten av 1100-talet och 1983
donerade dåvarande ägare, Mary Francke-Gustafsson,
gården till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
Arealen är på 640 ha där skogen är dominerande med
524 ha produktiv skogsmark. Egendomen har också
åker och betesmark på totalt 82 ha.
Exkursionen inkluderade två invigningar; av den
renoverade bron till Risön och av ädellövparken. Den
18 hektar stora Risön ligger i sjön Viren och där har en
omfattande upprensning gjorts av den tämligen igenväxta ön. Hösten 2011 konkurrerade björk och gran
med de 130-åriga ekarna. Nu har det blivit ett mer öppet skogslandskap och styrelsens mål är att hitta någon
som är intresserad av att låta sina djur beta på ön sommartid.
En annan exkursionspunkt handlade om alléer –
deltagarna vandrade genom egendomens allé, som restaurerats i ett projekt i samarbete med Trafikverket.
Landskapsarkitekt Daniel Nilsson berättade om sitt
spännande uppdrag att utarbeta ett förslag till förskönande av Barksätters landskap. Ärtsoppslunchen
inmundigades i Magasinet, som sedan förra besöket
hade bytt färg från gult till falurött, och där även den
formella akademisammankomsten hölls.
39 deltagare (K)

Landsbygd utan service = Sverige
utan lantbruk?
12 september
Åtta av tio svenskar bor i tätort och Sverige är det land
som urbaniseras snabbast av alla Europas länder. Sverige
har färre innevånare per kvadratkilometer (17) än genomsnittet för EU (116). Men även skillnaderna inom
Sverige mellan de största tätortsområdena och glesbygden ökar snabbt. De som bor och verkar på landsbygden
får längre till affärer, vårdcentraler och logistikcentra
när infrastrukturen planeras för att 80 procent av landets befolkning bor i tre eller fyra storstadscentra. För
att kunna vända utvecklingen krävs attraktiva och koncentrerade landsbygdsmiljöer och rörliga distributionssystem som alternativ till stationär service. Turismen
är viktig, för den ger arbete och flyttar tillfälligt konsumtionen till landsbygden, men är inte alltid så lätt att
förena med råvaruproduktion.
57 deltagare + 119 webbvisningar (A)
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Svenskt kött – hållbar produktion
och konsumtion
10 oktober
Vartannat kilo kött som svenskarna äter i dag är
importerat. Trots att den svenska köttkonsumtionen
har ökat med 40 procent på 20 år, har de svenska
producenterna minskat sin avsättning. Det är inte
hållbart med vare sig så stor konsumtion eller med så
stor import, konstaterades det. ”Ät gärna kött, men
välj det svenska”, var budskapet.
51 deltagare + 118 webbvisningar (J)

Behöver vi i Sverige ett nationellt
skogsprogram?
14 november
Skogsavdelningens novembersammankomst ställde
frågan: Behöver vi ett nationellt skogsprogram?
”Ja”, menade Skogsstyrelsen, som nyligen gjort
en förstudie. Ett program som utarbetas i en bred
dialog med alla intressen kan skapa mervärden för
skogspolitiken och ge en ökad samsyn om skogens
roll i samhället. Skogsindustrierna var också positiva och menade att det är viktigt att diskutera
skogsbruk och biologisk mångfald i samma rum.
Denna uppfattning delades av LRF Skogsägarna,
som också ansåg att det krävs ett nationellt program
om vi vill behålla vår ledande roll som skogsland.
WWF var något mer avvaktande. ”Kanske, men då
måste det gå att påverka politiken – det måste vara
meningsfullt att engagera sig.” ”Kanske”, sade också
GS-facket, ”men med tanke på de stora utmaningar
skogen står inför är det värt ett försök.”
72 deltagare (S)

Summering av jubileumsåret,
reflektioner kring året som gått
och året som kommer
9 december
Årets sista sammankomst präglades till stor del av
skiftet på ordförandeposterna i våra avdelningar.
Olle Markgren och Göran Dalin gav på ett engagerat och positivt sätt sina reflektioner över åren som
avdelningsansvariga, samt gav goda råd till sina efterträdare. Linda Hedlund var tyvärr förhindrad att
närvara. De presenterade också ett antal intressanta
förslag och tankar kring akademiens organisation
utifrån sina egna erfarenheter – förslag som kollegiet
kommer att arbeta vidare med.
Vid sammankomsten hälsades de nya avdelningsordförandena, Åke Clason (Allmänna), AnnBritt Karlsson (Jordbruk) och Tomas Lundmark
(Skog) varmt välkomna till sina uppdrag.
Akademisekreteraren gav med hjälp av ord och
bilder en summering av ett lyckat jubileumsår.
Dessutom informerade sekreteraren i Insamlingsstiftelsen KSLA för Stundande Skördar om det
lyckosamma arbetet under året med att samla in
medel för akademiens verksamhet framåt.
61 deltagare (K)
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Årets aktiviteter
Under år 2013 arrangerade akademien, förutom sammankomster och kommitté- och arbetsgruppsmöten, 21
seminarier, 7 rundabordssamtal, 4 konferenser, 6 workshops, 6 exkursioner, varav 3 utgjordes av ledamöternas jubileumsexkursioner, 5 boksläpp och 2 bokpresentationer. Vi arrangerade också 1 mottagning, 1 öppet
hus och 1 gåsamiddag och tog emot 2 studiebesök/biblioteksvisningar.
Aktiviteterna skedde i akademiens hus på Drottninggatan 95 B i Stockholm om inte annat anges nedan.  
De allra flesta av akademiens aktiviteter är öppna för alla att delta i.
För att göra akademiens arrangemang mer tillgängliga för intressenter utanför Stockholmsområdet webbsändes 12 av aktiviteterna och, som nämnts, 5 av sammankomsterna. Totalt räknades 1 960 inloggningar,
d v s i snitt 115 per aktivitet, vilket är en ökning på 19,5 procent sedan förra året. Av allt att döma följer
också många sändningarna i grupp. En tid efter en webbsänd aktivitet är det dessutom möjligt att ta del av
inspelningen online utan inloggning. Några aktiviteter genomfördes på lokal och regional nivå ute i landet.
På Enaforsholm, akademiens fjällgård i Jämtland, ordnades traditionsenligt såväl Enaforsholmskursen
i fjällkunskap som ripjakter och dessutom ett par trädgårdsdagar.
Akademien var delaktig i att arrangera föreställningen ”För miljön i tiden” på Dramaten i november,
med anledning av Kung Carl XVI Gustafs 40 år som regent.
(Inom parentes arrangerande avdelning. A = Allmänna avdelningen, J = Jordbruksavdelningen, S =
Skogsavdelningen, ANH = Enheten för de areella näringarnas historia, K = Kollegiet.)

Global Outlook – Future competition for
land and water

Hur kan forskning och innovationer lyfta
de gröna näringarna?

29–30 januari → Internationell konferens på Norra
Latin, Stockholm
Jordklotet förväntas rymma och föda 9 miljarder
människor år 2050. Det ger det globala behovet av
de fyra ”F:n” (Food, Feed, Fibre, Fuel) högsta politiska angelägenhetsgrad – konkurrensen om jordens
begränsade land- och vattenresurser ökar progressivt. Detta belystes ur fyra olika perspektiv under två
dagar: ”Agricultural policies over the past 40 years
– three cases” (ANH), ”Opportunities and challenges for farmers, researchers and business in the agricultural sector” (J), ”Opportunities and challenges
in the forestry sector” (S), ”From knowing to acting
– paths to a sustainable future” (A).
Ett antal internationellt erkända forskare, som
också är akademiledamöter, behandlade frågorna
med utgångpunkt från vetenskap, politik, innovationer, teknik, moral med mera. Sammandrag
av föredragen är publicerade i KSLAT nr 5-2013
och inspelningar av delar av konferensen kan ses på
www.ksla.se.
261 deltagare

5 februari → Workshop tillsammans med LRF och
Stiftelsen Lantbruksforskning på LRF
Många medverkande från hela branschen och
många bra inspel gjorde detta till en mycket lyckad
workshop som utmynnade i konsensus kring att
jordbruket i likhet med skogsindustrin behöver en
forskningsstrategi. Detta är ett stort arbete – motsvarande forskningsstrategi för skogsindustrin tog
tio år att ta fram. Kommittén för forskningspolitik
beslöt att bidra med en inledande kartläggning av
den forskning och utveckling inom jord- och trädgårdsbruk som bedrivs vid Sveriges högskolor, universitet och institut. Arbetet inleddes under hösten
2013 och ska avslutas under våren 2014 i samarbete
med konkurrenskraftsutredningen.
88 deltagare (A)
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Boskapsskötseln under medeltid
26 februari → Boksläpp
Boken är en studie av både en materiell kultur och
vardagliga företeelser. Granskningen av källmaterial
utgör en stor del av boken. Innehållet är en formulering av ett nytt forskningsläge avseende både detaljer
och strukturer – från införandet av en klave med låsbräda till utvecklingen av kvinnors och mäns roller
i boskapsskötseln. Fler än 100 personer hade slutit
upp för att höra författaren Janken Myrdal berätta
om den forskning som tog sin start i och med avhandlingen som kom ut för drygt 30 år sedan. Bland
föredragshållarna fanns folklivsforskaren Bengt af
Klintberg och etnologen Birgitta Svensson.
100 deltagare (ANH)

Slam och kretslopp – slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk?
27 februari → Seminarium
Samhället har under de senaste åren i allt snabbare
takt utvecklat ett kretsloppstänkande och agerande
för att hushålla med naturresurserna och för att reducera miljöpåverkan. Det gäller även avloppsvatten och den fasta slamfraktion som avskiljs och vanligtvis rötas i avloppsreningsverken. Avloppsslam
innehåller dock långt ifrån bara nyttiga ämnen.
Tungmetaller, läkemedelsrester, organiska miljögifter, smittämnen och dessutom ämnen som vi inte
ens vet att de finns i slammet gör det inte självklart
att rötslam med sin nuvarande sammansättning över
huvud taget ska bilda kretslopp med åkermarken.
98 deltagare (J)

Vid fjällets fot. Om Enaforsholm – från
jaktvilla till fjällgård
3 mars → Boksläpp på Jamtli, Jämtlands länsmuseum,
Östersund
Närmare 80 personer kom för att höra bland annat författaren Hans Antonson, Ingemar Näslund
från Länsstyrelsen i Östersund och forskaren
Roger Bergström berätta om den nya boken om
Enaforsholm. Den efterföljande paneldiskussionen,
som leddes av akademiledamoten Peter Edling,
blev livaktig med många inlägg från publiken.
Evenemanget och boken fick god uppmärksamhet
i regional press.
80 deltagare (ANH)

Landsbygdens avvattningssystem i ett
förändrat klimat
5 mars → Konferens
Ungefär hälften av Sveriges åkermarksareal kräver
någon form av markavvattning för att fungera bra
och det finns idag ungefär 30 000 dikningsföretag.
Jordbrukets avvattningssystem berör idag inte bara
jordbruksproduktionen på många håll. I många
expanderande tätorter är de mycket viktiga för avvattningen i bebyggelsen. De som varit med ett tag
i branschen kan vittna om hur tillsynsmyndigheternas perspektiv på underhåll av diken har förskjutits
från fokus på mark och produktion till att värna
om vattenekosystemen. Lantbrukarna behöver förbereda sig på en framtid som ställer större krav på
underhåll och utbyggnad av dikessystem, med tätare
eller djupare täckdiken.
49 deltagare + 116 webbvisningar (J)

Dialogue on Opportunities for Sweden’s
engagement in international forestry
policy research
5 mars → Rundabordssamtal för särskilt inbjudna
Samtalet genomfördes enligt Chatham Houseregler tillsammans med Center for International
Forestry Research (CIFOR), där ett tiotal särskilt
inbjudna möttes för att utbyta erfarenheter och diskutera möjligheter. Syftet var att:
• Utbyta synpunkter och diskutera aktuella politiska prioriteringar och finansiella möjligheter för
svenskt engagemang i internationell forskning om
skogspolitik. Definiera hur framgång skulle kunna
se ut.
• Utbyta åsikter om konsekvenserna av bland annat skogsbruk i ett större landskapsperspektiv.
• Identifiera möjligheter för CIFOR att samarbeta med svenska institutioner och för svenska forskare
att engagera sig internationellt.
12 deltagare (S)

Bygga på åkerjord: Klokt och förnuftigt –
eller dyrt och onödigt?
12 mars → Seminarium
”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
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kommuner. Detta trots att jordbruksmark enligt
Miljöbalken är av nationellt intresse och bara får
användas för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Det är nu bråttom att bevara de bästa jordarna. I Europa förloras i snitt 250 hektar odlingsbar mark om dagen. Det är högavkastande jordar,
som skulle behöva kompenseras med tio gånger mer
mark på annan plats i världen. Trenden är tydlig,
men få svenskar betraktar detta som ett problem.
Seminariet diskuterade om beslut om åkermark ur
försörjningssynpunkt bör ligga på en strategisk regional nivå eller riksnivå, istället för att fattas lokalt,
där man har helt andra bevekelsegrunder och drivkrafter.
54 deltagare + 85 webbvisningar (A)

Jorden vi ärvde
13 mars → Rundabordssamtal för särskilt inbjudna
Diskussionen kring skyddet av åkermark fortsatte
i ett rundabordssamtal och olika strategier diskuterades.
En möjlighet att skydda åkermark skulle vara att
använda miljömålen ytterligare, d v s att precisera
miljömålen för jordbruksmark. Det kan emellertid bli ett problem att jordbruksmark, som då inte
klassas tillräckligt högt, kan ses som ”mer möjlig”
att bygga på. Ett annat sätt att stärka åkermarkens
betydelse vore att tydliggöra kommunernas planeringsansvar i PBL. Kanske det borde krävas en miljökonsekvensutredning om kommuner vill bygga på
åkermark?
Lokal mat anses ofta viktig i kommunerna idag.
Den kunde vara en utgångspunkt för att skapa större
förståelse i kommunerna för jordbruksmarkens betydelse. Ett annat sätt att öka åkermarkens status i
kommunerna, är att koppla samman lantbruk och
näringsliv. Ofta planerar man bara för tätorterna
och inte för hela kommunen och lantbruket räknas
sällan in i näringslivet. En offensiv vision för svenskt
lantbruk skulle också ge åkermark högre status.
Kommunerna är emellertid sällan intresserade av
att stärka skyddet av åkermark och därför bör visioner och strategier för markanvändning utvecklas på
överordnad nivå.
16 deltagare (A)

18				

Framtida försörjning av proteinfoder
för animalieproduktionen i Sverige
18 mars → Seminarium
Högvärdigt protein, där soja utgör en viktig variant,
står för en betydande del av kostnaderna i animalieproduktionen. Enligt Jordbruksverkets siffror var
endast 2,5 procent av den svenska förbrukningen
av proteinfoder 2010 inhemskt producerad. Även
om åkerbönor går starkt framåt i arealer med direkt avsättning till främst mjölkproducenter så har
arealen ärter minskat och inom växtodling läggs allt
mer fokus på lönsammare spannmålsodling, främst
höstveteodling. Sverige är alltså fortsatt starkt beroende av importerade sojabönor, men den svenska
produktionen borde gå att lyfta. Till exempel görs
det försök med odling av soja på svensk mark.
36 deltagare (J)

Skogsnäringens värdekedjor – spaning
efter nya möjligheter
22 mars och 10 juni → Två rundabordssamtal
De flesta är övertygade om att skogsnäringen har
mycket mer att ge, men för detta krävs värdeskapande förnyelse. För att närmare undersöka möjligheterna har KSLA tillsammans med IVA:s
Avdelning VIII anordnat rundabordssamtal om
skogsnäringens värdekedjor. Det inledande samtalet hölls i december 2012. Vid samtalet i mars
diskuterades insatsområden med stor potential att
stärka skogsnäringens värdekedjor. Vid samtalet i
juni fortsatte diskussionerna kring olika insatsområden. Vidare fick deltagarna möjlighet att göra en
avstämning med Catherine Cobden, Executive Vice
President, Forest Products Association of Canada,
och höra hur långt man kommit i arbetet med att
försöka förändra/förnya kanadensisk skogsindustri
och deras Vision 2020.
16 + 13 deltagare (S)

Upplysning, arbete, samarbete.
Lantbruksveckan 1911–2007
10 april → Boksläpp
Lantbruksveckan spelade stor kontaktskapande roll
för jordbrukets företrädare ända från starten 1911.
Under en vecka varje år samlades föreningar och
organisationer inom lantbruksnäringen till gemensamma överläggningar, diskussioner, föredrag och
utställningar. Vid detta boksläpp fick besökarna
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höra historiker och andra berätta om hur stor betydelse
fenomenet Lantbruksveckan hade under lejonparten av
1900-talet. Särskilt intresse tilldrog sig den sammanställning som gjorts av alla artiklar och föredrag som
hållits under Lantbruksveckans nästan hundraåriga
verksamhet. Sammanställningen finns som sökbar databas på www.ksla.se/anh. KSLA förvaltar sedan 2011
den nya Stiftelsen Lantbruksveckans fond.
50 deltagare (ANH)

Skogsnäringens kompetensförsörjning
– en ödesfråga
18 april → Seminarium
Rådande attityder till skog och skogsbruk hos den unga
generationen, den accelererande urbaniseringen och
den bild som allmänheten får av skogsbruket i media
kan indirekt komma att påverka kompetensförsörjningen. Det var utgångspunkten på det seminarium
som KSLA och IVA arrangerade tillsammans under
Skogsnäringsveckan. Vid seminariet belystes och diskuterades: Arbetsgivarnas behov, idag och i framtiden;
Vad erbjuds, hur marknadsförs utbildningarna och hur
sker matchningen mellan arbetsgivarna och läroplanen? samt Vad händer och hur resonerar ungdomarna?
Resultatet från seminariet kommer att tas tillvara av
bland andra KSLA:s nystartade kommitté för kompetensförsörjning inom skogsbruket.
58 deltagare (S)

Växtförädling 3.0 – ny teknik och gamla
lagar
25 april → Seminarium i samarbete med Jordbruksverket
och Gentekniknämnden
Vad är en gmo och vad är en konventionell gröda?
Om modern växtförädling ska kunna bidra till uthålliga odlingssystem måste den teknikbaserade lagstiftningen skrotas, menade många vid detta seminarium.
Moderator Peter Sylwan inledde med en exposé över vad
växtförädlingen och jordbruket i sin helhet har betytt
för samhällsutvecklingen. Under förra seklet anpassade
växtförädlarna grödorna till ett mekaniserat och gödslingsintensivt jordbruk. Enligt flera av talarna är det
nu dags att ge världens växtförädlare ett nytt uppdrag:
att anpassa grödorna till ett mer extensivt jordbruk,
som använder mindre insatsmedel och är mer skonsamt
mot miljön. Att EU-kommissionen för ett par år sedan konstaterade att gm-grödor inte är mer riskabla för
människors hälsa och miljö än traditionellt framtagna

växtsorter har ännu inte fått något genomslag i juridik och politik. De olika nationella förbud mot gmo
som finns bryter dessutom mot WTO:s regelverk;
handelsorganisationen anser att det saknas vetenskaplig grund för stänga ute genetiskt modifierade
organismer.
89 deltagare + 90 webbvisningar (A)

Öppet hus
23 maj
Akademien höll för första gången i historien öppet
hus för den intresserade allmänheten, som också tog
chansen att gå runt i lokalerna på Drottninggatan
95 B. I sex olika rum höll ledamöter och tjänstemän
miniföredrag om akademien och dess historia och
verksamhet, på följande teman: ”Om akademien”,
”Biblioteket och den historiska verksamheten”, ”Den
utåtriktade verksamheten”, ”Akademiens avdelningar och kommittéer” och till sist ”Ceres”, om symbolen för KSLA:s verksamhet.
Tidigare på dagen hade akademien jubileumsuppvaktats av ett stort antal gratulanter vid en mottagning i donatorsfoajén.

Six feet under – the role of soil carbon in
tackling climate change
24 maj → Seminarium
Det jordbruk, som många idag vill se som dödsdömt,
kan istället återuppstå som ett mycket viktigt verktyg för att begrava koldioxid i marken och befria oss
från växthusgaser – och samtidigt ge foder, fiber och
föda. Lägger vi ihop den produktiva skogsmarken
med all vår odlingsbara jordbruks- och betesmark,
förvandlar den till bästa tänkbara kolsänka och använder mesta möjliga biomassa från jord och skog
till att ersätta kol och olja, så räcker vår gröna sektor
mer än väl till för att befria oss från hela vårt svenska
koldioxidutsläpp på 70 miljoner ton – i teorin. Vad
som går att göra i praktiken är en annan sak. Det är
svårt att räkna och göra rätt, det visar inte minst de
vitt skilda siffrorna på effekten av odling av energigrödor. Kontentan av seminariet var ändå att skogsoch jordbruk har all anledning att befria sig från
begravningsstämningen och visa att de är en del av
lösningen och inte en del av problemet.
47 deltagare + 127 webbvisningar (A)
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Mat i tiden – livsstil, mode eller hälsa
28 maj → Seminarium
Mat och hälsa engagerar. Detta seminarium belyste
vad hälsosam mat egentligen innebär, hur kommunikationen runt mat och hälsa ser ut och vilken betydelse våra matval har ur miljösynpunkt.
Ska du vara miljösmart så ska du kombinera flera
åtgärder. Den miljösmarte äter inhemskt producerat frukt och grönt och gärna grövre grönsaker och
rotfrukter. Hen undviker sådana varor som flugits
hit och äter naturligtvis efter säsong och mer ekologiskt. Vi äter mindre kött och mejerivaror men när vi
äter det väljer vi det som kommer från grovfoderbaserad produktion, gärna naturbete. Svensk rapsolja
är också bra men viktigast av allt är: ”Ät upp maten!”
89 deltagare + 166 webvisningar (J)

Do numbers count? – Exploring the
relation between forest growth and
the number of tree species.
31 maj → Seminarium
Seminariet arrangerades tillsammans med Future
Forests och samlade huvudsakligen forskare men
även representanter för skogsbruket. Seminariet var
en uppföljning till den debatt som uppstod tidigare
sedan en grupp ekologiforskare i en mycket uppmärksammad rapport framförde att blandskogar ger
positiva effekter på flera av skogens ekosystemtjänster – även virkesproduktion. En slutsats som drogs
var att blandskogar har framtiden för sig, främst
på grund av att de ger fler ekosystemtjänster. Men
det krävs betydande forskningsinsatser för att täppa
till de kunskapsluckor som fortfarande finns kring
denna skogstyp.
55 deltagare (S)

Experiences from Bai Bang with global
reflections
3 juni → Seminarium
Återställande av skadade skogar står ofta på dagordningen. The World Resources Institute talar om att
två miljarder hektar förstörd mark behöver restaureras. Detta arbete har pågått länge med många svårigheter på vägen. Om program för restaurering ska
lyckas i stor skala måste vi lära av både framgångar
och misslyckanden. Seminariet belyste erfarenheter
från det svenska utvecklingsprojektet i Bai Bang,
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Vietnam, ett kontroversiellt utvecklingsprojekt som till
slut blev det mest framgångsrika svenska utvecklingssamarbetet hittills.
Slutsatserna från diskussionerna var: Det måste finnas en marknad för virke – lokalbefolkningen måste
få ut något av investeringarna i storskaliga kommersiella plantager; Det bästa är om lantbrukare/samhällen kan delta i eller äger processen – det är nödvändigt
att säkerställa besittningsrätten; Mer acceptans uppnås
om en del av virkesproduktionen används lokalt; Det
är bättre att arbeta med enskilda lantbrukare än med
samhället; Planteringar lyckas ofta där ”regeringarna är
starka”; Lantbrukare måste lita på såväl marknad som
myndigheter – och myndigheter (och givare) måste lita
på lantbrukarna; Några starka aktörer måste försvara
lantbrukarnas rätt.
57 deltagare (S)

Delegation från Kina
10 juni
En delegation med tjänstemän från lantbrukssektorn i
Kina fick en biblioteksvisning och ett särskilt uppdukat
bokbord med kinesisk agrar litteratur i samlingarna. En
uppskattad gåva från KSLA till delegationen blev atlasen över svenskt jord- och skogsbruk under 1900-talet.
7 delegater (ANH)

För stundande skördar
11 juni → Jubileumskonferens i Aula Magna, med bokbord,
miniföreläsningar och jubileumsbuffé
Den första delen av dagen ägnades framförallt åt att
blicka bakåt, men med koppling till nutiden. Tre föredrag tog sin utgångspunkt i akademiens historia och
handlade om den tidiga lantbruksvetenskapens teori
och praktik, om akademiens olika roller under 200
år och om den lantbruksutveckling som påverkat hela
Sveriges (och Finlands) utveckling.
Föredragen är publicerade i KSLAT nr 10-2013.
Den grupp unga akademiker som utgjort Framtidsprojektet tog över scenen på eftermiddagen. Deras vision – inte odelat positiv – handlade om hur livsmedelsförsörjningen ser ut om 50 år. Stora förändringar
kommer att ha skett och i centrum för dem står vårt
brukande av naturresurserna.
Framtidsprojektet stod också för en utställning med
framtidstema utanför konferenslokalen.
Resultatet av Framtidsprojektets arbete är publicerat
i KSLAT nr 3-2013.

Under dagen gavs tre miniföreläsningar utspritt
på konferensområdet: om ”Lantis och det gamla lantbruksmuseet”, om ”Experiment, utbildning och odling
kring en grön villa” och om ”Matens kvaliteter” – samtidigt officiellt boksläpp av KSLAT nr 4-2013 med
samma titel, som handlar om de viktigaste kriterierna
som kännetecknar matkvalitet.
Konferensdagen avslutades med en buffé i Bergianska
trädgården för ledamöter och särskilt inbjudna.
316 deltagare, 124 buffégäster

Skog, naturmiljö och hamn – Hargs Bruk,
Uppland
12 juni → Jubileumsexkursion
I norra Roslagen ligger Hargs bruk, en av landets bäst
bevarade bruksmiljöer med välskötta skogar och byggnader; en egendom med stora kultur-, landskaps-, natur- och jaktvärden. Hargs Bruk grundades 1668 och är
ett av Sveriges äldsta företag. Det har ett markinnehav
på 23 000 hektar där skogen är ryggraden med 20 000
hektar produktiv skogsmark. Exkursionens ciceron var
akademiledamoten Ulf Dietrichson, VD för Hargs
Bruk AB. Deltagarna fick i en historisk återblick veta
att det var järnet som lade grunden för brukets verksamhet. Satsningen på skogen påbörjades i slutet av
1920-talet och dagens verksamhet består av skogs- och
lantbruk, fastigheter, jakt och fiske. Deltagarna besökte
också Hargs Hamn AB, med specialitet fasta bränslen,
och Löhammar gård med dess moderna och futuristiska ladugård. Exkursionen avslutades vid Bruksmuseet,
Hargs Bruks privata museum med över 6 000 föremål
från egendomen.
32 deltagare (S)

Resa i Stockholms mellan- och ytterskärgård
12 juni → Jubileumsexkursion
Exkursionen, som planerats av ledamoten Rune Frisén,
startade i Stavsnäs hamn och satte först kurs mot
Sandhamn. Där kunde dagens guide Jens Wahlstedt,
tidigare WWF, bland annat berätta att Svenska Sandön
bosattes redan på 1600-talet, då tullen etablerade
sig och den första krogen öppnade. Naturreservatet
Bullerön var nästa anhalt, häckningsplats för mängder
av fågelarter och Bruno Liljefors jaktställe under en tid
i början av 1900-talet. Ytterligare strandhugg gjordes i
yttersta skärgården på Hallskär och Långviksskär för
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intressanta berggrunds- och folklivsstudier, innan resan
nådde Kalkkobben med dess fascinerande geologiska
formationer. Sista stoppet, Munkö, bjöd på färdens
största botaniska upplevelse, ett stort bestånd guckusko.
40 deltagare (A)

Nationalstadsparken och det vetenskapliga
landskapet
12 juni → Jubileumsexkursion
Denna exkursion på för akademien historiska marker i
Nationalstadsparken, Norra Djurgården, hade sin utgångspunkt på Stockholms universitet, nutidens förvaltare av akademiens tidigare experimentalfält. Under
ledning av docent Ulrich Lange färdades sedan gruppen till Lappkärret där 1800-talets uppodlingar, mossodlingar och torrläggningar diskuterades, liksom Norra
Djurgårdens skogar. Vid Fiskartorpet redogjordes för
Djurgårdens historia från vikingatid till 1700-tal – och
bara ett stenkast bort, på andra sidan Husarviken, mötte gruppen nutiden i form av en miljonstad under stark
tillväxt. Länsstyrelsen arbetar hårt med att undvika
konflikter med natur- och kulturvärdena i området.
Exkursionens slutmål var Stora Skuggan där obelisken till N. A. Edelcrantz minne nyinvigdes efter restaurering – Edelcrantz var akademiens förste direktör
1812–1821.
28 deltagare (ANH)

Tillväxtekonomiernas jordbruks- och
handelspolitik
12 juni → Rundabordssamtal
I i-länderna minskar den andel av jordbrukarnas inkomster som utgörs av ekonomiska stöd, medan utvecklingen är den motsatta i tillväxtekonomierna. Med
tanke på att det är kraftig skillnad på stödnivåerna i
tillväxtekonomierna och i andra u-länder, till exempel
i Afrika, kunde man förvänta sig större oenighet i ulandsgruppen än vad som är fallet. Det finns utrymme
för omfattande stöd till jordbruket i u-länderna i gällande jordbruksavtal.
12 deltagare (J)

Enaforsholmskursen på Enaforsholm
20–27 juli
Enaforsholmskursen är ett vinnande koncept! Ännu ett
år samlades ett härligt gäng studenter och yrkesverksamma, fjällvana och noviser till en veckas kurs och
samvaro på fjället. De första två dagarna är kursen alltid
stationerad på Enaforsholm och gör dagsutflykter till de
närbelägna Högåsen och Storsnasen med lätt packning;
lite matsäck och regnkläder. Redan under dessa dagar
hann deltagarna få sig en hel del fjällbotanik, djurliv,
fjällskog och kulturhistoria till livs – en introduktion
till fjällvärlden, inkluderande en föraning om vad dåligt
väder kan innebära på fjället.
Efter denna mjukstart var det dags att packa ryggsäcken för lite mer ”riktig” fjällvandring under tre dagar. Vandringen går från Storulvån till Sylarna, vidare
till Storerikvollen i Norge och tillbaka till Enaforsholm
via Blåhammaren. Och det inledande busvädret byttes
mot sol, värme och många bad.
24 deltagare

Trädgårdsdagar på Enaforsholm
4–5 augusti
Den 4–5 augusti hölls trädgårdsdagar i Enaforsholm
för första gången. Idén föddes sommaren före i
syfte att högtidlighålla KSLA:s 200-årsjubileum.
Arrangemanget blev dock bredare än att ”bara” handla
om trädgård, då vi hade flera engagerade ledamöter på
plats som anmält sitt intresse att bidra med kunskaper.
Trädgårdsdagarna bjöd på visning av fjällträdgården,
vilket trädgårdsmästarna Ulrika Eliasson och Anna
Hedström svarade för. Många intresserade slöt upp på
de totalt fyra visningarna av trädgårdens blomprakt.
Trots att trädgården ligger vid fjällets fot i zon 8 så får
besökarna flera positiva överraskningar. Det är perenner
som övervintrar bäst då snötäcket bäddar in växterna
under den kalla säsongen. Men även vedartade växter
som är anpassade till kallt klimat trivs bra. Förutom all
kunskap som delgavs dessa dagar så bjöds alla på god
mat av Enaforsholms värdpar Ingalill Samuelsson och
Bo Berglund.
Ca 200 deltagare

Miljömålsberedningens delbetänkande.
Underlag till remissvar från KSLA
21 augusti → Workshop
Miljömålsberedningen har regeringens uppdrag att
ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar markan-
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vändning för att uppsatta miljökvalitetsmål ska nås.
Syftet med strategin är att göra långsiktiga politiska avvägningar mellan samhällsmål och beakta
olika intressen och anspråk på markanvändningen.
Inom ramen för strategin kommer tre betänkanden
att presenteras. Workshopen behandlade det andra
delbetänkandet Långsiktig hållbar markanvändning
(SOU 2013:43) där beredningen har lämnat förslag
på två områden rörande markanvändning; Skydd
och skötsel av land- och sötvattensområden samt
Miljöhänsyn i skogsbruket. Workshopen, som var
öppen endast för KSLA:s ledamöter, inleddes av
Rolf Annerberg, ordförande i miljömålsberedningen, och därefter följde diskussioner i mindre grupper om delar av betänkandet samt redovisning och
diskussion i plenum. Resultatet från diskussionerna
har varit ett viktigt underlag i KSLA:s arbete med
att formulera ett remissvar.
29 deltagare (S)

Vandring på Enaforsholm
23–25 augusti → Ledamotsexkursion
En långhelg i slutet av augusti 2013 deltog elva
KSLA-ledamöter, alla Fruar, i en vandring kring
Enaforsholm som ledamoten och numera ordföranden i jordbruksavdelningen Ann-Britt Karlsson
arrangerade. I strålande sol vandrade och diskuterade ledamöterna olika KSLA-anknutna teman i tre dagar. Blåhammarens fjällstation var ett
uppskattat mål med vackra vyer. En helkväll med
Enaforsholms omvittnat goda middag och levande
föredrag om gårdens historik gjorde deltagarna entusiastiska över att ha inlett en ny tradition, kvinnovandringen, att läggas till julikursen och ripjakterna
på Enaforsholm.
11 deltagare

Osynliga mirakel. Hur kan vi få människor att älska daggmaskar, humlor
och protozoer?
27 augusti → Bokpresentation
Bokprojektet Osynliga Mirakel är en berättelse om
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, beskrivna
med vackra akvareller och foton och ett sagospråk.
Inger Källander presenterade sitt projekt och böckerna, som med humor och poesi, bilder och musik
visar att småkryp och organismer som många tycker
är lite äckliga i själva verket är våra bästa vänner.

Den biologiska mångfalden är starkt hotad, arter
försvinner i en takt som liknar det som hände under
dinosauriernas tid. Fakta, hot och pekpinnar verkar
inte räcka för att vända denna utveckling. Kanske
behövs också andra sätt att kommunicera vår kanske
viktigaste miljöfråga – naturens gratistjänster, levererade av en rik biologisk mångfald.
60 deltagare (A)

Ripjakt på Enaforsholm
30–31 augusti, 14–15 och 20–21 september
Jakt med stående fågelhund är en fantastisk upplevelse som samtidigt ger stort utrymme för social
samvaro. Det genomfördes tre ripjakter under hösten 2013. Alla jakterna var fulltecknade, vid varje
tillfälle deltog nio jägare, ledsagade av våra duktiga
hundförare. Ett antal av jägarna upplevde den högklassiga ripjakten för första gången under dessa tvådagarsjakter, då fjällsluttningen vid Storsnasen vid
något tillfälle låg i flödande sol och med inslag av
fantastiska höstfärger. Flera har hört av sig om möjligheten att få komma tillbaka kommande år. Mot
bakgrund av donatorn A. W. Bergstens hängivna
jakt- och fiskeintresse är ripjakten är en viktig del i
Enaforsholms framtoning.
27 deltagare

Uthållig vinst i svenskt lantbruk
2 september → Workshop
Målet för denna workshop var att skapa en samsyn
om vinstbegreppet och hur det används i lantbruket.
Deltagarna enades om att definiera vinst som ”Vinst
efter ägarlön”. Det är endast när alla kostnader är
täckta och det blir ett överskott som det egna kapitalet kan byggas upp. Blir det inte vinst här så ökar
skulderna. Den uthålliga vinstnivån ansågs behöva
ligga på fem procent för att företaget ska klara intäktsvariationer mellan år och kunna bygga upp en
likviditets- och resultatbuffert som kan skapa ekonomisk stabilitet i företaget.
21 deltagare (J)

Delegation från Albanien
13 september
En delegation från CNVP (Connecting Natural
Values & People) i Albanien var på studiebesök i Sverige och besökte bland annat KSLA.
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Delegationen fick information om akademien och
vilka möjligheter vi har att stödja utländska kontakter. Den fick också en rundvandring akademiens
lokaler, inklusive biblioteket. CNVP är en internationell organisation med säte i Holland. Syftet med
studieresan var att med stöd från svenska ambassaden involvera aktörer i ett projekt om kapacitetsuppbyggnad av lokala myndigheter och intresseorganisationer inom skogsbruk i kommunala skogar.
Delegationen bestod av representanter för olika aktörer på såväl lokal som nationell nivå.
21 delegater (S)

Vattnet i jord och skog – då, nu och i
framtiden
19 september → Seminarium
Den stora sjösänkningsepoken i Sverige varade från
1850 till 1950 – en period då nästan 2 500 sjöar
sänktes eller torrlades och 1 miljon hektar nyodlades.
En stor del av landskapet drar fördel av markavvattningsföretag. Dikning ökar grödans möjlighet
att ta upp vatten från rotzonen, vilket leder till mindre avrinning på sikt.
Fram till 1970 var målet att torrlägga mark, men
sedan 1970 har tvärtom bidrag betalats ut för att
återställa våtmarker. Av Sveriges 3,5 miljoner hektar jordbruksmark behöver en tredjedel inte dräneras alls, en tredjedel har tillfredställande dränering,
medan den sista tredjedelen av marken har stora behov av framtida dränering.
91 deltagare + 116 webbvisningar (J)

Delegation från Kina
20 september
Inom ramen för det tyska programmet ”SinoGerman Cooperation Programme on Regional
Economic Development in Northeast China” besökte en delegation från Kina framförallt myndigheter, akademi och företag i Tyskland men också
KSLA i Sverige. Här fick de en presentation av
KSLA och den svenska skogspolitiken och hur den
styrs och implementeras samt av SLU:s arbete med
hållbart skogsbruk.
5 delegater (S)
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Vattenfrågor på Gotland
1–3 oktober → Exkursion till Gotland
Vattenkommittén reste tillsammans med särskilt
inbjudna runt på Gotland för att få en bild av
öns utmaningar i fråga om vatten i jord och skog.
Gruppen besökte bland annat Gothemsåns vattenråd, Nordkalk, Länsstyrelsen, Ar fältstation, en nyanlagd så kallad gäddfabrik och Forum Östersjön.
9 deltagare (J)

Grythyttans Livsmedelsby
och Saxå herrgård
4 oktober → Exkursion i Bergslagen
Sju medlemmar i KSLA:s Kommitté för matkvalitet
och folkhälsa gjorde i oktober en studieresa till Saxå
bruk och Grythyttans livsmedelsby. Naturligtvis var
det fokus på lokalproducerade livsmedelsprodukter
och många exempel gavs på betydelsen av lokal företagsamhet. Högkvalitativa matupplevelser går att
skapa även i små samhällen men det går inte av sig
själv – för att lyckas krävs idéer, visioner, ett brett
nätverk och outtröttlig energi. Kommitténs ledamöter kunde glädja sig åt ett antal inspirerande studiebesök och som sig bör kulinariska högtidsstunder
med ledamoten Carl Jan Granqvist som värd.
7 deltagare (J)

Skogsbruk i ett förändrat klimat – hur
påverkas mångfald och miljö?
16 oktober → Seminarium
Syftet med dagen var att ge stöd för kloka vägval
om skog och skogsbruk med klimatförändringen i
åtanke och att diskutera forskningens roll för framtidens skogsbruk. Seminariet var ett samarrangemang
mellan BECC (Biodiversitet och ekosystemtjänster i
ett föränderligt klimat), Mistra-SWECIA, CLEO
(Klimatförändringar och miljömålen) och KSLA.
Klimatförändringen påverkar många viktiga processer i skogsekosystem, vilket i sin tur påverkar vegetation, mark och vatten. Samtidigt ökar efterfrågan
på ekosystemtjänster från skogen. Valen av vilka
nyttigheter vi vill ta ut ur skogen styr skogsbrukets
utformning. Det har också konsekvenser för växtlighet, mark och vatten. Vid detta seminarium belystes
skogsbrukets vägval i ett framtida klimat från olika
håll. Vikten av att forskarna och branschen lär av
och lyssnar på varandra konstaterades. Forskningen
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behöver visa på vilket handlingsutrymme som finns
och att besluten man tar nu har betydelse i framtiden.
99 deltagare (S)

The World of Agricultural Economics. An
introduction
17 oktober → Bokseminarium
Docent Carin Martiin vid avdelningen för agrarhistoria, SLU, har författat den lantbrukslärobok på
engelska för en internationell publik som presenterades och diskuterades på KSLA. Trettiosju forskare, handläggare, ledamöter och studerande var
inbjudna till tre timmars föredrag och boksamtal.
Martiin är den ende icke-anglosaxaren som medverkar i bokserien Routledge textbooks in environmental
and agricultural economics.
37 deltagare (ANH)

French-Swedish Forest Week
22 och 25 oktober → Två lunchseminarier, bokbord och
biblioteksvisning
De två lunchseminarierna arrangerades tillsammans
med Franska Institutet vid franska ambassaden. Vid
det första seminariet berättade ledamoten professor
Lena Gustafsson och den franske forskaren Frédéric
Gosselin om biologisk mångfald i skogen. Det andra
seminariet handlade om skogen som näringsgren,
ledamoten Jan Fryk och den franske forskaren JeanMichel Carnus talade. Efter diskussionerna fanns
det möjlighet att se fotoutställningen ”Forests and
People” på Folkuniversitetet. Utställningen var designad av GoodPlanet Foundation, bildad av den
franska fotografen Yann Arthus-Bertrand.
Deltagarna fick också en visning av akademiens
bibliotek och dess samlingar. Den litteraturlista som
togs fram finns på www.ksla.se/anh.
17 + 14 deltagare och 13 + 9 webbvisningar (S + ANH)

En ny politik för företagande och utveckling på landsbygden
24 oktober → Konferens
Dagens landsbygdspolitik bedrivs inom landsbygdsprogrammet, som administreras av Jordbruksverket
och till ca 90 procent går till jordbruket. De flesta som
idag bor på landsbygden har dock ”vanliga” jobb eller ”vanliga” företag. KSLA:s Landsbygdskommitté

ställde vid denna konferens frågan om det behövs en
ny, sammanhållen politik som inriktas på att stötta
företag och jobb på landsbygden – även utanför jordbruket.
Stödet till det svenska jordbruket behövs för att
näringen ska stärka sin konkurrenskraft och därmed
kunna fortleva och gynnar indirekt hela landsbygden eftersom jordbruket i sig utgör en viktig grund
för annan verksamhet på landsbygden. Inte bara stad
och land behöver varandra – även på landsbygden
finns det ett ömsesidigt beroende, mellan lantbruket och övriga näringar. Dessutom, som Harald
Svensson konstaterade i diskussionen, ”har vi inte
ett producerande jordbruk och ett attraktivt landskap behöver vi inte heller någon landsbygdspolitik”.
84 deltagare + 110 webbvisningar (A)

Marginalmarkernas roll vid genomförande av Färdplan 2050
29 oktober → Seminarium
Kan odling av energigrödor på nedlagd jordbruksmark hjälpa oss att nå våra klimatmål? Det var
den övergripande frågan för det seminarium som
KSLA:s Energikommitté arrangerade. Svaret blev
närmast ett ”kanske”. Det finns stora arealer nedlagd
jordbruksmark i Sverige i dag, och mer kommer det
att bli. Vi skulle kunna odla hampa, rörflen, hybridasp eller poppel på en del av dessa marker för att
minska vår förbrukning av fossila bränslen. Men då
måste det vara lönsamt, och lönsamheten är tveksam
i dag. Dessutom påverkas den av EU:s jordbruksstöd
och de globala priserna på fossila bränslen – som i
sin tur pressas av de ökande volymerna skiffergas
som nu utvinns i USA.
”Jag satte träd på mina åkrar i slutet av 1980-talet”, vittnade skogsägaren Gösta Hedberg utanför
Sala. ”När jag nu räknar på energivärdet har hybridasp och poppel varit mycket lönsamma. Björk och
gran har inte alls varit lika bra.”
36 deltagare (S)

Framgångsfaktorer för växande lantbruksföretag
30 oktober–9 november → Exkursion till USA
Delar ur Kommittén för lönsam uthållig primärproduktion reste tillsammans med en grupp rådgivare från Växa Sverige och Hushållningssällskapet
i Halland till Idaho, USA. Gruppen besökte bland
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annat Purdue University och Fair Oaks Farms med en
visningsladugård för fullskalig mjölkproduktion, smågris- och slaktsvinsproduktion.
9 deltagare

På G för Sverige – Gröna näringar, grön
ekonomi, grön framtid
7 november → Seminarium
Vi måste ställa om vår ekonomi – i Sverige och i världen – så att den blir resurseffektiv, koldioxidsnål och
socialt inkluderande. Vid seminariet diskuterades hur
det ska gå till och vilken roll de areella näringarna kan
ta. Gretchen Daily framhöll att det gäller att hitta en
balans mellan naturvetenskap, social vetenskap och humaniora. Viveka Palm, KTH och SCB, visade tydligt
att jordbruk, skogsbruk och fiske betalar mer koldioxidskatt än vad som motsvarar andelen av deras utsläpp.
Anders Wijkman underströk särskilt finanssektorns
centrala roll och jämförde skillnader i uppfattning mellan ekonomer med konventionell respektive grönare
syn, bland annat vad gäller BNP-tillväxt och välfärd.
Potentialen från jord och skog som tillväxtmotor är
enorm enligt Thomas Magnusson, LRF. Den årliga tillväxten i skogen motsvarar 333 TWh, medan vi endast
tar ut 120 TWh och det finns 800 000 ha överbliven
åkermark. Han efterlyste ett grönt samhällskontrakt
som skulle skapa jobb. Professor Henrik Smith efterlyste en bättre styrning av markanvändningen genom
att identifiera multifunktionella åtgärder i landskapet
som gynnar flera ekosystemtjänster och samtidigt lantbrukarens egen produktion.
71 deltagare + 152 webbvisningar (A)

Vad vet vi om våra vilda gäss?
11 november → Seminarium med gåsamiddag
I Sverige har vi på tre årtionden gått från en situation då
de flesta gåsarter var tillbakaträngda till historiskt låga
populationsnivåer och i behov av hjälp, till att vissa arter
blivit så talrika att det skapar påtagliga konflikter med
människan. Under dagen diskuterades möjligheterna
att utveckla en långsiktigt hållbar, kunskapsbaserad
förvaltning av våra vilda gäss, med balans mellan nyttjande och potentiell skadeverkan. Det är en vetenskaplig utmaning som ligger i samhällets intresse.
Seminariet avslutades, som sig bör på Mårtens dag,
med gåsagille i Oscars källare.
57 deltagare (J)
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Investment in developing country
agriculture
11 november → Rundabordssamtal
Investeringar i jordbruket ser mycket olika ut, till
både omfattning och natur. Det sker en mycket
snabb utveckling i många utvecklingsländer, inte
minst i Afrika. Detta behöver internationella organisationer, investerare, biståndsgivare och andra aktörer förhålla sig till. Den nationella nivån är central
för att internationella riktlinjer ska implementeras
och för att investeringar ska ge önskade resultat för
alla inblandade. Det enskilda landet behöver ha en
politik för investeringar i jordbruk. Ett väl fungerande styrelseskick är också en avgörande faktor i
detta sammanhang.
23 deltagare (J)

kända, nationalskatt har ledamoten Torleif Ingelög
skrivit en vacker bok, som presenterades vid ett
mycket välbesökt seminarium på KSLA. Både i
boken och under seminariet belystes varför vi har
alla dessa samlingar och hur viktiga de är för dagens forskning inom biodiversitet och miljöövervakning. Som föreläsaren Anders Bignert uttryckte
det: ”Museisamlingar kan visa på nya hot mot den
biologiska mångfalden och oss själva.”
82 deltagare (A)

Hur ser framtidens skogsakademiker ut?
Vilka är skogsbrukets framtida kompetensbehov?

13 november → Seminarium
Seminariet ”Fisk, gift och hälsa” väckte stort intresse.
Medverkande var föreläsare från bland annat landsbygdsdepartementet, Livsmedelsverket, Stockholms
Universitet, Uppsala Universitet, Chalmers och
Naturhistoriska Riksmuseet. Presentationerna innehöll fakta om hur miljögiftsituationen i Östersjön
utvecklats, hur vår hälsa kan förbättras av att vi äter
fisk, vilka hälsorisker som finns och hur kostråden
tagits fram.
98 deltagare (A)

19 november → Workshop
Vid denna workshop, arrangerad av KSLA:s Kommitté för kompetensförsörjning inom skogsbruket,
samlades representanter från skogsbranschen för att
tillsammans diskutera framtidens skogsakademiker. Skogsbruket är under förändring och det finns
ett behov av produktivitetsförbättring. Det kommer att ställas nya krav på skogsbruket i och med
nya kunskaper om skogens biologi och att skogsägares och allmänhetens krav förändras i takt med
en ökad urbanisering och ändrade levnadsmönster.
Kommitténs uppdrag är att stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan i svensk skogsnäring.
En viktig del i det arbetet är att ta reda på vilka typer
av kompetensbehov branschen kommer att ha framöver och att hålla en dialog med de skogliga utbildningarna för att i framtiden kunna skapa en balans
mellan utbud och efterfrågan på skogsakademiker.
Under denna workshop blickade deltagarna ca 30 år
framåt i tiden. För att väcka deltagarnas intresse inleddes dagen med tre föredrag kring trender i samhället och nya produkter från skogen. Efter föredragen påbörjades workshoparbetet i mindre grupper.
Resultatet har presenterats i en särskild rapport som
underlag för kommitténs fortsatta arbete.
25 deltagare (S)

Skatter i vått och torrt – biologiska
samlingar i Sverige

Klarar ett konkurrenskraftigt svenskt
jordbruk miljömålen?

18 november → Boksläpp
I Sveriges biologiska samlingar finns fler än 33
miljoner registrerade föremål bevarade som våt- eller torrpreparat. Om denna ovärderliga, men föga

20 november → Seminarium
Seminariet blev startskottet för en serie aktiviteter
som KSLA ordnar i samband med den pågående
utredningen om jordbrukets och trädgårdsnäringens

Philantropic donations – their role for
agricultural development in Africa
12 november → Rundabordssamtal
Med utgångspunkt från de satsningar som Bill
och Melinda Gates stiftelse gör inom jordbruket i
Afrika hölls ett rundabordssamtal för ledamöterna i
Kommittén för internationella lantbruksfrågor och
särskilt inbjudna.
21 deltagare (J)

Fisk, gift och hälsa
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konkurrenskraft. Konkurrentkraftsutredningens
ordförande Rolf Annerberg var på plats och presenterade direktiven. Anspråken på marken kommer
sannolikt att växa på grund av klimatförändringar
och ändrade globala konsumtionsmönster – en angelägen fråga är hur produktiv åkermark och dess
bördighet kan bevaras för framtiden. KSLA:s expert
i utredningen ville formulera om titeln för dagens
seminarium till ”Klarar samhället miljömålen utan
ett konkurrenskraftigt svensk jordbruk?”
59 deltagare + 150 webbvisningar (J)

För miljön i tiden. Skådespelare, experter
och makthavare i en öppen dialog om
vår framtid
23 november → Föreställning på Dramaten
Lördagen den 23 november samlades konst, vetenskap, politik, näringsliv och kungligheter på
Dramaten för den unika föreställningen ”För miljön
i tiden”. Utmaningarna och arbetet för en levande
planet stod i fokus när Kung Carl XVI Gustaf uppmärksammades för sitt miljöengagemang under 40
år på tronen. Föreställningen var resultatet av ett
samarbete mellan Dramaten, KSLA och fyra andra organisationer med miljöfokus. Samtal mellan
politiker, aktivister, ekonomer och artister varvades
med musik och filmklipp när publiken togs med på
en miljöresa genom fyra decennier och in i framtiden. Från kärnkraftsdebatt och säldöd till dagens
globala klimatkonferenser. Det var en känslofylld
föreställning som tog sig an den svåra frågan hur
vi kan hjälpa när världen skriker efter mer handling
och alltför lite görs. Fem av KSLA:s ledamöter medverkade på Dramatens stora scen.
Ca 600 åskådare

Trädgårdsstuderande journalister från
Gävle Högskola
25 november → Studiebesök
En grupp studerande trädgårdsjournalister från
Gävle Högskola besökte akademiens bibliotek för
att få en visning av samlingarna och veta mer om
den historiska verksamheten. Kursledaren är en
frekvent utnyttjare av biblioteket. Ett skäl till besöket var att leta fram litteratur och andra källor till
en kommande uppsatskurs.
28 besökare (ANH)
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Urbanization, Biodiversity and
Ecosystem Services: Challenges
and Opportunities
25 november → Bokpresentation
En snabbt accelererande urbanisering världen över,
klimatförändringar och ökande risker för vattenoch matförsörjning ställer stora krav på en omställning till en hållbar stadsutveckling. Städer måste
bli bättre på att förvalta både städernas ekosystem
och de utanför, som förser städer med nödvändiga
resurser. Detta är huvudbudskapet i två rapporter
från FN:s konvention om biologisk mångfald gjorda
i samarbete med Stockholm Resilience Centre vid
Stockholms universitet. Den första publikationen
Cities and Biodiversity Outlook – Action and Policy
vänder sig till beslutsfattare och planerare, och lanserades vid CBD COP11 i Hyderabad 2012. Nu
har den längre, mer utförliga och fördjupade vetenskapliga grunden Urbanization, Biodiversity and
Ecosystem Services publicerats i bokform av Springer
förlag. Ledamoten i KSLA och i Kommittén för
grön ekonomi Thomas Elmqvist har varit vetenskaplig ledare för bokprojektet, som presenterades
vid ett seminarium på KSLA.
44 deltagare + 100 webbvisningar (A)

Skogsnäringens värdekedjor – definition,
dagsläge och angelägna utvecklingsområden
26 november → Seminarium
I november genomfördes ett seminarium på KSLA
i Stockholm i samarbete med IVA Avd. VIII, som
ett resultat av rundabordssamtalen i december 2012
och mars och juni 2013. Seminariet belyste behovet
av förnyelse och utveckling av skogens värdekedjor.
Dessa exemplifierades med utveckling av skogens
erbjudande, träbyggnation, papper- och kartong,
skogsenergi samt nya produkter som nanocellulosa. Slutsatsen var att ett paradigmskifte från hårt
kostnadsfokus till ökat fokus på värdeskapande är
nödvändigt för att åstadkomma långsiktigt tillfredsställande lönsamhet i skogsnäringen samt att värdekedjekonceptet och erfarenheter från andra branscher har mycket att ge för att uppnå detta. Arbetet
dokumenteras i en KSLA-tidsskrift. Akademierna
har nu att besluta om en eventuell fortsättning i projektform.
63 deltagare (S)
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Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruksoch trädgårdsproduktion
28 november → Rundabordssamtal
Akademiens expert i Konkurrenskraftsutredningen,
Annika Åhnberg, hade bjudit in utredaren Rolf
Annerberg och hans sekretariat för ett rundabordssamtal tillsammans med ett 20-tal ledamöter och
andra inbjudna. Deltagarna, som inbjudits utifrån
helt olika utgångspunkter, är verksamma inom allt
från forskning till primärproduktion och handel.
Vid detta rundabordssamtal representerade de i första hand sig själva och sina åsikter.
Utredaren presenterade utredningens bakgrund,
direktiv och tidsplan. Därefter låg fokus på att deltagarna skulle ge sina aspekter på vad man tyckte var
de mest avgörande frågorna för en ökad konkurrenskraft. Den efterföljande engagerade diskussionen
gav säkerligen värdefull input för utredningsarbetet.
I det efterföljande minglet gavs goda tillfällen för
fortsatta inspirerande diskussioner.
19 deltagare

Kompetensbehov och utbildningsstrategier för den gröna sektorn
3 december → Workshop för särskilt inbjudna
En grupp intresserade ledamöter har tagit initiativ
till att börja arbeta med utbildningar för den gröna
sektorn. Workshopen i december var början på en
process för att få idéer om vad som kan göras och
att få ett bra underlag för fortsättningen. Man var
överens om att den gröna sektorn är livsviktig och
att kompetensutveckling och innovation inom sektorn är livsnödvändigt. Ändå engagerar sig allt färre,
och allt färre är direkt eller indirekt involverade i
den gröna sektorn. Den gröna sektorn och dess utbildningar brottas med bristande attraktivitet, otillräckliga produktivitetsökningar och otillräcklig
lönsamhet. För att borra i frågorna har Allmänna
avdelningen, kompletterad med ledamöter från andra avdelningar och andra intresserade, bildat en
mindre arbetsgrupp. Ett av målen är att arrangera
Allmänna avdelningens höstsammankomst 2014 på
temat utbildning.
22 deltagare (A)

Vattenbruk – mat, myter och möjligheter
5 december → Seminarium
I december arrangerades seminariet ”Vattenbruk
– Mat, myter och möjligheter” tillsammans med
Nordiska ministerrådet och Jordbruksverket.
Seminariet ska kompletteras med skriften Myter
och möjligheter och avsikten var att nå beslutsfattare, allmänhet och media med kunskap om vattenbruk. Föreläsare var bland andra representanter från
Jordbruksverket, restaurangbranschen, Institutet för
Livsmedel och Bioteknik (SIK), fiskodlingsbranschen, WWF och länsstyrelserna.
65 deltagare + 157 webbvisningar (A)

När landet kom till staden
5 december → Boksläpp
För många är Lantbruksmötena ett ganska okänt
begrepp men boken När landet kom till staden.
Lantbruksmöten och lantbruksutställningar som arenor för agrara moderniseringssträvanden i Sverige
och Finland 1844–1970 visar hur stor betydelse
dessa möten haft för kunskapsspridningen och
för lantbrukets utveckling. Titeln är mångtydig:
Lantbruksmötena innebar att landsbygden en tid
bokstavligen flyttade in till staden för att visa vad
näringen hade att erbjuda – och detta skedde under
en tid då befolkningsströmmarna i stort började gå
allt snabbare mot städerna. Flera av de drygt 60 deltagarna hade egna erfarenheter från besök på lantbruksmöten som barn och kunde berätta hur stor sak
det var när ett möte öppnades.
65 deltagare (ANH)

Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion
12 december → Workshop
Som ett led i konkurrenskraftsutredningen arbete
hölls en workshop där KSLA-ledamöter deltog för
att bidra till att ge ett inspel till utredningen.
26 deltagare (J)
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Publiceringsverksamheten
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT) innehåller föredrag och diskussioner från
akademiens seminarier, konferenser och sammankomster samt även rapporter från akademiens kommittéer
och arbetsgrupper.
Tidskriften utges i tryckt form eller enbart digitalt på akademiens hemsida. Även de tryckta numren
finns nedladdningsbara på hemsidan. Varje nummer tillställs akademiens svenska och nordiska ledamöter –
engelskspråkiga nummer även till de utländska ledamöterna – och information går ut via e-postmeddelande
till de som prenumererar på information från KSLA, i pressmeddelande och via sociala medier. Under 2013
– tidskriftens årgång 152 – kom tio nummer ut.
Nr 1 Säl, skarv och fiske – om sälars och skarvars inverkan på fiskbestånden i Östersjön*
		(Kommittén för fiskefrågor, 26 sidor)
Nr 2 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2012 (68 sidor)
Nr 3 Framtidsprojektet. Ett tankeexperiment om naturresursbruket 2063
		(Tankesmedjan Framtidsprojektet, 96 sidor)
Nr 4 Matens kvaliteter
		(Kommittén för matkvalitet och folkhälsa, 44 sidor)
Nr 5 Global Outlook – Future competition for land
and water
		(Avdelningsöverskridande, 84 sidor)
Nr 6 Slam och fosforkretslopp*
		(KSLA:s slamgrupp, 32 sidor)
Nr 7 Lessons learned from forest tenure development
in Sweden
		(The Secretariat for International Forestry Issues,
SIFI, 56 sidor)
Nr 8 Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution
		(Kommittén för energifrågor, 88 sidor)
Nr 9 Odlingssystem och biologisk mångfald – exemplet Logården*
		(Seminarium och studieresa september 2012, 44
sidor)
Nr 10 För stundande skördar – jubileumskonferensens
första del och jubileumsexkursionerna
		(Konferens och exkursioner, 68 sidor)
*) Endast digital publicering.
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KSLA Nytt & Noterat
Den digitala nyhetstidningen KSLA Nytt & Noterat,
nedladdningsbar på www.ksla.se, informerar främst om
akademiens aktiviteter och publiceringsverksamhet.
Under 2013 framställdes fyra nummer som genom direktutskick via e-post kom de nära 2 000 prenumeranterna samt akademiens svenska och nordiska ledamöter
till del. Även KSLA Nytt & Noterat kommuniceras
externt via pressmeddelanden och sociala medier.
Bland artiklarna i 2013 års nummer kan nämnas
referat från Global Outlook-symposiet i januari och
”Rör inte vår åkermark” om användningen av den
begränsade resursen odlingsbar jord (nr 1-2013); artiklarna ”Växtförädling 3.0” om hur snabb teknikutveckling skapar behov av nya lagar och ”Mat i tiden”
som refererade ett seminarium om hälsosam mat i
maj (nr 2-2013); ”Six feet under” om klimathotet och
trycket på våra naturresurser och ”Blandskog i fokus”
rörande blandskogens ekosystemtjänster (nr 3-2013);
och till sist ”Marken i centrum” med upprinnelse i
Konkurrenskraftsutredningen och ”En ny politik för
företagande och utveckling på landsbygden” som refererade en konferens i oktober (nr 4-2013).

Enheten för de Areella Näringarnas Historia (ANH)
Enheten har under året anordnat tre boksläpp. Arrangemangen blev synnerligen välbesökta (se under rubriken Årets aktiviteter). De böcker som utgivits av ANH har annonserats i särskilda facktidskrifter och de har
även blivit uppmärksammade genom ett flertal recensioner och anmälningar i tidskrifter och dagstidningar.

Skogs- och Lantbrukshistoriska
meddelanden (SOLMED):
Nr 57 Upplysning, arbete, samarbete. Lantbruksveckan 1911–2007 (av Tore Johansson och
Ronny Pettersson, 264 sidor).
Nr 58 När landet kom till staden. Lantbruksmöten
och lantbruksutställningar som arenor för
agrara moderniseringssträvanden i Sverige
och Finland 1844–1970 (red. Olof Kåhrström,
416 sidor).

Nyhetsbrevet Freja
ANH:s nyhetsbrev utkom under 2013 med sin fjärde
årgång och åtta nummer publicerades. I Freja, som
distribueras elektroniskt till omkring 2 500 prenumeranter, informerar ANH om den litteratur som
köps in till biblioteket samt hur denna kompletterar och berikar samlingarna. Där berättar vi också
om akademiens historiska bokutgivning och om seminarier och andra händelser i den agrarhistoriska
världen samt tipsar om nyttiga agrarhistoriska resurser på nätet.

Forskningsverktyg
En jakt- och viltvårdsbibliografi på nätet. Internetbaserad databas på hemsidan. Upprättad efter en
tryckt bibliografi av Richard Kjellberg.

Avgivna remissvar
Under 2013 har KSLA lämnat elva remissvar till departement och myndigheter. Remissvaren har färdigställts och undertecknats av preses och VD efter beredning av en grupp ledamöter med kompetens inom
sakområdet. Yttrandena kan läsas på akademiens hemsida.
De yttranden som KSLA har lämnat gäller:
1. ”Förnybarhets- och bränsledirektiven”. Europeiska Kommissionens Förslag till Europaparlamentets och
rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om
ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor
(Näringsdepartementet).
2. ”Klimatfärdplan 2050”. Naturvårdsverkets rapport Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 (Miljödepartementet).
3. ”Kvotplikt för biodrivmedel”. Regeringens förslag till en ny lag om kvotplikt för biodrivmedel liksom
förslag till ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi (Näringsdepartementet).
4. ”Tre regeringsuppdrag”. Rapporterna 1) Bevarandet av biologisk mångfald NV-05326-12 (Naturvårdsverket) och Dnr 2012/2980 (Skogsstyrelsen), 2) Sammanställd information om ekosystemtjänster NV-00841-12, 2012-10-31 och 3) Grön infrastruktur, (Naturvårdsverket, december 2012)
(Miljödepartementet).
5. ”Djurhållning och miljön”. Utredningen Djurhållning och miljön – hantering av risker och möjligheter
med stallgödsel (SOU 2013:5) (Landsbygdsdepartementet).
6. ”Kvävegödsling”. Skogsstyrelsens förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd för kvävegödsling inom 30 § skogsvårdslagen (Skogsstyrelsen).
7. ”Långsiktigt hållbar markanvändning”. Miljömålsberedningens delbetänkande Långsiktigt hållbar
markanvändning, del 1 (SOU 2013:43) (Miljödepartementet).
8. ”Fria eller fälla”. Riksantikvarieämbetets rapport Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer (Riksantikvarieämbetet).
9. ”Licensjakt på säl”. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om införande av licensjakt på
säl (Landsbygdsdepartementet).
10. ”Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar”. Regeringens lagpromemoria om tekniska
egenskapskrav och kommunala markanvisningar (Socialrdepartementet).
11. ”Nationell förvaltningsplan för storskarv”. Förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv
(NV-00342-13) (Naturvårdsverket).
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Anslag, stipendier, priser
och belöningar
Akademien förvaltar 42 stiftelser. Stiftelserna har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Akademien utlyser externa anslag och stipendier liksom vissa priser och
belöningar genom riktade utskick, viss annonsering och via den egna hemsidan och sociala medier.

Disponibel avkastning har fördelats av akademikollegiet efter ansökningar och efter bedömning
av akademiens anslagsnämnd samt av särskilda
styrelser för två av stiftelserna; Stiftelsen Svenska
Lantbruksveckans fond och Stiftelsen SLO-fonden.
Styrelserna för Stiftelsen Anders Elofsons fond,
Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder och
Svensk Växtnäringsforskning fattar egna beslut om
anslagsfrågor och utdelning.
Medlen har fördelats företrädesvis till yngre
forskare för forskningsprojekt som i regel inte överskrider 200 000 kronor, med undantag för SLOfonden som har maxbelopp 250 000 kronor, och
som resestipendier till studerande inom jord-, skogsoch trädgårdsbruk, men även till praktiska utövare
inom de areella näringarna. Beloppet per individ
överstiger i regel inte 25 000 kronor. Vid bedömningen av ansökningarna har sökandes kompetens i
förhållande till målet för ansökan beaktats, liksom
sektorsrelevans.
År 2013 började akademien förvalta den nyinstiftade Ulla och Birger Håstadius Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom
växtområdet. Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet,
samt förädling, odling och produktutveckling, genom att dels utdela Håstadiuspriset till person(er)
som gjort särskilt framstående insatser inom växtområdet, dels anordna ett Håstadiusseminarium där
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pristagaren ger huvudföreläsningen. Utlysning för
detta pris sker tidigast 2014 för utdelning tidigast
2015.
Medel har också fördelats till projekt och kommittéer inom akademiens ram. Allmänna avdelningen och Jordbruksavdelningen har tilldelats
2 663 000 kronor vardera, Skogsavdelningen har
tilldelats 2 664 000 kronor och ANH, Enheten
för de areella näringarnas historia, 2 485 000
kronor – detta ur följande stiftelser: Stiftelsen A.
W. Bergstens donationsfond (3 000 000 kronor),
Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond
(16 000 kronor), Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns
fond (5 200 000 kronor), Stiftelsen Per Palmgrens
fond (280 000 kronor), Stiftelsen Hugo och Emma
Björkmans minnesfond (560 000 kronor), Stiftelsen
Gunnar och Birgitta Nordins fond (450 000 kronor),
Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond (150 000
kronor) samt Stiftelsen Akademiens kulturtekniska
fond (320 000 kronor).
Av stiftelsernas disponibla avkastning under
redovisningsåret 1 januari 2013–31 december 2013
har 19 700 500 kronor beviljats i anslag, bidrag,
stipendier, priser och belöningar (se även sidan 61).
Av dessa medel utgör 19 462 000 kronor anslag till
forskning, projekt samt bidrag till studieresor och
elevstipendier. Resterande medel, 238 500 kronor,
utgörs av priser, medaljer och belöningar, utdelade
2014.
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• Stiftelsen Adolf Dahls fond för främjande av jordbruk, företrädesvis baljväxtodling: 282 000 kronor.
• Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond för i
första hand hydrotekniska försök och undersökningar på jordbruksområdet samt till publicerande av skrifter i dithörande ämnen: 80 000 kronor.
• Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond för studier
inom eller utom landet av lantbrukets byggnader:
48 000 kronor.

• Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond för främjande av internationella forskarkontakter och erfarenhetsutbyte inom skogs- och
jordbruksforskningsområdet och aktuella kontaktområden: 280 000 kronor.
• Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering, för
främjande av utveckling av en effektiv ekonomiskt riktig mekanisering inom jord-, skogsbruk, fiske och biodling: 30 000 kronor.

• Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond
för befordran av svenska jordbrukets utveckling
och förkovran: 140 000 kronor.

• Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons fond för att
bevara egendomen (d v s Barksätter, se sidan 40)
i nuvarande omfattning för att möjliggöra forskning inom jordbruk, skogsbruk och husdjursskötsel: 200 000 kronor.

• Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond för främjande av vetenskaplig undervisning och forskning: 1 303 500 kronor.

• Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond med ändamål att lämna bidrag till upplysningsverksamhet rörande djurskydd: 65 000 kronor.

• Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond
för trädgårdsskötselns teoretiska eller praktiska
studier i utlandet: 65 000 kronor.

• Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, bidrag till
studerande för utbildning till agronom eller hortonom: 261 500 kronor.

• Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond, resestipendier för lantbrukets teoretiska och praktiska
studier i utlandet till yngre personer som nyligen
utexaminerats från Ultuna eller Alnarp: 86 500
kronor.

• Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond för
utveckling av lantbruk, trädgårdsskötsel eller biodling: 50 000 kronor.

• Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond för
skogsvetenskapliga studier, som i första hand berör Västernorrlands och Jämtlands län: 450 000
kronor.
• Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond för forskning och utbildning till gagnade av svensk lantbruksnäring: 35 000 kronor.
• Stiftelsen Hem i Sverige-fonden för forskning
företrädesvis med anknytning till de mindre
jordbruksföretagarnas problem: 410 000 kronor.
• Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond, resestipendium till doktorand vid SLU: 25 000 kronor.

• Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond för att lämna resebidrag till svensk forskare som bedriver forskning rörande husdjurens fruktsamhetsproblem:
200 000 kronor.
• Stiftelsen Fonden för markvård till minne av
Sanders Alburg för främjande av forskning inom
markvård och trädgårdsskötsel vid småbruk/fritidsodling: 127 000 kronor.
• Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond, stipendier för att främja och stimulera intresset för skogsskötsel, speciellt lövskogsskötsel
i Sydsverige: 190 000 kronor.
• Stiftelsen Anders Elofsons fond, forskningsanslag
för understöd av forskning inom betesområdet,
vallkulturen och fröodlingen: 269 000 kronor.
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• Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder, forskningsprojekt och resestipendier inom vallodlingens, vallfoderberedningens och vallfoderutnyttjandets områden: 242 000 kronor.

satser inom forskningsinformation och en belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst, sammanlagt 60 000
kronor.

• Stiftelsen Akademiens biblioteksfond, till ANH,
Enheten för de areella näringarnas historia:
500 000 kronor.

• Stiftelsen A. W. Bergstens donation har bidragit
med 60 000 kronor utgörande A. W. Bergstens
pris för framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området, liksom med
medel till Akademiens guldmedalj för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält och till Akademiens belöning till gagn för de
areella näringarna, Silvermedaljen, som utdelas
till person, som på ett förtjänstfullt sätt väckt
intresse för de areella näringarna.

• För framstående insatser inom skogs- och jordbruk har, på förslag av vissa skogsstyrelser och
hushållningssällskap, utdelats 10 000 kronor ur
Stiftelsen A. W. Bergstens donation och 15 000
kronor ur Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond för
föredömliga insatser inom trädgårdsbruk. Totalt
har fem enskilda skogs- och jord-/trädgårdsbrukare belönats.
• Stiftelsen Georg och Greta Borgströms donationsfond har bidragit med 30 000 kronor utgörande Georg och Greta Borgströms pris
till förtjänt person, som aktivt forskar eller på annat sätt verkar i Georg Borgströms
anda, d v s med anknytning till världens livsmedelsförsörjning och därtill knutna ekologiska, demografiska och ekonomiska aspekter.
• Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond har utdelats två belöningar för framstående
doktorsarbete, en belöning för föredömliga in-
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• Stiftelsen SLO-fonden (Svenska Lantbrukarnas
Olycksfallsförsäkringsbolags fond), bidrag för
utbildnings- och försöksverksamhet, vetenskaplig forskningsverksamhet: 3 088 000 kronor
• Gunnar Torstenssons Enaforsholmsstipendium till
studerande vid Sveriges Lantbruksuniversitet
för berömvärt deltagande i studentkårernas
idrottsliga verksamhet och/eller föreningslivet
inom respektive idrottsförening har bidragit
med resebidrag på 2 000 kronor ur Stiftelsen A.
W. Bergstens donation.
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• Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, stipendier
till studerande vid SLU:s lantmästarutbildning i
Alnarp: 20 000 kronor.
• Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond, stipendier till
avgående elever vid Himmelstalundsskolan, tidigare
Statens Trädgårdsskola: 10 000 kronor.
• Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, elevstipendier till
studerande vid ettåriga påbyggnadsutbildningar i
jordbruk och trädgårdsodling: 16 000 kronor.
• Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning, medel till
projekt med särskild inriktning på användningen av
mineralgödsel och kalkningsmedel: l 618 000 kronor.
• Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling har bidragit med 100 000 kronor till Sveriges
Utsädesförenings verksamhet under 2013.
• Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond, som har
som ändamål att främja de gröna näringarnas ställning i samhället, har beviljat medel till olika projekt
uppgående till 292 500 kronor.
De priser och belöningar som delades ut vid 2013 års
högtidssammankomst (sidan 11) beslutades år 2012 och redovisades därmed i 2012 års verksamhetsberättelse.

Barksätter och
Enaforsholm
Barksätters egendom
Verksamheten vid Barksätters egendom i Södermanland,
som 1983 donerades till akademien av fru Mary
Francke-Gustafson, har fortgått planenligt under 2013.
Syftet med donationen är att bevara ett sammanhållet aktivt sörmländskt jord- och skogsbruk för att där
möjliggöra forskning inom jord- och skogsbruk samt
husdjursskötsel. Liggande försök underhålls och akademien är positiv till ytterligare forsknings- och försöksverksamhet. Fastigheten är certifierad enligt FSC
och PEFC.
Den ädellövpark som anlades 2010 har hjälpplanterats och gräsrensats. Skyltar med de olika trädslagen
har satts upp och en broschyr om parken har tagits
fram. I anslutning till ädellövparken har ett område
med barrexoter anlagts. Den inventering som gjordes
2012 av fastighetens karaktärsträd och skötselförslag
har tryckts i en rapport och distribuerats till ledamöter
och andra intressenter. De ekonomiska förutsättningarna för landskapsbevarande betesdrift på Barksätter
har blivit föremål för en C-uppsats av en ekonomagronomstudent.
Under betessäsongen har 20 får hyrts in för att beta
Risön då djurbetning är en förutsättning för att återskapa den vackra miljö som en gång var på ön. För att
ytterligare få variation i betet har Stiftelsen införskaffat fem kor av rasen Belted Galloway. Årets avverkning uppgår till 1 038 m3sk och har sålts som rotpost.
Skogsskötselåtgärder har genomförts enligt plan.
I anslutning till firandet av akademiens 200-årsjubileum företog akademiledamöterna en vårexkursion till
Barksätter (se sidan 14).
Kontaktperson för Barksätter på KSLA:s kansli är
akademijägmästare Birgitta Naumburg.
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Enaforsholm Fjällgård
Enaforsholm Fjällgård i Jämtland donerades 1937
till akademien av grosshandlaren A.W. Bergsten. År
2007 lades driften i ett särskilt bolag, ägt av A.W.
Bergstens stiftelse. Värdparet Bo Berglund och Ingalill
Samuelsson hälsar alla med naturintresse välkomna till
detta fjällparadis.
År 2013 var bolagets bästa hittills när det gäller
antalet övernattningar. Den största ökningen märktes
under maj–december. AB Enaforsholm ökade bemanningen med en halvtidstjänst och gjorde ett positivt
resultat för tredje året i följd. Under året var 2,5 personer anställda, varav 2,25 personer var fast anställda och
övriga timanställda.
Vårvinterns väder var mycket bra – många stamgäster som besökte fjällgården i mars och april kunde inte
minnas bättre Enaforsholmsväder.
I maj var Enaforsholm Fjällgård platsen för ett bröllop och i juni förlades några privata jubileumsfiranden
dit. Perioden juli till och med oktober var mycket bra
ur resultat- och beläggningssynpunkt, trots att det var
regnigt första halvan av juli. En femdagarskurs med
mossor som tema, samt KSLA:s Enaforsholmskurs,
även den fem dagar lång, bidrog starkt till de goda
resultaten från juli och framåt. Det nya evenemanget
”Trädgårdsdagar” i början på augusti slog väl ut. Det
var fullbelagt och många kom också på dagbesök och
deltog på guidningar och föreläsningar. Stor efterfrågan
på ripjakterna i september öppnade för en tredje helg
med ripjakt. Fint och varmt väder under sensommar
och höst tillsammans med en relativt hög beläggning
under den perioden gör optimismen stor inför 2014.
Styrelsen för AB Enaforsholm påbörjade under
2013 arbetet med en Förvaltnings- och skötselplan för
hela Enaforsholms egendom, ett arbete som ska vara
slutfört under hösten 2014. Styrelsen ser detta som ett
av flera viktiga steg för att utveckla Enaforsholm till en
verklig pärla i Västjämtland.
Kontaktperson för Enaforsholm Fjällgård på
KSLA:s kansli är akademiagronom Eva Ronquist.
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Övergripande organisation
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien står under H. M. Konungens beskydd.
Akademiens högsta beslutande organ är Akademien in pleno, det vill säga ledamöterna.

Ledamöter
Akademiens ledamöter väljs in i någon av de tre
avdelningarna: Allmänna avdelningen, Jordbruksavdelningen och Skogsavdelningen. Inom varje avdelning finns 70 ”rum” för svenska ledamöter under
65 år och 25 ”rum” för utländska ledamöter under
65 år. Därtill finns utrymme för högst 20 hedersledamöter.
När en ledamot fyller 65 år lämnar denne sitt
”rum” men kvarstår som fullvärdig ledamot och en
ny ledamot väljs in i akademien. Nya ledamöter nomineras av ledamöterna och utses av akademien en
gång per år.
Den 31 december 2013 hade akademien 482
svenska och 153 utländska ledamöter, inklusive de
som valdes in vid akademisammankomsten den
12 december 2013. Av de totalt 635 ledamöterna var eller fyllde 364 stycken 65 år under 2013.
Uppgifter om ledamöterna finns i Kungl. Skogsoch Lantbruksakademiens matrikel 2013.

Kollegium
Akademiens styrelse, under Akademien in pleno,
utgörs av akademikollegiet. Ledamöter i kollegiet är
preses (styrelsens ordförande) och vice preses, akademiens sekreterare, de tre avdelningsordförandena
samt ytterligare nio ledamöter, av vilka varje avdelning väljer tre. Mandattiden för samtliga är fyra år.
År 2013 bestod akademikollegiet av följande ledamöter.
Kerstin Niblaeus, preses
Bo Andersson, vice preses
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och
VD
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Från Allmänna avdelningen
Olle Markgren, avdelningsordförande
Christina Engfeldt
Anne-Li Fiskesjö
Peter Sylwan
Från Jordbruksavdelningen
Göran Dalin, avdelningsordförande
Johan Biärsjö
Margareta Frost-Johansson
Elisabeth Gauffin
Från Skogsavdelningen
Linda Hedlund, avdelningsordförande
Ann-Britt Edfast
Lars Gabrielsson
Göran Ståhl

Presidium
Presidiet, som består av preses, vice preses och akademiens sekreterare, samordnar under akademikollegiet planeringen av akademiens verksamhet, svarar
för de uppgifter som överlämnas av akademien eller
kollegiet och handhar löpande beslut.

Praktisk verksamhet
Verksamhetens innehåll bestäms av akademien
genom dess olika organ och dess aktiva ledamöter. Utöver avdelningarna, deras kommittéer samt
ANH, som bedriver det dagliga arbetet, finns fasta
nämnder av rådgivande karaktär och beredningsoch arbetsgrupper som tillsätts för specifika kortare
uppdrag.
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Avdelningarna och
deras kommittéer
Det praktiska arbetet inom Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bedrivs främst inom avdelningarna
och deras kommittéer samt inom Enheten för de Areella Näringarnas Historia (ANH). Den dagliga verksamheten utgörs framförallt av sammankomster, konferenser, seminarier, workshops, rundabordssamtal och
boksläpp.
Dokumentation från aktiviteterna (presentationer, rapporter o d) läggs regelmässigt ut i anslutning till
respektive aktivitets påannonsering på akademiens hemsida. Mer omfattande dokumentation kan publiceras
som en utgåva av akademiens tidskrift, KSLAT, se sidan 32. Avdelningarna och kommittéerna har möjlighet
att dokumentera sina interna aktiviteter och föra diskussioner på akademiens extranet ”Ledamotsrummet”
dit ledamöterna kommer genom att logga in sig från www.ksla.se.

Allmänna avdelningen
Allmänna avdelningen behandlar övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering.
Här behandlas även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.
Under året har avdelningen fokuserat på den växande konkurrensen om mark, vatten och biologiska
resurser liksom möjligheterna att utveckla odlingssystem; den pågående klimatförändringen och dess
effekter; fiske och havsmiljö; samt landsbygdsutveckling med tyngdpunkt på företagande.
Allmänna avdelningens ordförande år 2013 var Olle Markgren. Under året valdes Åke Clason till
ordförande för den kommande fyraårsperioden, 2014–2017. Avdelningssekreterare är Eva Ronquist.
Under 2013 har fyra kommittéer arbetat inom avdelningen: Kommittén för fiskefrågor, Kommittén
för forskningspolitik (gemensam kommitté för alla tre avdelningarna), Kommittén för grön ekonomi
och Kommittén för landsbygdsutveckling.

Kommittén för fiskefrågor
Kommitténs överordnade uppdrag är att följa internationell och nationell utveckling inom områdena
fisk, fiske, vattenbruk och därtill hörande miljöoch livsmedelsfrågor samt bereda och framföra förslag till akademien om angelägna åtgärder. Under
året har kommittén haft sju protokollförda möten.
Ledamöterna har även haft arbetsmöten samt kontinuerligt hanterat omvärldsbevakning.
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Kommittén har bidragit med underlag till remissvar avseende Naturvårdsverkets redovisning
av regeringsuppdraget om införande av licensjakt
på säl och Naturvårdsverkets förslag till nationell
förvaltningsplan för storskarv. Under 2012 initierade kommittén projektet Lax till Moälven vilket
pågått under 2013. Målet med projektet är att skapa
ett hållbart laxfiske i Moälvens mynningsområde.
Kommittén har samordnat Länsstyrelsen, kommu-
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nen och fiskets intressen i älven och mynningsområdet
och genom KSLA sökt finansiering till att lösa in yrkesfisket i mynningen och därmed öka uppvandringen
av lax i älven. Kommittén har sammanställt resultatet
av säl- och skarvseminariet, som hölls i november 2011,
i KSLAT nr 1-2013.
Kommittén för forskningspolitik
Forskningspolitiska kommitténs syfte är att ”genom
analys och debatt verka för att forskning inom den
gröna sektorn är väl finansierad rationellt organiserad
samt fokuserad på viktiga frågor”.
Verksamheten innehöll under 2013 sju kommittémöten varav ett planeringsmöte förlagt till Östergötland,
ett seminarium samt en rundabordsdiskussion.
Planeringsresan till Östergötland gick under rubriken
”Förutsättningar för regional forskning” och innehöll,
förutom interna förhandlingar, mycket intressanta och
givande presentationer på Linköpings universitet och
på Vreta kluster samt möte med Hushållningssällskapet
i Östergötland.
Kommittén har under hösten också samarbetat med
Nordiska Ministerrådet (NMR), som har tagit initiativ
till en serie workshops kring utveckling av bioekonomi
som en gemensam plattform för länderna runt Östersjön
– ”Realizing the Bioeconomy in the Baltic Region”. Det
första av dessa möten hölls i Stockholm i december och
följs av ett motsvarande möte i Tallinn i slutet av mars
2014. Den forskningspolitiska kommittén har medverkat med förslag till deltagare från svensk sida som kan
bidra med förslag på lämpliga innovationsområden och
hur dessa kan utvecklas. NMR har ställt medel till förfogande för arbete med utveckling av projektförslag i
samverkan mellan grupper i berörda länder.
Kommittén för grön ekonomi
Den nybildade kommittén inledde verksamheten med
en inventering av pågående projekt och processer inom
grön ekonomi i Sverige och internationellt. Parallellt
tog kommittén fram en verksamhetsplan för perioden
2013–2015. Huvudsyftet med projektet som kommittén enats om är: ”Att synliggöra de gröna näringarnas
strategiska och positiva roll för framväxten av en grön
ekonomi och för Sveriges utveckling”. Kommittén har
under året tagit upp frågor om omställning till en grön
ekonomi i Sverige i ett globalt perspektiv, möjligheter
att utveckla de areella näringarna i ett förändrat klimat,

biobaserad hållbar produktion/tillväxt, värdering av
naturresurser och ekosystemtjänster, den ekologiska
ekonomin versus den konventionella, samt långsiktigt hållbar markanvändning inom ramen för en
svensk bioekonomi.
Kommittén tog initiativet till att KSLA skulle
bidra till konkurrenskraftsutredningens arbete, vilket ledde till flera aktiviteter inom akademien för
att identifiera angelägna frågeställningar för utredningen. Kommittén har under året haft fem protokollförda möten.

Kommittén för landsbygdsutveckling
Kommittén för landsbygdsutveckling bildades 1 juli
2009 och har definierat och avgränsat sitt uppdrag
till att främst gälla landsbygdsutveckling med tonvikt på entreprenörskap och företagande i mer utpräglad glesbygd. Kommittén har under året främst
arbetat med telefonmöten. Förutom den mycket
uppskattade konferensen om landsbygdsföretagande den 24 oktober lade kommittén mycket arbete
på en planerad resa till Västerbottens inland med
riksdagsledamöter. Trots gott förhandsintresse fick
resan ställas in på grund av för få anmälningar.

Jordbruksavdelningen
Jordbruksavdelningen behandlar frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.
Under året har avdelningen fokuserat på produktion från jord- och trädgårdsbruket och näringens
ekosystemtjänster; mark- och vattenresurserna, kopplat till biologisk mångfald och resursernas uthålliga vård och nyttjande; husdjurens effektiva nyttjande och frågor om djurens välbefinnande; marknadsfrågor inom jord- och trädgårdsbruk; strategiskt ledarskap och management i jordbrukssektorn, samt
livsmedlens och matens glädjefyllda, effektiva och nyttiga utnyttjande.
Jordbruksavdelningens ordförande år 2013 var Göran Dalin. Under året valdes Ann-Britt Karlsson
till ordförande för den kommande fyraårsperioden, 2014–2017. Avdelningssekreterare är Magnus J
Stark.
Under 2013 har fyra kommittéer arbetat inom avdelningen: Kommittén för internationella lantbruksfrågor, Kommittén för lönsam uthållig primärproduktion, Kommittén för matkvalitet och folkhälsa samt Kommittén för vattenfrågor (gemensam för alla tre avdelningar).

Kommittén för internationella lantbruksfrågor
Kommitténs uppdrag är att sätta in det svenska lantbruket i ett internationellt perspektiv. Dess arbete
omfattar tre huvudområden:
1. jordbruks-, livsmedels- och handelspolitik och
marknadsfrågor;
2. lantbrukets roll som motor i utvecklingsfrågor i
de fattiga länderna;
3. livsmedelssäkerhet, med fokus på smittskydd,
djurhälsa och djurskydd.
Arbetet sker dels genom att ta fram faktaunderlag och analyser, dels genom att arrangera seminarier, konferenser och andra möten. Under året har
kommittén genomfört ett seminarium och tre rundabordssamtal.
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Kommittén för lönsam uthållig primärproduktion
Kommittén ska vara ett forum inom KSLA för
behandling av frågor som rör utvecklingen inom
svenskt animalie- och vegetabilielantbruk och dess
uppdrag är att främja ett svenskt konkurrenskraftigt, marknadsfokuserat och uthålligt lantbruk i tillväxt. Kommittén verkar för ökad kunskap och insikt
om de faktorer som påverkar förutsättningarna för
en uthållig produktion vad gäller lönsamhet, produktkvalitet, miljöpåverkan och ändliga resurser.
Kommittén initierar aktiviteter som leder till ökat
entreprenörskap och en för näringen positiv utveckling av det enskilda företaget. Under de närmaste
åren kommer kommittén att arbeta inom de tre områdena Ledarskap, Affärsmässighet och Attityder.
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Under 2013 har kommittén hållit två workshops och
en exkursion.
Kommittén för matkvalitet och folkhälsa
Kommitténs uppdrag är att behandla aktuella frågor
som rör matkvalitet och folkhälsa och att inom hela
livsmedelskedjan öka kunskapen om de faktorer som
påverkar maten och måltiden. Under året har kommittén genomfört två seminarier och en exkursion
samt slutfört arbetet med uppdateringen av KSLAT
nr 4-2013 Matens kvaliteter. Kommittén har också
planerat menyerna både vid årets högtidssammankomst och vid Gåsamiddagen i november.

Kommittén för vattenfrågor
Kommitténs uppdrag är att bevaka frågor som berör vattnets kvalitet och kvantitet i de areella näringarna. Särskild vikt ska ges åt genomförandet
av EU:s vattendirektiv, uppfyllandet av de svenska
miljömålen samt åt att säkerställa vattnet som produktionsresurs i jord- och skogsbruk. Arbetet sker
dels genom att ta fram faktaunderlag och analyser,
dels genom att arrangera seminarier, konferenser
och andra möten samt som remissorgan. Kommittén
är avdelningsövergripande och arbetar inom Jordbruksavdelningen. Under året har kommittén genomfört två seminarier och en exkursion.

Skogsavdelningen
Skogsavdelningen behandlar frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive
industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de
miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar. Utöver det arbete som har bedrivits inom
avdelningens kommittéer har avdelningen fokuserat på möjligheter för svenskt engagemang i internationell skogsforskningspolitik, blandskogars påverkan på skogens ekosystemtjänster, klimatförändringarnas påverkan på skogens mångfald och huruvida det finns behov av ett nationellt skogsprogram.
Ett samarbetsprojekt mellan KSLA och Franska Institutet har genomförts där två svenska och två
franska forskare träffats vid två olika tillfällen för att utbyta erfarenheter och visa på skillnader och
likheter mellan Sverige och Frankrike när det gäller skogens betydelse för biologisk mångfald och som
näring.
Skogsavdelningens ordförande år 2013 var Linda Hedlund. Under året valdes Tomas Lundmark
till ordförande för den kommande fyraårsperioden, 2014–2017. Avdelningssekreterare är Birgitta
Naumburg.
Under 2013 har fem kommittéer arbetat inom avdelningen varav en startades och två avslutades
2013: Kommittén för energifrågor (gemensam för alla tre avdelningar), Kommittén för kompetensförsörjning (ny), Kommittén för skogsskötsel, Kommittén för skoglig teknik och logistik (avslutad) och
Kommittén för internationella skogsfrågor (avslutad).

Kommittén för energifrågor
Kommitténs uppdrag är att öka kunskapen och
insikten om de areella näringarnas möjlighet att
bidra till ett minskat beroende av fossila bränslen.
Den 29:e oktober hölls ett seminarium med titeln
”Marginalmarkernas roll vid genomförandet av
Färdplan 2050”.
Kommittén har vidare gett inspel i några för näringen viktiga frågor, dels genom ett yttrande över
ett remissförslag från EU-kommissionen om för-

ändrad indirekt markanvändning, dels genom att
delge beslutsfattare de viktigaste slutsatserna från ett
rundabordsmöte med temat ”Bäst på användning av
förnybar energi – sämst på industriutveckling”, som
hölls den 12 november 2012. Under 2013 färdigställdes en tidskrift i serien KSLAT (nr 8-2013) med
rubriken Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution, författad av Kjell Andersson på uppdrag av
kommittén. Tidskriften publicerades i januari 2014 i
samband med ett seminarium.

Verksamhetsberättelse 2013 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

49

Kommittén för kompetensförsörjning
Kommittén har till uppdrag att stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan i svensk skogsnäring med
fokus på området skogsbruk. Den påbörjade sitt arbete
2013 och har haft fem protokollförda möten. Det första
ägnades till största delen åt att fastställa kommitténs
arbetsformer samt dess mål och syfte. Under det andra mötet besökte kommittén Skogsfakulteten på SLU
i Umeå där den fick en gedigen genomgång av fakultetens verksamhet. Det tredje mötet behandlade bland
annat erfarenheterna från besöket på SLU och gav plats
för en första diskussion om planerna inför 2014. Det
fjärde mötet handlade till stor del om en kommande
workshop, ”Hur framtidens skogsakademiker ut – vilka
är skogsbrukets framtida kompetensbehov?”, som kommittén senare höll i november. Det femte mötet avhölls
direkt efter denna workshop.
Dessutom anordnade kommittén tillsammans med
IVA ett seminarium med rubriken ”Skogsnäringens
kompetensförsörjning – en ödesfråga” i november.
Kommittén för skogsskötsel
Under första halvåret jobbade kommittén vidare med
att belysa ”Den svenska modellen för brukande av skog”,
samt att ta fram ett underlag som analyserar förutsättningarna och behovet av en fullständig utvärdering av
modellen med avseende på ekonomiska, ekologiska
och sociala värden. Tidigt under året fanns underlaget
tryckt och klart i form av ett nummer av KSLAT (nr
8-2012).
Kopplingen mellan kommitténs arbete och
Miljömålsberedningens arbete utnyttjades sedan under året, bland annat som överläggningsämne vid akademisammankomsten den 14 februari med inbjudna
personer knutna till Miljömålsberedningens arbete.
Avslutningsvis anordnades en workshop den 21 augusti med målet att ta fram underlag till KSLA:s yttrande rörande Miljömålsberedningens delbetänkande
Långsiktigt hållbar markanvändning. Kommittén har
därefter arbetat med att formulera inriktning och bemanning för nästa mandatperiod 2014–2016. Detta
arbete startade med två dagars intern workshop med
inbjudna gäster på Tagels gård den 3–4 oktober 2013.
Kommittén har under året haft tre fysiska möten och
två telefonmöten.
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Kommittén för skoglig teknik och logistik
Kommitténs uppdrag var att verka för och bidra
till utformandet av för framtiden effektiva produktionssystem, med en initierande, samordnande och
informerande inriktning. Kommitténs medverkan i
arbetet med att få till stånd en större nationell skogsmaskinteknisk satsning fortsatte. Den vidareutvecklade strategiska agendan, benämnd ”Hållbar skörd
av råvara”, integrerades i ett förslag på ett bredare
strategiskt innovationsområde med namnet ”New
bio-based materials, products and services”, som koordinerats av Skogsindustrierna. Ansökan beviljades
tyvärr inte i Vinnovas första utlysning. Arbetet fortsatte i en tvärsektoriell konstellation med deltagare
från skogsnäring, textilindustri, plast & kemi m fl.
De tidigare initierade samtalen om skogsnäringens värdekedjor och samarbetet med IVA Avd
VIII, Skogsnäringens teknik, fortlöpte. Resultatet
rapporterades under ett seminarium på KSLA, som
belyste behovet av förnyelse och utveckling av skogens värdekedjor. Arbetet presenteras i en KSLAT,
nr 1-2014 Skogsnäringens värdejedjor. Akademierna
har nu att besluta om en eventuell fortsättning i projektform. Kommittén avslutades 2013.
Kommittén för internationella skogsfrågor
Kommitténs uppdrag var att på ett neutralt och
obundet sätt öka kunskaperna om det internationella skogliga arbetet samt belysa de problem och
möjligheter detta skapar för den svenska skogsnäringen. Kommittén var styrgrupp för tankesmedjan
SIFI (Sekretariatet för internationella skogsfrågor)
– omvärldsanalys, koordinering av beslut och förmåga att tolka internationella informationsflöden
är viktigt för skogssektorn i Sverige för att fortsatt
kunna behålla sin framstående position. Kommittén
följde under året utvecklingen genom SIFI:s koordinering. Verksamheten var framförallt inriktad på
följande: ”Vad kan vi lära av planteringsprojektet
Bai Bang i Vietnam”, Sveriges ansökan om att få
bli värd för International Union of Forest Research
Organizations (IUFRO) XXV:e världskongress år
2019 samt strategidiskussioner kring långsiktig finansiering av SIFI. Mer information om SIFI här
intill. Kommittén avslutades 2013.

Sekretariatet för internationella
skogsfrågor (SIFI)
Tankesmedjan för Internationella Skogsfrågor
(SIFI – The Secretariat for International Forestry
Issues) arbetar som oberoende plattform med
information och omvärldsanalys för att stödja
den svenska skogssektorn sedan början av år
2010. KSLA har legitimerat och kvalitetssäkrat verksamheten genom sitt värdskap och styrgrupp har varit Kommittén för Internationella
Skogsfrågor.
Under första halvåret 2013 arbetade programansvarige SkogD Fredrik Ingemarson heltid medan SIFI låg vilande under andra halvåret
då det saknades finansiering för verksamheten.
Den 18 december 2013 beslutade KSLA överlåta SIFI till den enskilda firman Capréolus F.I.
Under våren anordnade SIFI flera rundabordsamtal i samarbete med bland annat det
vietnamesiska Institute of Policy and Strategy in
Agriculture and Rural Development (IPSARD)
och den stockholmsbaserade tankesmedjan
Institute for Security and Development Policy
(ISDP) – samtal som låg till grund för seminariet på KSLA den 3 juni med titeln ”Experiences
from Bai Bang with global reflections”.
Det första halvårets arbete fokuserades
på samordning av den svenska ansökan inför IUFRO:s (International Union of Forest
Research Organizations) världskongress 2019
med SLU som värd. Det Nordiska Ministerrådet
stöttade den svenska IUFRO-ansökan tillsammans med ett stort antal svenska intressenter som var mycket engagerade i planeringen.
Erfarna exkursionsledare lade upp programmet som täckte in vårt land från norr till söder. Arbetet med den svenska ansökan gav oss
goda möjligheter att marknadsföra Sverige och
Norden. Efter en noggrann utvärdering valdes
slutligen Sverige ut att presentera sin ansökan
för IUFRO:s styrelse den 10 juni i Costa Rica.
Totalt tre anbud tävlade och efter en tuff kamp
blev det Brasilien som tog hem segern.
Tankesmedjan stod bakom skriften From
common to private ownership – Forest tenure development in Sweden 1500–2010 (KSLAT nr
7-2013). Nyhetsbrevet SIFI-Nytt nr 11 hade
temat ”Experiences from Vietnam”.

Verksamhetsberättelse 2013 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

51

Enheten för de areella näringarnas
historia (ANH)
Enheten för de Areella Näringarnas Historia (ANH) bedriver agrarhistorisk projektverksamhet och fungerar också som rådgivare inom ämnesområdet. Till ANH hör även akademiens bibliotek och arkiv. Biblioteket
är specialiserat på skogs- och lantbrukshistorisk litteratur i vid, tvärvetenskaplig mening. Verksamheten
riktar sig främst till forskare och studerande i skogs- och lantbrukshistoria på alla nivåer. Chefsbibliotekarie
är Lars Ljunggren.

Under 2013 har utvecklingen av bibliotekets service
och tjänster fortsatt med stöd av den bibliotekarietjänst som Landsbygdsdepartementet finansierar via
FORMAS. Tjänsten ger biblioteket möjlighet att
hålla en god servicenivå till både akademiledamöter,
forskare, studenter och allmänhet.

Historiska projekt
Under året har ett par historiska projekten avslutats,
med böcker i SOLMED-serien som resultat. Bland
annat har ett flerårigt projekt nått sin slutpunkt och
resulterat i att boken om lantbruksmöten och lantbruksutställningar utkommit, När landet kom till
staden. Lantbruksmöten och lantbruksutställningar som
arenor för agrara moderniseringssträvanden i Sverige
och Finland 1844–1970, red. Olof Kåhrström.
Utkommit under året har även Upplysning, arbete,
samarbete. Lantbruksveckan 1911–2007 av Tore
Johansson och Ronny Pettersson. Böckerna, som
firades vid välbesökta boksläpp, lyfter fram två för
den agrara utvecklingen betydelsefulla men tämligen okända och outforskade fenomen. Syftet med
böckerna är att belysa dessa faktorer som delar i det
agrara framsteget och främja vidare forskning inom
området.
Betydande tillskott till finansiering av projekten och bokutgivningen har erhållits från ett flertal
fonder och stiftelser. Några av dem som kan nämnas är Kungl. Patriotiska Sällskapet, Kungl. Gustav
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Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Stiftelsen
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur,
C.F. Lundströms stiftelse, Åke Wibergs stiftelse,
FORMAS och Ekströms stiftelse för numismatik.
Viktiga bidrag, både för spridningen och ekonomin,
utgör även de stödköp av delupplagor som gjorts av
institutioner, organisationer och företag.

Utvärdering
Kollegiet beställde i början av 2013 en utredning av
ANH:s drygt 20-åriga verksamhet. Den genomfördes av agrarhistorikern Ulf Sporrong, professor
emeritus i geografi vid Stockholms universitet och
tidigare sekreterare vid Kungl. Vitterhetsakademien.
Utredningen studerade bland annat utgivningen av
historiska böcker och hur dessa nått ut och fått genomslag i till exempel forskarsamhället. Den presenterades som ett specialnummer i Freja i september och återfinns även på www.ksla.se/anh.

Kulturarvsutredning SLUB
Akademiens chefsbibliotekarie genomförde under
våren 2013 en utredning om Sveriges Lantbruksuniversitets biblioteks samlingar av äldre litteratur
och lämnade förslag på hur SLUB kan hantera
dessa. Resultatet av utredningen lämnades över till
SLUB:s överbibliotekarie i maj. Utredningen återfinns även på www.ksla.se/anh.
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ANH-nämnden
Nämnden höll i sedvanlig ordning två möten under
året. Vid vårmötet i mars höll nämndledamoten docent Åsa Ahrland ett föredrag om djurgårdar och
jakt som representation för den medeltida eliten och
Anders Wästfelt talade om arrende och nyttjanderätt i
det svenska jordbrukets historia. Professor emeritus Ulf
Sporrong presenterade huvuddragen i sin av kollegiet
beställda utvärdering av ANH:s historiska verksamhet.
Höstmötet ägnades åt att ringa in och diskutera viktiga
framtida agrara forskningsfält där ANH kan göra en
insats.

Allmänt
Förutom de arrangemang som nämns i avsnittet Årets
aktiviteter (se sidan 16 ff) har ANH genomfört ad hocartade biblioteksvisningar för svenska och utländska
besökare under verksamhetsåret. Litteraturlistor har
tagits fram till arrangemang anordnade av akademien
och andra, till exempel en lista över livsmedelshistorisk
litteratur till ett seminarium hållet av Gastronomiska
akademiens vänner och Måltidsakademiens vänner.
Denna lista finns i omarbetad form på www.ksla.se/
anh. I flera fall har böcker ur den historiska utgivningen
lämnats som uppskattade gåvor till besökarna vid visningarna, exempelvis L J M Columella. Tolv böcker om
lantbruk. En tvåtusenårig lantbrukslära från romarriket
och De areella näringarnas välgörare. Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens donatorer under 200 år.

Nya ledamöter
Följande personer valdes in som hedersledamöter och ledamöter i akademien vid 2013 års sista sammankomst
den 12 december. De fick motta sina ledamotsbrev av preses Kerstin Niblaeus vid den 202:e högtidssammankomsten i Stockholms Stadshus den 28 januari 2014.

Hedersledamöter
Skogsvårdschef, professor Pelle Gemmel, Sundsvall (Skogsavdelningen)
F lantbruksrådet, VMD hc Inge Gerremo, Järfälla (Jordbruksavdelningen)

Allmänna avdelningen

Skogsavdelningen

Svenska ledamöter
Professor Ing-Marie Gren, Stockholm
Agronom Jan-Olov Johansson, Uppsala
AgrD Anders Larsson, Vallåkra
Lantbrukare Bengt Persson, Ängelholm
Generaldirektör Lena Söderberg, Stockholm

Svenska ledamöter
Senior Vice President Uno Brinnen, Gävle
SkogD Jonas Brändström, Knivsta
SkogD Jonas Jacobsson, Sigtuna
Forskningschef Marie Larsson-Stern, Växjö
Sektionschef Ann Segerborg-Fick, Danderyd

Utländska ledamöter
Bing Professor of Environmental Science Gretchen
C Daily, Kalifornien, USA
Verkställande direktör Johannes Dyring, Uppsala

Utländska ledamöter
Professor Antti Asikainen, Joensuu, Finland
Dr Annemarie Bastrup-Birk, Nærum, Danmark
Professor Marco Marchetti, Rom, Italien
Professor Michal Marek, Brno, Tjeckien
AgroForst Magister Anders Portin, Esbo, Finland

Jordbruksavdelningen
Svenska ledamöter
Agronom Gunilla Berg, Södra Sandby
Lantmästare Lars-Göran Svensson, Trollhättan
Agronom Lennart Wikström, Klågerup
Utländsk ledamot
Director Asbjørn Børsting, Tapperhøj, Danmark
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Nya svenska ledamöter, invalda 2013. Fr v: Gunilla Berg, Uno Brinnen, Marie Larsson-Stern, Bengt Persson, Jonas Brändström, Ann SegerborgFick, Ing-Marie Gren, Anders Larsson, Jonas Jacobsson, Lars-Gunnar Svensson, Jan-Olov Johansson, Lena Söderberg, Lennart Wikström.

Nya hedersledamöter invalda 2013:
Pelle Gemmel och Inge Gerremo.

Nya utländska ledamöter, invalda 2013. Fr v: Antti Asikainen,
Johannes Dyring, Anders Portin, Annemarie Bastrup-Birk,
Michal Marek. Asbjørn Børsting och Marco Marchetti kunde inte
delta, Gretchen Daily kunde inte vara med vid fotograferingen.
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In Memoriam
Vid akademiens ordinarie sammankomster läses korta minnesord över de nyligen avlidna svenska ledamöterna, vilka därefter hedras med en stunds tystnad. Vartannat år publiceras en skrift som innehåller mer
utförliga nekrologer samt fotografier så långt det är möjligt.
Inom varje avdelning finns en ledamot utsedd att ansvara för att nekrologer inom den egna avdelningen
tas fram. Enheten för de areella näringarnas historia (ANH) ansvarar för texten och den slutliga utformningen av nekrologerna och utgivningen av skriften.

Följande ledamöter har avlidit under verksamhetsåret 2013 (dag för dödsfall inom parentes).

Allmänna avdelningen
Sverker Erlansson, f. 1929, invald 1981 (29 januari).
Erik Herland, f. 1945, invald 1997 (17 augusti).
Göran Kuylenstjerna, f. 1932, invald 1978 (22 mars).
Ulf Renborg, f. 1920, invald 1966, hedersledamot 2012 (17 april).
Sven-Rune Svensson, f. 1928, invald 1982 (29 januari).
Börje Waldebring, f. 1946, invald 2004 (13 februari).

Jordbruksavdelningen
Olof Claesson, f. 1921, invald 1969 (11 april).
Lennart Ottosson, f. 1922, invald 1975 (1 december).

Skogsavdelningen
Eric Falk, f. 1925, invald 1980, tilldelades Akademiens guldmedalj 1998 (31 maj).
Utländska ledamöter
Paul G Jarvis, f. 1935, invald 1996 (5 februari).
William B Stuart, f. 1941, invald 1997 (5 mars).

56				

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 2  2014

Personal
Akademiens kansli, som finns på Drottninggatan 95 B i Stockholm, har under hela eller delar av år 2013
haft 16 anställda:

Anette Amnegren, akademikamrer
Gun Askerö, assistent
Keiko Blesserholt, assistent
Per Eriksson, bibliotekarie
Stefan Eurenius, redaktör/bibliotekarie (t o m 2013-04-30)
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Fredrik Ingemarson, programansvarig SIFI (t o m 2013-06-30)
Lars Ljunggren, chefsbibliotekarie
Jimmy Lyhagen, bibliotekarie, IT-systemansvarig
Birgitta Naumburg, akademijägmästare, Skogsavdelningens sekreterare
Ylva Nordin, kommunikatör
Eva Ronquist, akademiagronom, Allmänna avdelningens sekreterare
Helle Rosencrantz, sekreterare (t o m 2013-03-31)
Magnus Stark, akademiagronom, Jordbruksavdelningens sekreterare
Roland Svensson, serviceansvarig
Per Thunström, redaktör/assistent

Verksamhetsberättelse 2013 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

57

58				

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 2  2014
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Flerårsöversikt 2009–2013
Fördelning av utdelade medel 2013
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Flerårsöversikt 2009–2013
Akademien
Tkr

2013

2012

2011

2010

2009

Översikt resultat
Rörelseintäkter

22 408

23 153

25 289

27 727

25 090

-25 686

-26 320

-29 660

-32 832

-28 621

-3 278

-3 167

-4 371

-5 105

-3 531

Finansiella poster

5 328

3 496

5 854

7 258

3 885

Resultat efter finansiella poster

2 050

329

1 483

2 153

354

1 097

6 440

-7 538

2 384

15 283

3 147

6 769

-6 055

4 537

15 637

Marknadsvärde finansiella anläggningstillgångar

120 212

107 603

101 881

113 075

102 624

Totalt eget kapital

116 485

133 338

105 814

111 869

107 331

Eget kapital till marknadsvärde

125 725

133 338

105 814

120 603

107 331

5,0 %

3,4 %

5,2 %

7,1 %

4,4 %

Rörelsekostnader
Rörelseresultat

Nedskrivning/återförd nedskrivning
finansiella anläggningstillgångar
Årets resultat
Översikt förmögenhet

Kapitalavkastning i % av marknadsvärde på
finansiella anläggningstillgångar vid årets ingång

Gemensamt förvaltade stiftelser
Från och med 2010 ingår även Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond. Före året 2009 har summering av de tidigare separata förvaltningarna Gemensamt förvaltade fonder och Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond gjorts för att möjliggöra
jämförelser mellan samtliga år.
Tkr

2013

2012

2011

2010

Pro forma
2009

Översikt resultat
Direktavkastning

29 160

31 899

34 418

27 502

31 724

Realisationsresultat

20 452

-22 169

-2 504

12 213

-10 690

Total avkastning av kapital

49 612

9 730

31 914

39 715

21 034

0

0

0

0

97 071

19 701

25 586

28 073

27 464

26 687

Marknadsvärde finansiella anläggningstillgångar

741 148

645 733

618 226

686 418

629 569

Eget kapital

621 656

595 061

614 254

613 622

604 775

Eget kapital till marknadsvärde

737 236

640 955

606 332

674 629

613 291

7,7 %

1,6 %

4,7 %

6,3 %

4,0 %

Nedskrivning/återförd nedskrivning
finansiella anläggningstillgångar
Utdelade medel (fördelning, se sid 61)

Kapitalavkastning i % av marknadsvärde på
finansiella anläggningstillgångar vid årets ingång
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Fördelning av utdelade medel 2013
Priser, belöningar, anslag och stipendier
TOTALT SEK
Belöningar och priser ur följande stiftelser

19 700 500
200 000

A. W. Bergstens donationsfond: Bergstens pris

60 000

Georg och Greta Borgströms donationsfond: Borgströms pris

30 000

Stiftelsen A. W. Bergstens donation: regionala belöningar

10 000

Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond: regionala belöningar

15 000

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond: belöning inom forskningsinformation

15 000

Stiftelsen H och E Björkmans minnesfond: belöning f föredömliga insatser i skogs- & jordbruksforskningens tjänst

15 000

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond: belöning för framstående doktorsarbete

30 000

Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond: belöning inom pedagogik och undervisning

15 000

Anders Elofsons medalj

10 000

Medaljer ur följande stiftelse

38 500

Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond: Akademiens Bergstenmedalj, guldmedalj och silvermedalj

38 500

Bidrag till forskningsprojekt, övriga projekt samt stipendier
Stiftelsen A. W. Bergstens donation
Stiftelsen A. W. Bergstens donation: Gunnar Torstenssons Enaforsholmsstipendium

19 462 000
3 000 000
2 000

Stiftelsen Adolf Dahls fond

282 000

Stiftelsen Akademiens biblioteksfond

500 000

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond

400 000

Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond
Stiftelsen Anders Elofsons fond
Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond
Stiftelsen C. G. Johanssons och hans arvingars fond
Stiftelsen Edvard Nonnens fond

48 000
269 000
6 503 500
65 000
86 500

Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond

190 000

Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg

127 000

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond

900 000

Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond, elevstipendier

10 000

Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond

35 000

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden
Stiftelsen Hem i Sverige-fonden: elevstipendier
Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond
Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond
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Forts. Bidrag till forskningsprojekt, övriga projekt samt stipendier
Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond

280 000

Stiftelsen Mary Francke-Gustafssons fond

200 000

Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond

65 000

Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond

50 000

Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond

200 000

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond

261 500

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond: elevstipendier

20 000

Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond

150 000

Stiftelsen Per Palmgrens fond

280 000

Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond
Stiftelsen SLO-fonden
Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering

16 000
3 088 000
30 000

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning

618 000

Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond

292 500

Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder

242 000

Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling

100 000
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Foto
Sid
6. Akademiens sekreterare och VD Carl-Anders Helander. Foto: Ylva Nordin.
8. Barnen på S:t Örjans Waldorflekskola har sin odling precis utanför KSLA:s port. Foto: Ylva Nordin.
10. 2013 års högtidssammankomst. Banketten hölls i Blå Hallen, Stockholms stadshus. Foto: Mats Gerentz.
11. 2013 års högtidssammankomst. Kung Carl XVI Gustaf höll tal i Gyllene salen. Foto: Mats Gerentz.
12. 2013 års högtidssammankomst. Pristagarna. Foto: Mats Gerentz.
14. Barksätter. Den renoverade bron till Risön. Foto: Eva Ronquist.
19. Markanvändning har varit föremål för ett flertal diskussioner under året. Foto: Doug Canfield.
21. Kronprinsessan Victoria och prins Carl Philip visade stort intresse för Framtidsprojektets scenframställning
och utställning under jubileumskonferensen För stundande skördar. Foto: Mats Gerentz.
22. Preses Kerstin Niblaeus och akademiens sekreterare har just avtäckt den nyrenoverade Edelcrantz-obelisken,
Stora Skuggan i Stockholm. Foto: Per Eriksson.
23. Jens Wahlstedt guidade juileumsexkursionen i Stockholms skärgård. Foto: Lennart Henrikson.
24. Enaforsholms Fjällträdgård. Här, vid fjällets fot, odlas i växtzon 8. Foto: Maria Sandström.
28. På Mårtens dag i november hölls seminariet ”Vad vet vi om våra vilda gäss?”. Foto: Connormah/Wikimedia.
33. Några av akademiens publikationer exponeras i anslutning till plenisalen. Foto: Ylva Nordin.
39. De priser och belöningar som beslutades 2013 (se även sidan 61) delades ut vid 2014 års högtidssammankomst. Vice preses Bo Andersson är ordförande i akademiens Pris- och belöningsnämnd. Foto: Mats Gerentz.
40. Barksätter. Stiftelsens ordförande Carl Henric Kuylenstierna hälsar välkommen till majsammankomst i
magasinet. Foto: Eva Ronquist.
41. Enaforsholm Fjällgård. Minnesstenen över donatorn A. W. Bergsten restes av hans förtrogna sekreterare
Maria Lindström. Foto: Ylva Nordin.
42. Enaforsholm Fjällgård är öppen för alla fjällintresserade, sommar som vinter. Foto: Bo Berglund.
47. Allmänna avdelningens kommittén för fiskefrågor har ägnat skarvfrågan mycket arbete.
Foto: Henrik C Andersson.
50. Skogsavdelningen behandlar frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog. Foto: Ylva Nordin.
53. Till ANH, Enheten för de Areella Näringarnas Historia, hör även akademiens bibliotek och arkiv.
Foto: Ylva Nordin.
55. Nya ledamöter, invalda år 2013. Foto: Mats Gerentz.
58. Sen höst. Foto: Ylva Nordin.
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Does forestry contribute to mercury in Swedish fish?*
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2008
Klassificering av sjöar och vattendrag – nordisk jämförelse utifrån svenska bedömningsgrunder
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2010
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Nr
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3
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5
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Växtskyddsmedlens miljöpåverkan – idag och i morgon
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2009
Vindkraft, javisst! Men inte alltid och inte överallt
Skogsbrukets bidrag till ett bättre klimat
Internationell skogspolicy – en översikt
International forest policy – an overview
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Food security and the futures of farms: 2020 and toward 2050
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Forskning och innovation för produktiv och skonsam skogsteknik
Inte av bröd och brädor allena – en skrift om skönheten i naturen
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2011
The global need for food, fibre and fuel
Hästen i centrum – hästens roll och möjligheter som samhällsresurs
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Säl, skarv och fiske – om sälars och skarvars inverkan på fiskbestånden i Östersjön*
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2012
Framtidsprojektet. Ett tankeexperiment om naturresursbruket 2063
Matens kvaliteter
Global Outlook – Future competition for land and water
Slam och fosforkretslopp*
Lessons learned from forest tenure development in Sweden
Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution
Odlingssystem och biologisk mångfald – exemplet Logården*
För stundande skördar – jubileumskonferensens första del och jubileumsexkursionerna

2014
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Skogsnäringens värdekedjor – definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden
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AKADEMIENS PORTALPARAGRAF
”Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens
uppgift är att med stöd av vetenskap och
praktisk erfarenhet till samhällets gagn
främja jordbruk och skogsbruk och
därtill knuten verksamhet.”

Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B
Box 6806
113 86 Stockholm
tel 08-54 54 77 00
www.ksla.se, akademien@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
(KSLA) är en mötesplats för den gröna
sektorn. Akademien är en fri och oberoende
nätverksorganisation som arbetar med frågor
om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog
och skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk,
miljö och naturresurser samt skogs- och
lantbrukshistoria. Vi arbetar med frågor som
berör alla och som intresserar många!

