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Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander 
 

Ers Excellenser 

Herr Statsråd 

Hedersledamöter 

Nya ledamöter 

Pristagare 

Akademiledamöter 

Ärade gäster 

 

Årets tema för vår högtidssammankomst är ”Svenskt jordbruk i framtiden” och vi har valt att 

ge tre perspektiv på detta stora tema. De tre är lantbrukarens, forskarens och marknadens 

perspektiv. 

 

Inledningsvis vill jag poängtera att svenskt jordbruk är bra men det kan bli ännu bättre. Inom 

KSLA har en arbetsgrupp arbetat med underlag till den pågående Konkurrenskraftsutred-

ningen. Där har vi format en vision; att Sverige ska ha en primärproduktion av livsmedels-

råvaror som minst motsvarar vår egen livsmedelskonsumtion. Det är tveklöst vårt ansvar, sett 

i ett globalt perspektiv, att vi med våra goda förutsättningar för jordbruk bidrar till den 

globala livsmedelsförsörjningen. Detta innebär att vi behöver satsa hårt på export av livs-

medel baserade på svenska råvaror. Något som vi förväntar oss ska inkluderas i arbetet med 

en svensk livsmedelsstrategi. 

 

Den intensiva debatten kring ekologisk eller konventionell odling, på det sätt den nu har 

drivits, tror jag personligen är till mer skada än nytta för svenskt jordbruk. För mig är det 

viktigare att sätta fokus på de gemensamma hållbarhetsfrågorna: hållbara produktions-

metoder, hållbar konsumtion och uthålliga producenter. 

 

Svensk livsmedelsproduktion är i många stycken väldigt bra, inte minst i relation till vår 

omvärld. Samtidigt finns det mycket som kan förbättras – och det gäller både ekologiskt och 

konventionellt. 

 

Svenskt jordbruk måste inför framtiden öka sin produktivitet och därmed sin konkurrenskraft 

och samtidigt minska miljöbelastningarna och driva produktionen på ett uthålligt sätt. För att 

komma framåt i dessa frågor måste vi arbeta mer tillsammans – lantbrukare, forskare och 

marknaden. 

 

Företrädaren för det första temat är Ingemar Gruvaeus. som är agronom, lantbrukare och 

tidigare driftledare för Bjertorps egendom i Västergötland. 

 

Nästa talare är Anna Lehrman, som är disputerad forskare och forskningskommunikatör på 

SLU i Uppsala. 

 

Den sista talaren är Annika Åhnberg, fri konsult, KSLA-ledamot och tidigare jordbruks-

minister, numera boende i Skåne. 

 

Carl-Anders Helander 
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Agronom & lantbrukare Ingemar Gruvaeus 
 

 

 

 

 

Sveriges jordbruk i framtiden – lantbrukarens perspektiv 

 

 

 

Det jordbruk jag arbetar på är redan idag ett högteknologiskt lantbruk.  

 

Hos mina kollegor som har mjölkkor är det idag ofta robotar som utför mjölkningsarbetet 

istället för att människor gör det. Tiden kan då användas till annat arbete som är bättre för 

både djur och människor.  

 

Inom växtodlingen är det allt oftare satellitnavigation och datorer som styr arbetet som görs 

på fälten. Det viktigaste arbetsredskapet i växtodling idag är datorn som till exempel här, där 

skärmen visar hur sensorer på traktorns tak läser av hur grödan ser ut och vilket behov den 

har av gödselkväve, direkt i fält under körning. Med denna hjälp kan jag använda optimal 

mängd gödning så att vetet ger bästa möjliga ekonomi samtidigt som det får rätt kvalitet och 

att vi inte riskerar få ett överskott av kväve som kan läcka ut i vattenmiljön. Här är vi idag i 

de företag som ligger längst fram i utvecklingen. 

 

Vi har på de tre decennier jag varit aktiv inom näringen fått enormt mycket bättre 

möjligheter att styra åtgärder och anpassa insatser efter grödornas behov på den enskilda 

platsen vid den enskilda tidpunkten. Detta gör vi med exempelvis användning av fjärranalys 

eller genom beskrivning av markförutsättningar med hög upplösning via analys av 

gammastrålning, med mera. Och vi har idag datakraft nog för att bearbeta informationen och 

styra direkt i fält. 

 

Framtidens lantbruk då – vart går det? 

 

Vi kommer med all säkerhet att ha en efterfrågan på råvaror för livsmedel, energi med mera 

med bas i jord och skogsbruk. Inget talar väl dock idag för att den globala påverkan på priset 

kommer att bli mindre under överskådlig framtid.  

 

Vad behöver vi då för att ha en blomstrande näring med framtidstro och en näring som 

lockar unga att satsa framåt? 

 

Vi behöver en produktion med hög effektivitet, anpassad till våra varierande klimat, våra 

varierande jordar och olika produktionsförutsättningar. 

 

Det landskap som ett aktivt jordbruk skapar är också en viktig del. Jordbruket får dock inte 

bli en storskalig ”parkförvaltning” där landskapet är den primära produkten. Utan ett 

lantbruk där landskapet bara är en av de nyttigheter vi producerar. 
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Framtidens lantbruk är närmast per definition ett uthålligt lantbruk. Det måste klara en 

acceptabel påverkan på omgivande miljö, en god arbetsmiljö, samtidigt som det är 

ekonomiskt uthålligt.  

 

En alldeles ny forskningsrapport från SP Food and Bioscience visar också att vi i framtiden 

exempelvis kan minska jordbrukets bidrag till övergödningen i våra vattendrag med 20 % 

och klimatpåverkan med 30 % bara genom att hela jordbruket lyckas genomföra det som de 

som är bäst redan idag gör, och det utan att konkurrenskraften minskar.  

 

Tänk vad vi då kan göra i framtiden med utveckling av teknik och kunskap! 

 

Jag har bara hållit på inom den här näringen i 30 år, men slås av att vi varje år inom 

växtodlingen slår fast att året inte är normalt. Det är varmt, kallt, tidvis torrt, tidvis blött, 

tidigt eller sent.  

 

Slutsatsen måste då bli att det är det onormala, det vill säga variationen, som är det normala 

och som vi måste förhålla oss till, anpassa oss till, och få ut mesta möjliga av. 

 

Vad behöver vi då för att komma vidare? 

 

Jag saknar idag produktionsinriktad forskning. Jag saknar också utveckling och överföring 

av forskningsresultat till kunskap som går att använda på enskilda gårdar.   

 

Det vi framförallt behöver från forskningen är att den arbetar mot en hög produktivitet för att 

ge oss ekonomisk uthållighet under våra varierande förhållanden. Det måste också handla 

om att anpassa ny teknik till jordbruket. Ny teknik som hjälper oss att göra rätt sak, i rätt tid, 

och på rätt plats.  

 

Den enskilda bonden kan inte klara det på egen hand mer än i undantagsfall.  

 

Slutligen: 

 

Vi har ett jordbruk som producerar råvaror med hög kvalitet och med möjlighet att göra det 

med acceptabel miljöpåverkan.  

 

Uthållig framtida produktion innebär både miljöhänsyn och god ekonomi. 

 

Vi behöver en forskning och inte minst utveckling som inriktas mot effektiv produktion med 

minimal miljöpåverkan. Inte antingen eller. 

 

Bilden av jordbruket behöver dock utvecklas. Vi är (trots vad en del ledande politiker har 

framfört på senare tid) en framtidsnäring som kommer att producera mat, energi och miljö 

även i framtiden på ett högteknologiskt sätt med god arbetsmiljö och med konkurrenskraft. 

Men det är under förutsättning att vi kan rekrytera ungdomar, med rätt kompetens, som ser 

en framtid och glädje i att arbeta med det som borde vara det viktigaste som finns, nämligen 

att ge oss mat och energi även i framtiden. 

 

Ingemar Gruvaeus 
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Växtförädlingsforskare Anna Lehrman 
 

 

 

 

Sveriges jordbruk i framtiden – forskarperspektivet 

 

 

 

Charles Darwins upptäckt om det naturliga urvalet berodde inte enbart på att han var en 

intelligent person, den var också resultatet av att den samlade kunskapen hade nått en kritisk 

massa. Ett bevis för detta är att Darwin inte var ensam om sin upptäckt. Alfred Russel 

Wallace hade oberoende av Darwin kommit fram till samma teori. 

 

Det är just detta som forskning handlar om, ett enträget insamlande av kunskap, ett testande 

och analyserande som skapar små ljuspunkter av fakta. Och när punkterna uppnår en kritisk 

massa bildar de ett mönster, en karta, som gör att vi förstår lite mer om hur världen fungerar. 

Det är med detta som grund det som vi brukar kalla ett forskningsgenombrott kan komma. 

 

Ett annat och lite nyare exempel på ett sådant genombrott är detta fleråriga vete som ni kan 

hitta i blomsterdekorationerna på borden. Vetet är ett resultat av många års målmedveten 

forskning inom genetik, växtnäring, växtförädling och växtskydd. Att kunna förändra en 

växt, från ettårig till flerårig, är fascinerande på många sätt. Men framför allt kan det ge oss 

grödor som kräver mindre markbearbetning, ger minskad markpackning och näringsläckage 

och ökad kolinlagring.  

 

Mängden kunskap om samspelet mellan bakterier, svampar, insekter, grödor, ogräs, 

mineraler och näringsämnen har ökat explosionsartat. Det gör att vi kan bli smartare i vårt 

sätt att odla. Kostnaderna för det som förr ansågs som avancerade analyser, till exempel 

sekvensering av DNA, är bara en bråkdel av vad de var för 10 år sedan. Detta ger stora 

möjligheter i både forskning och praktik – vi kommer snabbt att kunna testa hur en jord mår; 

behöver den ett tillskott på goda bakterier? (Ja, den fungerar lite som våra magar!) Vi 

kommer kunna göra bättre prognoser för bekämpningsbehov. Vi kan skräddarsy grödor – 

robusta sorter som står emot väder och vind, inte kräver lika mycket insatsmedel.  

 

Jämfört med tidigare har vi 2015 en helt annan syn på vad åkern är. Den är inte längre en 

isolerad enhet, som varken påverkar eller påverkas av omgivningen. Som Preses tidigare 

talade om har lantbruket genomgått en hisnande utveckling, och det är lätt att glömma att de 

största kliven tagits under vad som egentligen bara är en mansålder. Förbättrade grödor, 

konstgödsel och växtskyddsmedel har ökat avkastningen på ett sätt som våra förfäder bara 

kunnat drömma om. Men, en del av dessa tillämpningar har gett en bitter eftersmak. Nu vet 

vi bättre. Tiden då åkern skulle vara nästintill kliniskt ren från ogräs och insekter är förbi. 

Idag ses åkern som en del av ekosystemet. 
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Vi pratar ofta om avvägningen mellan grundforskning och tillämpad forskning. Samtidigt, 

när näringen pratar om behovet av tillämpad forskning, då är det i forskarnas öron inte det 

som avses. Det som ofta efterfrågas från forskningen är inte forskning, utan utveckling. Inom 

växtförädlingen, där jag har min hemvist, är steget långt mellan att förstå hur en viss gen 

påverkar en viss egenskap, till att denna egenskap finns i en sort som lantbrukarna kan köpa. 

 

För att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning måste vi alla, inom både 

forskning och näring, bli medvetna om att steget mellan forskningsresultat och tillämpning 

ofta är längre och mer komplicerat än vi tror. Under de senare decennierna har lantbruks-

forskningen också kommit att inkludera fler forskningsfält som inte utvecklats med 

tillämpning och produktion som syfte. Men också dessa forskningsfält bidrar till 

ljuspunkterna på kunskapskartan. 

 

Det ligger i allas intresse att hitta långsiktiga lösningar som minskar förlusterna av 

näringsämnen och överanvändning av bekämpningsmedel. Vinsterna är nämligen både 

miljömässiga och ekonomiska, framför allt på lång sikt. Jag tror att vi i framtiden kommer att 

bli bättre på använda kunskaperna om åkern som ett ekosystem för att gynna växtodlingen. 

Och jag hoppas att vi inom forskningen ska bli bättre på att peka på lösningar istället för 

problem. För lösningar finns. 

 

Anna Lehrman 
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F d jordbruksminister, konsult Annika Åhnberg 
 

 

 

 

Sveriges jordbruk i framtiden – marknads- och konsumentperspektivet 

 

 

 

På 80-talet genomförde LRF en mycket framgångsrik kampanj med budskapet: 

”I dag finns det femton utrotningshotade arter i Sveriges natur. En av dem bär keps.”  

 

Kampanjen framhålls inom reklambranschen som en av de bästa någonsin. Men säg mig: 

vilken ung människa vill satsa sin framtid i en bransch som definierar sig själv som ett 

utrotningshotat offer? 

 

Bilden av offerkepsen finns kvar. En finansminister kan påstå att jordbruket är en industri 

utan framtid. Uttalandet nu och kampanjen då landar i samma idé: Jordbruket som en del av 

historien snarare än framtiden. Vi kom från jordbrukssamhället, passerade industrisamhället 

och nu är vi någon annanstans, lite oklart var. Att vi alldeles oavsett var vi befinner oss alltid 

behöver mat förbises ofta.  

 

Det får vara slut nu! Slut med offermentaliteten och med samhällets nonchalans av 

jordbruket. Det är dags att kasta offerkepsen och skaffa en entreprenörskeps med texten: 

Modig, Attraktiv, Tuff. Förkortat M.A.T. = MAT! 

 

Budskapet är: ”Vill du ha ett självständigt, fritt och utmanade yrke, som kräver kreativitet 

och ledarskap? Vill du arbeta med spjutspetsteknologi och producera det viktigaste i 

människors liv? Vill du föra Sveriges stolta arv som exportnation vidare? Och bidra till att 

öka samhällets hållbarhet? Vill du allt detta – då ska du bli lantbrukare.” 

 

Makthavare och allmänhet måste öppna ögonen och se vad jordbruket redan ger oss och vad 

det kan ge i framtiden. Idag uppgår Sveriges export av livsmedel till närmare 70 miljarder 

per år. Den är större än 

– läkemedelsexporten, 

– telekomexporten,  

– stålexporten 

– och större än den sammantagna exporten av personbilar och lastbilar! 

 

60 % av råvarorna i denna export kommer från den svenska primärproduktionen. Och den 

andelen kan bli större. Men utan jordbruket finns inget skäl för livsmedelsindustrin att finnas 

här. Vad blir det då av den bransch som är landets fjärde största vad gäller produktionsvärde 

och sysselsättning? 
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Det här är inte okänt för oss men för många andra. Vi måste berätta om jordbruket, om 

varför det är Sveriges framtidsnäring nummer ett. 

 

Inom det svenska jordbruket finns en otrolig mångfald av innovativa verksamheter. Vi måste 

berätta om det: 

 

Om stora företag som Wapnö, med varumärket ”Härodlat”. Något mindre företag som Sigill-

certifierade Ejmunds gård på Gotland. Här finns Ragnarssons på Kärragärde, med sin 

framgångsrika grisuppfödning, och Hälsingestintan, som startat det första mobila slakteriet i 

Europa. 

 

Vi kan berätta om Findus, ärtor som till två tredjedelar exporteras till Italien, Spanien och 

andra länder vars matkultur vi så ofta hyllar. 

Om Thermoseed – en svensk patenterad uppfinning för kemikaliefri utsädesbetning. 

Om Oatly – havrebaserade produkter med ursprung i forskning vid Lunds Universitet. Visst 

vet ni att vi är bäst i världen på att odla havre?! En fantastisk gröda med högt innehåll av 

beta-glukaner och viktiga vitaminer. 

Arla är världens största mejeriföretag när det gäller ekologisk mjölk och världens femte 

största mejeriföretag generellt, med rötter i Sverige och med tusentals svenska ägare och 

leverantörer. 

Agrilogik är ett tjänsteföretag startat av två unga civilingenjörer, som nyligen tog hem segern 

i 2014 års Venture Cup, region Syd, med sin mobila gödselseparator. 

 

Inom jordbruket finns tusentals andra fantastiska framtidsinriktade verksamheter. 

 

Vi måste också berätta om: 

Den goda och nyttiga nordiska kosten. 

Den goda djuromsorgen. 

Den låga antibiotikaanvändningen. 

Salmonellafriheten. Vi behöver inte doppa kycklingarna i klor innan vi äter dem, som man 

gör i USA 

Vi ska berätta att tillförseln av handelsgödsel minskar i det svenska jordbruket medan 

skördarna ökar. 

Vi måste berätta om den positiva miljöpåverkan. Jordbruket förbrukar 9 TWh energi varje år, 

men levererar samtidigt 80 TWh i form av mat och energi. Vilken annan bransch kan matcha 

det? 

 

Utvecklingen av framtidens jordbruk drivs av envisa, uthålliga och kreativa lantbrukare. 

MEN… med allt detta sagt måste vi också berätta att det är bråttom nu! Politik och samhälle 

måste möta upp – inte med fler ord utan med handling; exportfrämjande åtgärder, riktlinjer 

för offentlig upphandling, förenklade regelverk, mer forskning och innovationsstimulans, 

bättre utbildningar för lantbruket.  

 

Nu måste vi alla kroka arm och tillsammans stå upp för framtidsnäringen jordbruket! 

 

Annika Åhnberg 


