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Akademiens preses Kerstin Niblaeus 
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari 2015 

 

 

 

Ers Excellenser 

Herr Statsråd 

Ärade akademiledamöter 

Mina damer och herrar 

 

 

 

I mänsklighetens begynnelse fanns inte lantbruket. Våra allra första förfäder livnärde sig på 

jakt och fiske, de samlade bär och frukter och frön från vilda växter och de förflyttade sig till 

nya jaktmarker när villebrådet tröt. 

 

Någon gång för kanske fem tusen år sedan, på tröskeln till den yngre stenåldern, börjar 

människor peta ner några vetekorn i en åker och sedan skörda. De vallar kor och tämjer 

grisar och hästar. I stället för att jaga djur kan man slakta när det passar. 

 

Det blir inledningen till en omvälvande förändring, inte bara i sättet att skaffa sig föda utan i 

livsstil och samhällsorganisation. Bostäder och redskap. Stolphus och trattbägare ersätts av 

långhus och järnplogar. Produktionen ökar, antalet människor likaså. Överskott möjliggör 

handel. Transporter utvecklas och nya betalningsmedel leder till ett ekonomiskt system. 

Samhällen organiseras, lagar stiftas och nya styresskick utformas.  

 

Utvecklingen av det vi brukar kalla den moderna civilisationen vilar således på lantbrukets 

grund, den som lades av de allra första bönderna. 

 

Nu har så där 250 generationer avlöst varandra och lantbruket har genomgått en hisnande 

förändring, liksom samhället i övrigt. Livslängden har ökat kraftigt och förvisso även 

välfärden.  

 

Vetenskap och teknik har skapat nya möjligheter att tillföra växtnäring och bekämpa 

sjukdomar och insekter. Växtförädling och bevattning är andra delar av den gröna revolution 

som ökat produktionen så att vi idag kan förse 6 miljarder människor på vår planet med föda. 

 

Nåja, inte riktigt. Vi får inte glömma att ca 800 miljoner människor fortfarande är 

undernärda. Det så kallade millenniemålet att halvera antalet undernärda till år 2015 kommer 

enligt FAO:s uppskattningar knappast att nås förrän in på 2040-talet. 
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Den demografiska utvecklingen innebär att vi torde vara omkring 9 miljarder på jorden år 

2050. Det är en gigantisk utmaning att producera livsmedel som räcker till alla – och 

dessutom att göra det på ett sätt som värnar om våra naturresurser och respekterar de gränser 

som naturen sätter. 

 

Det är inte omöjligt; det finns teknik och kunskap – och forskningen kommer att ge oss mera 

– för att öka produktionen ytterligare. Inte minst gäller det att organisera produktion och 

distribution så att matsvinnet, som nu är i storleksordningen 40 %, minskar. Kraftfulla 

åtgärder krävs och det kommer inte att gå av sig självt. Det kräver insatser i varje land på 

jorden. Vilken roll kan och bör Sverige spela i detta mänsklighetens kraftprov? 

 

Var i världen bör produktionen ske – behövs jordbruket i vårt lilla land i dagens globala 

frihandelsvärld? Och har svenskt jordbruk överhuvudtaget en chans i den globala 

konkurrensen? 

 

Mer än någonsin är den svenska jordbruksproduktionen beroende av vad som sker på 

världsmarknaden. Mjölkbonden som investerat i en modern robotanläggning ser priset på 

mjölk gå upp och ner beroende på hur mycket mjölk ryssarna och kineserna konsumerar. 

Köttproducenterna konkurrerar med sydamerikanska länder där djuren kan gå ute året runt. 

Och med europeiska unionsgrannar som inte tar lika allvarligt på gemensamt beslutade lagar 

och regler för t ex djuruppfödning. Allt medan vi konsumenter finner det självklart att året 

om ha tillgång till produkter från alla världens hörn på hyllorna i våra livsmedelsbutiker. 

Konkurrensen är svår och alltför många kurvor pekar neråt. 

 

Men det finns skäl för att slå vakt om och utveckla det svenska jordbruket, starka skäl. 

 

Ett första skäl är våra naturtillgångar. Vi har gott om mark och inte minst vatten som forsk-

ningen förutsäger kan bli en begränsande faktor för jordbruket i många länder. Bördigheten 

varierar men med forskningens hjälp kan vi få fram nya grödor som passar våra jordar och 

framtida klimat. 

 

Ett andra skäl är vår höga kunskapsnivå. Vi har välutbildade, duktiga bönder. Vi har fram-

stående forskare, Lantbruksuniversitetet hör till de främsta universiteten i Europa. Ännu 

bättre kan det bli om vi satsar mer på att stimulera innovationer och utvecklar dialogen 

mellan forskare och praktiker. Vi har dessutom en imponerande kader av kreativa stjärn-

kockar som skapat ett magiskt skimmer kring närproducerade råvaror i sina recept och 

menyer. Inte minst har vi kunniga konsumenter som mer och mer förstår att uppskatta den 

kvalitet som svensk produktion står för. 

 

Ett tredje skäl är hög kvalitet på våra produkter. När det gäller t ex djurhållning är vi bland 

de främsta i världen. Vår förbrukning av antibiotika är rekordlåg. Vi kan jämföra med andra 

länder i Europa, Tyskland använder 15 gånger mer, Danmark tre gånger mer och ett land 

som Cypern 29 gånger mer. I USA använder man antibiotika för att främja tillväxten, ett helt 

annat synsätt. Hög förbrukning av antibiotika i djuruppfödningen är inte bara en fråga för 

köttets kvalitet, det är allvarligt därför att det ökar risken för antibiotikaresistens, som är ett 

konkret hot. 

 

Produktiviteten är också hög. En svensk kossa kan ge 15 000 liter mjölk per år, det är nästan 

världsbäst. Aveln har varit framgångsrik och när ett land som Kina vill köpa in kor så väljer 

man svenskt. Och USA köper svenska tjurar.  
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Ett fjärde skäl är miljöhänsyn. Det svenska jordbruket är skonsammare för miljön än det som 

bedrivs i många av de länder som vi konkurrerar med. 

 

Klimateffekterna är mindre, t ex släpper svenska kor ut 30–40 % mindre växthusgaser än kor 

i Sydamerika. 

 

Användningen av bekämpningsmedel är relativt sett mycket låg, delvis på grund av vårt 

klimat som avskräcker insekter. Men mest tack vare medvetna åtgärder. Liksom i andra 

länder ökade förbrukningen av kemiska växtskyddsmedel kraftigt på 50- och 60-talet då 

teknikoptimismen var stor. Så småningom visade forskning på de skadliga effekterna på 

mark och vatten, på fåglar och fisk och därmed aven risker för människan. Kloka bönder tog 

till sig den nya kunskapen och användningen av kemiska bekämpningsmedel mer än 

halverades. Onödigt farliga medel rensades ut. Nu kommer nya EU-regler som strävar i 

samma riktning. Och tekniken hjälper till med nya maskiner som kan identifiera enskilda 

ogräs och behandla bara där istället för hela fält. 

 

Användningen av syntetiskt framställda gödselmedel har varit avgörande för att öka pro-

duktionen. Men också lett till problem genom läckage till vattendrag som bidragit till den 

övergödning som många av våra sjöar och inte minst Östersjön lider av. Ofta hör vi att 

jordbruket och bönderna bär den största skulden för detta problem. Få är medvetna om vilka 

insatser som våra svenska bönder gjort för att minska utsläppen. Genom kantzoner intill 

vattendrag, fånggrödor, höstsådd och vårplöjning t ex. Genom mycket bättre hantering av 

stallgödsel. Genom kampanjer för kunskapsspridning som ’Greppa näringen’ som även 

sträckts ut till andra sidan Östersjön. I Naturvårdsverkets rapporter om havsmiljön kan man 

läsa att ”den ökade kunskapen hos lantbrukare har lett till konkreta insatser som haft avsedd 

effekt”. Självfallet räcker inte detta, övergödningen är fortfarande ett stort och allvarligt 

problem. Men våra lantbrukare förtjänar ett erkännande för de insatser de faktiskt gjort. 

 

Och bättre kommer det att bli. Även här kommer ny teknik; genom GPS-styrning kan 

spridningen göras med hög precision anpassad till vad som verkligen behövs och därmed bli 

både mera kostnadseffektiv och med minskat läckage som följd. 

 

Man kan konstatera att det s k konventionella jordbruket utvecklats avsevärt åt det 

miljövänliga hållet under de senaste decennierna.  Samtidigt har den typ av odling som nu 

kallas ekologisk utan kemiska bekämpningsmedel eller syntetiska gödselmedel ökat till 

uppåt 10 % av volymen. 

 

Det är självklart positivt och mycket glädjande att konsumentintresset för dessa ekologiska 

liksom även närodlade produkter tycks öka stadigt, även i den offentliga sektorn som 

kommuner och landsting. 

 

På längre sikt kan vi hoppas på det verkligt uthålliga jordbruket, som prisbelönte Peter 

Sylwan beskriver så väl. Men dit är det långt kvar. 

 

Ett femte skäl för svenskt jordbruk är att trygga vår livsmedelsförsörjning. Trenden har varit 

att vi importerar alltmer, idag är 50 % av den mat vi äter i Sverige producerad inom landet. 

För tjugo år sedan var det 75 %. Jämför vi med andra EU-länder så är Sverige ett av de 

länder som har lägst grad av självförsörjning. Det kan ju faktiskt inträffa saker i vår omvärld 

som påverkar möjligheterna och villkoren för den import som vi nu tar för given. 
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Vi har en betydande livsmedelsindustri – vår fjärde industrigren som har potential att 

utvecklas både för svensk konsumtion och för export. 

 

Det här var några skäl för svenskt jordbruk. Det finns fler. Hur skulle t ex landskapet se ut 

om jordbruket försvann? Och vad skulle hända med landsbygden? 

 

Min slutsats är att vi behöver ett svenskt jordbruk även i framtiden. 

 

Frågan är då om vårt jordbruk kommer att kunna klara sig i den konkurrens som den världs-

omfattande frihandeln för med sig. Det beror inte bara på böndernas insatser utan också på 

de villkor och ramar som utformas genom politiska beslut. Det är bra att regeringen aviserat 

en livsmedelsstrategi och uttalat sig för en ökad andel svenskproducerat i konsumtionen av 

livsmedel. KSLA har en rad aktiviteter på gång som vi hoppas kan komma till användning i 

det arbete som förestår. 

 

Den förra regeringen tillsatte en utredning om konkurrenskraften i svenskt jordbruk och träd-

gårdsnäring. Vi ser fram mot det betänkande som ska levereras om några veckor med stor 

förväntan. Vår akademi har aktivt bidragit med underlag för utredningens arbete t ex när det 

gäller att beskriva forskningens roll och möjligheter. 

 

Nu är det ju inte längre så att enbart svenska politiska beslut avgör villkoren för produk-

tionen. Sverige är medlem i den Europeiska Unionen som har en gemensam jordbrukspolitik, 

Common Agricultural Policy eller CAP. Medlemsländernas jordbruksministrar träffas regel-

bundet i Bryssel eller Luxemburg för att fatta beslut, liksom Parlamentet. Nyligen har CAP 

20 beslutats, som lägger fast jordbrukspolitiken fram till 2020. Samtidigt inleds förbere-

delserna för nästa CAP 30. Vill man påverka den så bör man vara tidigt ute och KSLA har 

ambitionen att redan nu börja tänka på inspel till denna CAP. Vi tror att det är angeläget att 

föra in vetenskapligt underlag för de diskussioner som kommer att föras. Vi har också 

kontakt med andra europeiska lantbruksakademier som har liknande intressen. Vi samverkar 

i ett nätverk som just nu leds av Tjeckien och Frankrike. 

 

Det svenska jordbruket står inför svåra utmaningar. Det kommer att krävas ett maximalt 

mobiliserande av de resurser vi har, den kunskap som finns och den vi måste satsa på att 

utveckla. 

 

Den Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien kommer att fortsätta sin 200-åriga gärning 

att utveckla det svenska lantbruket genom forskning och praktisk erfarenhet. 

 

 

Kerstin Niblaeus 
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Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander 
 

 

 

KSLA:s högtidssammankomst den 28 januari 2015 

 

 

 

Ers Excellenser 

Herr Statsråd 

Hedersledamöter 

Nya ledamöter 

Pristagare 

Akademiledamöter 

Ärade gäster 

 

 

 

 

År 2014 var Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 202:a verksamhetsår räknat sedan 

starten 1813. I efterdyningarna efter vårt 200-årsjubileumsår 2013 genomförde vi totalt cirka 

50 aktiviter under året. Jag kan naturligvis inte redovisa alla här och nu, utan ni får hålla 

tillgodo med ett axplock. Jag börjar med ett exempel från varje avdelning; 

 

Allmänna avdelningen arrangerade akademisammankomsten i mars med titeln Makten över 

marken – vem ska bestämma bruket av vår livsviktiga åkermark? Ett mycket aktuellt ämne 

med tanke på att mycket god åkermark bebyggs och därmed i princip tas ur produktion för 

all framtid.  

 

Jordbruksavdelningen arrangerade ett seminarium med titeln Matfusk, missförstånd och 

bedrägerier. Bakgrunden till detta seminarium var bland annat de olika köttskandaler i både 

Sverige och Europa som avslöjade stora oegentligheter inom internationell livsmedelshandel. 

Seminariet finansierades av Insamlingsstiftelsen för Stundande Skördar. Stiftelsen finansie-

rade också Framtidsprojektet fas 2, det vi nu kallar ”Unga i KSLA”. 

 

Skogsavdelningen ansvarade för en akademisammankomst i november med titeln Hur 

kommer det sig att Sverige är en skogsindustriell stormakt? Här framkom det med all 

tydlighet att svensk skogsindustriell storhet inte är någon absolut självklarhet i framtiden, 

men att framtidsutsikterna är goda om branschen satsar på utveckling och på nya marknader.  

 

Från Enheten för de Areella Näringarnas Historia, ANH, väljer jag att nämna lanseringen 

av ”Arrendeboken”, Att bruka men inte äga: Arrenden och annan nyttjanderätt till mark i 

svenskt jordbruk från medeltiden till idag. En bok som berättar om historien – men som har 

stor aktualitet genom kopplingen till den pågående revideringen av arrendelagstiftningen.  
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Under året arrangerades dessutom två utlandsresor för och av våra ledamöter. 

 

Den ena var Skogsavdelningens studieresa till Ryssland med besök i S:t Petersburg och i 

republiken Komi, som gränsar till Uralbergen. Man studerade bland annat hur den ryska 

skogsnäringen står sig jämfört med den svenska och kom fram till att än så länge utgör det 

ryska skogsbruket inte något större hot mot svensk skogsindustri. Många ryssar inom 

professionen vill till och med gärna se en övergång till den ”svenska modellen” i Ryssland. 

 

Jordbruksavdelningen arrangerade en resa till Bryssel och Paris med omnejd. Fokus för den 

var EU:s framtida jordbrukspolitik, CAP. Vi som deltog kunde konstatera att de flesta 

fransmän som vi träffade inte var särskilt förändringsbenägna vad gäller den EU-gemen-

samma jordbrukspolitiken. Eller kanske snarare – vi märkte en viss ovilja mot att ens 

diskutera någon typ av förändring som skulle kunna äventyra Frankrikes ställning eller 

fördelar av den förda jordbrukspolitiken.  

 

KSLA har under två år haft ansvar för den europeiska unionen av lantbruksakademier, 

UEAA. Vi lämnade över ordförandeskapet till Tjeckien vid en konferens i Prag i mitten av 

september. 

 

Akademien har aktivt engagerat sig i Konkurrenskraftsutredningen som landsbygdsdeparte-

mentet har tillsatt. Ledamoten Annika Åhnberg är KSLA:s representant i utredningens 

expertgrupp. Flera av våra kommittéer har varit och är fortfarande engagerade i att på olika 

sätt ta fram underlag till utredningens arbete. 

 

För den som vill få en mer komplett redovisning av 2014 års verksamhet så hänvisar jag till 

vår årsredovisning som kommer i april. 

 

 

 

Akademiens verksamhet finansieras till stora delar av avkastningen från vårt eget kapital och 

avkastningen från en del av de stiftelser vi förvaltar. God kapitalförvaltning är av största vikt 

för att vi ska kunna driva framgångsrik verksamhet.  

 

Under året engagerade vi två olika externa granskare som genomförde en utvärdering av vår 

kapitalförvaltning. Granskningen bestod av både en kvantitativ del och en kvalitativ del och 

resultatet var genomgående positivt. Under den 6-årsperiod som granskningen omfattade har 

vårt kapital kvantitativt utvecklats minst i nivå med andra kapitalförvaltningar med jämför-

bara avkastningskrav. Den kvalitativa utvärderingen, som handlar om organisation och 

ansvarsfördelning, bekräftade att vår ekonominämnd uppfyller sin viktiga roll på ett mycket 

kompetent sätt.  

 

Med den situation som för närvarande råder på kapitalmarknaden, med extremt låga räntor, 

så kommer aktiv kapitalförvaltning att vara av största betydelse för akademien även fort-

sättningsvis. Det är av största vikt att vi håller en bra balans mellan ett relativt högt 

avkastningskrav och ett inte alltför högt risktagande. 

 

Akademiens behov av en långsiktigt solid ekonomi gör också att vi grundligt ser över både 

kostnader och intäkter. 
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Under året har vi fokuserat mycket på att hitta sätt att spara; besparingar som ändå inte, så 

långt möjligt, får negativa effekter på vår verksamhets omfattning och kvalitet. 

 

Akademikollegiet har också beslutat att aktivera arbetet med att hitta extern finansiering för 

delar av vår verksamhet – samtidigt som vi inte får tumma på vår position som obunden och 

fristående organisation. Oberoendet är en av KSLA:s grundpelare. Vi ska fortsätta vara den 

oberoende mötesplatsen för de gröna näringarna. 

 

 

 

Det gångna året har också präglats av olika satsningar för att utveckla akademien och dess 

verksamhet inför framtiden. Så, om vi tar en snabb titt in i vår närmaste framtid, vad ser vi 

då? 

 

Vår agrar- och skogshistoriska enhet, ANH, bedriver en stor och viktig del av KSLA:s 

verksamhet. Under året tillsatte kollegiet, vår styrelse, på förslag från ANH-nämnden, en 

framtidsutredning med uppdraget att ge förslag till framtida inriktning och organisation av 

den historiska verksamheten, inklusive vårt unika bibliotek. 

 

Bakgrunden till översynen är bland annat att vår chefsbibliotekarie sedan många år, Lars 

Ljunggren, går i pension under 2015 och att den historiska verksamheten tar i anspråk en stor 

del av akademiens ekonomiska resurser. Det är också viktigt att den vetenskapliga 

förankringen stärks, liksom att verksamheten anpassas till omvärldens efterfrågan och 

integreras mer i akademiens övriga verksamhet. 

 

Akademiens kansli har en viktig roll för att genomföra den verksamhet som akademileda-

möterna initierar och aktivt deltar i. Under våren kommer vi att jobba med att ytterligare 

effektivisera våra processer. 

 

Kommunikation, både intern och extern, är ett område som vi ständigt behöver utveckla för 

att akademiens aktiva arbete och aktuella frågor ska nå ut till våra målgrupper på ett effektivt 

sätt. Vi arbetar på att hitta former för att utnyttja den stora kompetens som finns inom 

ledamotskåren och som är en uppenbar resurs för att effektivisera vår kommunikation. 

 

Akademien har en bra grundorgansation för att genomföra ett ledamotsdrivet arbete. 

Verksamheten styrs utifrån den 4-åriga verksamhets- och inriktningsplan som presesparet 

arbetat fram för åren 2013–2016. Akademiens kollegium höll i våras en planeringskonferens 

för att ge underlag till den årliga verksamhetsplanen, en plan som till stora delar baseras på 

de planer som våra tre avdelningar arbetat fram för kommande år. Den fastställdes för 2015 i 

genomarbetad form vid decemberkollegiet. Det praktiska arbetet genomförs sedan i de olika 

kommittéer som varje avdelning föreslår.  

 

Här vill jag passa på att tacka alla de ledamöter som lägger ner ett stort och ideellt arbete i 

kommittéer, nämnder, avdelningar, kollegiet och på flera andra sätt. Jag vill också tacka alla 

andra, icke ledamöter, som bidrar med sitt arbete och sin kompetens till nytta för akademien.  
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Till sist några aktiviteter att speciellt notera inför 2015: 

 

 I höst kommer vi att för första gången att arrangera ett Håstadiusseminarium. Årets 

pristagare Dave Servin kommer att delta i både planeringen och genomförandet av 

seminariet som troligen kommer att hållas på SLU Alnarp. 

 

 Vår förste KSLA-Wallenbergprofessor, Ian Fleming, kommer att ansvara för ett 

Wallenbergseminarium inom fiskeekologi som vi planerar för i Göteborg, i samarbete 

med Göteborgs universitet.  
 

Som alla förstår kommer vi att ha många intressanta aktiviteter under 2015. Det finns all 

anledning att titta in på vår hemsida då och då för att se vad som är på gång. Jag vill varmt 

rekommendera var och en att delta i akademiens olika arrangemang, allt utifrån det som 

intresserar just dig mest! 

 

 

Carl-Anders Helander 

 


