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Akademisekreteraren har ordet
Verksamheten 2015
År 2015 var Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 203:e verksamhetsår sedan starten 1813.
KSLA är en mötesplats för de areella näringarna –
de ”gröna näringarna”, som vi ofta säger. Vi arbetar
genom obunden dialog och oberoende analys med
frågor som intresserar många och berör alla.
Under 2015 genomförde vi ett 50-tal mycket välbesökta aktiviteter. De beskrivs längre fram i denna
skrift men jag vill redan här framhålla några av dem,
nyheter på vår repertoar.
I oktober gjorde KSLA-Wallenberg-seminariet
premiär. Vid sitt 200-årsjubileum erhöll akademien en donation från Knut och Alice Wallenbergs
Stiftelse för att finansiera en serie gästprofessurer
av högsta internationella kaliber. Ian Fleming, forskare i världsklass i frågor om vilda fiskpopulationer,
blev utsedd till vår första Wallenbergprofessor. Han
var också huvudtalare vid det första Wallenbergseminariet: Salmon and their management – new perspectives under changed conditions (se sid 23).
En annan premiär var Håstadiusseminariet på
SLU i Alnarp. Tidigare ledamoten Birger Håstadius
och hans hustru Ulla testamenterade en donation
till akademien, som innebär att vi vartannat år kan
dela ut Håstadiuspriset för framstående insatser för
utvecklingen av svensk växtodling. Förste pristagare
var Dave Servin som ansvarade för ett seminarium
på temat Optimerad spannmålsodling (sid 24).
Akademien har en ambition att årligen genomföra ett KSLA:s Miljöseminarium för att sätta fokus
på aktuella miljöfrågor inom akademiens verksamhetsfält. Det första i serien handlade om ekosystemtjänsternas betydelse och hade titeln Bruka utan att
förbruka – om konsten att föda en värld utan att förstöra den (sid 25).
Genom samverkan inom den europeiska organisationen för lantbruksakademier, UEAA, har vi
fått EU-kommissionens godkännande för att driva
ett Horizon 2020-projekt tillsammans med universitet, forskningsinstitut, akademier och företag i
tio europeiska länder. Det handlar om att analysera
och utveckla sensoranvändning i mjölkkostallar för

bättre djurvälfärd och som stöd för mjölkföretagares beslut. Projektet heter 4D4F (Data Driven Dairy
Decisions 4 Farmers) och våra partners i projektet är
SLU, Hushållningssällskapen och Växa Sverige.

Organisationsförändringar
Kollegiet beslutade i maj att ändra organisationen
av akademiens historiska verksamhet, det vi hittills
benämnt ANH, Enheten för de areella näringarnas
historia. Bakom den nya organisationen låg främst
den interna framtidsutredning som tillsattes 2014.
Verksamheten döptes om till BAHP – Bibliotek,
arkiv och historiska projekt – och en ny nämnd
tillsattes. BAHP-nämnden är fullt ut bemannad
av akademiledamöter. På detta sätt skapas direkta
kopplingar mellan avdelningarnas aktiviteter och
vår historiska kompetens och verksamhet.
På akademiens donationsgård, Enaforsholm,
skedde också förändringar under året. Där har vi
nu en renodlad bolagsstyrelse för AB Enaforsholm.
Den ska koncentrera sig på den affärsmässiga driften av Fjällgården medan den rena fastighetsförvaltningen åligger en separat styrelse.

Ekonomi och finansiering
Årets ekonomiska resultat är bättre än tidigare år
och hamnade klart över budget. Bakom detta ligger
flera års arbete med att sänka våra kanslikostnader
och att öka intäkterna utan att belasta kapitalets
långsiktiga avkastningsförmåga. Akademiens verksamhet finansieras till stora delar av avkastningen
från vårt kapital och från en del av de stiftelser vi
förvaltar. Vi har ett relativt högt avkastningskrav
som vi måste balansera mot ett inte alltför högt
risktagande och det kräver aktiv kapitalförvaltning. Med dagens extremt låga räntor är kvaliteten
på vår kapitalförvaltning i realiteten av mycket stor
betydelse för om vi ska kunna driva en framgångsrik verksamhet. Här har vår mycket kompetenta
Ekonominämnd en nyckelroll.
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Vi och våra systerakademier
Vi ser många möjligheter och fördelar med aktiva kontakter med systerakademierna. Under 2015 startade
KSLA tillsammans med Vitterhetsakademien ett fyraårigt trädgårdshistoriskt projekt med syfte att publicera
ett bokverk i två volymer om trädgårdar och trädgårdsodling i Sverige ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
Ledamöter i KSLA och Konstakademien har i ett år
samarbetat på temat ”Konsten, människan och landskapet i förändring”. Idén är att våra två akademiers olika
typer av kunskaper kan ge oss en ny och mer nyansrik
syn på landskapet (se sid 31).

Ledamotsdrivet arbete
Vår organisation är byggd för ett aktivt ledamotsarbete.
På övergripande nivå utgår verksamheten från den fyraåriga verksamhets- och inriktningsplan som preses
och vice preses arbetar fram i början av sin mandatperiod. Akademiens kollegium, styrelsen, fastställer
en årlig verksamhetsplan vid varje decemberkollegium,
främst baserad på de planer som ledamöterna i våra tre
avdelningar arbetar fram för det kommande året. Det
egentliga arbetet genomförs sedan i avdelningarnas
olika kommittéer.
Syns vi inte så finns vi inte, brukar man säga. I december fastställde kollegiet en kommunikationspolicy
som placerar det huvudsakliga kommunikationsarbetet
ute i våra kommittéer och arbetsgrupper. Ledamöter
och kommittémedlemmar får på så sätt ansvar för att
nå ut till våra målgrupper genom att integrera kommunikationsinsatser redan i sin aktivitetsplanering.
Jag vill här passa på att tacka alla ledamöter som lägger ned stort och ideellt arbete i kommittéer, nämnder,
avdelningar, i kollegiet och på andra sätt. Jag vill också
tacka alla andra, icke ledamöter, som bidrar med sitt
arbete och sin kompetens till akademiens nytta, inte
minst mina medarbetare på kansliet!
Allra sist vill jag framföra ett varmt tack till Kerstin
Niblaeus och Bo Andersson, preses och vice preses
2012–2015, för mycket gott arbete under den gångna
mandattiden. Samtidigt hälsar jag vårt nya presespar,
Lisa Sennerby Forsse och Björn Sundell, välkomna till
fyra år i akademiens ledning.

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD

Carl-Anders Helander på donationsgården Enaforsholm. Foto: Ylva Nordin.
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Högtidssammankomsten
Akademiens 203:e högtidssammankomst, på temat ”Svenskt jordbruk i framtiden”, samlade knappt 480
gäster i Stockholm Stadshus onsdagen den 28 januari 2015. Det formella mötet hölls i Blå Hallen och den
efterföljande banketten i Gyllene Salen.
Preses Kerstin Niblaeus öppnade aftonens sammankomst och hälsade H.E. Riksmarskalken Professor
Svante Lindqvist samt övriga gäster välkomna. Hon höll därefter sitt anförande med titeln Det oumbärliga
lantbruket.
De nya hedersledamöterna samt de nya svenska och utländska ledamöter som kunde närvara tog emot
sina ledamotsbrev ur preses hand. Riksmarskalk Svante Lindqvist delade därefter ut akademiens priser och
belöningar.
Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander sammanfattade det gångna årets verksamhet inom
akademien och gav också några exempel på planerade aktiviteter. Högtidstalet hade titeln Svenskt jordbruk i framtiden – tre perspektiv och var som titeln antydde tredelat: agronomen och lantbrukaren Ingemar
Gruvaeus gav sin syn på Sveriges jordbruk i framtiden ur lantbrukarens perspektiv, växtförädlingsforskaren
och forskningskommunikatören Anna Lehrman såg på det ur ett forskarperspektiv och sist fick åhörarna f d
jordbruksministern, konsulten och akademiledamoten Annika Åhnbergs syn på Sveriges framtida jordbruk
ur ett marknads- och konsumentperspektiv.
Före och under ceremonin framförde duon Basfiol och flöjt med Martin tre svenska folkvisor. Före banketten sjöng Västgöta Nations manskör Korgossarna fem sånger med lantbruksanknytning, under ledning
av dirigent Maria Goundorina.
Vid den efterföljande måltiden i Gyllene Salen bjöds gästerna på en meny baserad på ”Svenskt jordbruk
i framtiden ur gastronomisk synvinkel”. Menyn presenterades av hedersledamoten Christina Möller och
vinerna av ledamoten Carl Jan Granqvist.
Vid banketten talade mottagaren av A.W. Bergsten-priset, Peter Sylwan, å pristagarnas vägnar och
Carolyn Glynn talade för alla de nyinvalda ledamöterna. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht framförde
gästernas tack för en trevlig och god middag.
Preses, akademisekreterarens och de tre högtidstalarnas tal finns alla att hämta på akademiens hemsida,
liksom högtidsprogrammet.
Preses Kerstin Niblaeus inledningstalar vid högtidssammankomsten. Foto: Mats Gerentz.
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Pristagare vid 2015 års högtidssammankomst, fr v: Anna Berlin, Peter Herthelius, Tore Dahlqvist, Otto Ramsay, Sune Linder, Dan Binkley,
Youling L. Xiong, Dave Servin, Kristina Andersson, Henrik Andersson, Jan Delcour, Emil V. Nilsson, Eva Lindberg, Jan Ö. Jönsson och Peter
Sylwan. Leif Andersson och Maria Andersson kunde inte närvara. Foto: Mats Gerentz.

Priser och belöningar 2015
Vid högtidssammankomsten mottog följande personer priser och belöningar för förtjänstfulla insatser
inom akademiens verksamhetsområden ur Hans Excellens Riksmarskalken Professor Svante Lindqvists
hand.
A.W. Bergstens pris
för framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik
undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det
praktiska området som bidragit till att väcka håg och
intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren
till agronom Peter Sylwan
”som under 40 år på ett initierat sätt deltagit i och
utvecklat lantbruksdiskussionen som skribent och
journalist i press och radio samt som uppskattad
konferensledare”.
Akademiens S.O. Bergs och Fajer Fajerssons pris
för framstående insatser inom lantbrukets marklära/
växtnäringslära och växtförädling/kvalitetsforskning
till agronom Jan Ö. Jönsson

”för hans framgångsrika resistensförädling av höstoch vårvete mot sjukdomar som gulrost, mjöldagg,
septoria och stinksot”.
Akademiens Nilsson-Ehlemedalj
för synnerligen framstående och för utvecklingen främjande insatser inom professor Herman Nilsson-Ehles
forskningsområden, nämligen genetiken och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och
skogsbruk
till professor Leif Andersson
”för enastående molekylärgenetisk forskning med
tillämpningar inom husdjursaveln”.
Leif Andersson kunde inte delta vid ceremonin.
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Bertebospriset
för väl meriterad, banbrytande utvecklingsmetod, som
berör livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi
till professor Jan Delcour, Belgien,
”för hans unika forskning kring livsmedelstillsatser
som funnit en rad tillämpningar inom den spannmålsbaserade livsmedelsindustrin” och
till professor Youling L. Xiong, USA,
”för hans forskning kring kemiska, fysikaliska och
biokemiska mekanismer som reglerar hur proteiner
och peptider fungerar i livsmedel och speciellt i processade produkter med kött eller fisk”.
Håstadiuspriset
för särskilt framstående insatser för växtodlingen i
Sverige
till agronom Dave Servin
”för framgångsrik utveckling av Partnerskap Alnarp
till ett föredöme för samverkan mellan lantbruksoch trädgårdsforskning och dess intressenter”.
Priset delades 2015 ut för första gången och delas i fortsättningen normalt ut vartannat år.
Akademiens Guldmedalj
för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält
till professor emeritus Sune Linder
”för hans viktiga forskning kring klimatets och
växtnäringens betydelse för skogens tillväxt samt
för hans betydande insatser för att utveckla svensk
och internationell skogsvetenskaplig forskning och
utbildning”.
Akademiens Silvermedalj
för att på förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella
näringarna
till lantmästare Peter Herthelius
”för hans stora inflytande på den praktiska utformningen av decenniers svenska jordbruksinsatser i fattiga länder och särskilt på växtförädlingsområdet”.
Akademiens belöning för framstående doktorsarbete
för att under den närmast föregående treårsperioden ha
framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna
eller därtill knuten verksamhet
till agronomie doktor Anna Berlin, Sveriges Lantbruksuniversitet,
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”för hennes avhandling Population Biology of Puccinia
graminis – Implications for the Epidemiology and
Control of Stem Rust” och
till teknologie doktor Eva Lindberg, Sveriges Lantbruksuniversitet,
”för hennes avhandling Estimation of Canopy
Structure and Individual Trees from Laser Scanning
Data”.
Akademiens belöning för föredömliga insatser
inom pedagogik och undervisning
för att under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt ha förmedlat kunskap inom de
areella näringarna vid universitet eller högskola
till universitetslektor Maria Andersson
”för hennes innovativa arbete som pedagogisk ledare
och lärare med fokus på studenternas lärande genom
utmaningar, verklighetsanknytning och aktualitet i
undervisningen”.
Maria Andersson kunde inte delta vid ceremonin.
Akademiens belöning för föredömliga insatser
inom forskningskommunikation
för att inom skogs- eller jordbrukssektorn ha gjort framstående insatser inom forskningskommunikation, riktad
till andra än forskare inom det egna ämnesområdet
till filosofie doktor Emil V. Nilsson
”som har medverkat till att göra museet Biotopia till
Uppsalas mest besökta museum, där naturvetenskap
blivit tillgängligt och intressant för både barn och
vuxna”.
Akademiens belöning för föredömliga insatser i
skogs- och jordbruksforskningens tjänst
för framstående insatser i skogs- eller jordbruksforskningens tjänst och därmed förtjänstfull medverkan till
kvalificerad forskning
till agronom Kristina Andersson
”för hennes föredömliga arbete att samordna stora
delar av svenska praktiska grisförsök och därigenom
underlätta tvärdisciplinär forskning och doktoranders möjligheter att bedriva sina projekt”.
Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare
för att genom idérikedom och engagemang i sin praktiska
verksamhet som landsbygdsutvecklare på ett positivt sätt
ha bidragit till utvecklingen på landsbygden
till lantmästare Henrik Andersson
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”för hans arbete med utveckling och genomförande
av det regionala landsbygdsprogrammet i Skåne. Han
har visat stor idérikedom, initiativkraft och stort engagemang och har härigenom på ett positivt och
oegennyttigt sätt verkningsfullt bidragit till utvecklingen på landsbygden.”
KSLA:s Wallenbergprofessur,
som är avsedd att knyta framstående utländska forskare, som
kan bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna
sektorn, till våra universitet och högskolor – en Wallenbergprofessor ska tillföra nya aspekter till redan starka forskningsmiljöer eller fungera som en vitamininjektion för att
bygga upp nya strategiska miljöer –
till professor Dan Binkley, Colorado State University,
USA,
”som är en forskare i världsklass som kan förväntas bidra till förnyelse av skogsvetenskapen i Sverige, framförallt när det gäller skogens biogeokemi och dynamik”.
Anders Walls landsbygdsstipendium,
som ska stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till
insatser för landsbygdens utveckling,
till Otto Ramsay
”för att han som ung lammuppfödare och entreprenör
bidrar till den lokala landsbygdsutvecklingen. Genom
företaget Kullalamm hanterar han på ett ekologiskt sätt
alla led från jord till bord – från uppfödning med kött-,
ull- och skinnproduktion till såväl egen restaurang med
företrädesvis lokala råvaror som grossistverksamhet och
gårdsbutik”.
Beslutat av Anders Walls stipendiekommitté.

Högtidstalarna Annika Åhnberg, Ingemar Gruvaeus, Anna Lehrman. Foto: Mats Gerentz.

Ordinarie sammankomster
Akademiens högtidssammankomst infaller den 28 januari varje år. Därefter anordnar akademiens tre
avdelningar – Allmänna avdelningen, Jordbruksavdelningen och Skogsavdelningen – en sammankomst
vardera 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. De
åtta ordinarie sammankomsterna år 2015 lockade sammanlagt 469 fysiska deltagare. Alla de sex som
hölls i akademiens lokaler webbsändes. En sammankomst kombinerades med exkursion till brandfälten
i Västmanland. En sammankomst förlades till Tejarps Gård i Klågerup, vilket inte hindrade att även den
webbsändes.

Ledande landsbygd
12 februari
Flykten från landsbygden är en global företeelse
och 2008 bodde det för första gången fler människor i städer än på landet. Efter en tid av stark
politisk vilja att föra över arbetskraften från lantbruket till industrin har politikens roll blivit mer
osäker. Cecilia Waldenström var tveksam till om
Sverige för närvarande har någon speciell lantbrukspolitik. Statssekreterare Elisabeth Backteman
på Näringsdepartementet konstaterade att ett sammanslaget landsbygds- och näringsdepartement
kommer att innebära att landsbygden äntligen kan
få en landsbygdspolitik värd namnet. Det kommer
att kunna innebära att ”olika politikområden slår
armkrok med varandra” för att göra det mera attraktivt att leva utanför städerna.
Gunilla Kindstrand vädjade i sitt korta och starkt
engagerande anförande om att inte ställa stora befolkningsgrupper utanför informationsflödena och
kulturen. Vi har inte längre råd att bära ut tidningarna till de som bor längst bort, men det är just de
människorna som har sämst tekniska möjligheter att
hålla sig informerade via nätet. Stora delar av landet
riskerar att hamna i en demokratisk slagskugga och
stängas ute ifrån det offentliga samtalet.
77 deltagare + 105 webbvisningar (A)
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KSLA tar pulsen på det nationella
skogsprogrammet
12 mars
Det nationella skogsprogrammet kan bli ett lyft
för skogsnäringen – eller platt fall. Så olika åsikter
framfördes vid skogsavdelningens sammankomst
våren 2015.
Mottot för skogsprogrammet är ”Skogen – det
gröna guldet” och visionen är att det ska bidra till
jobb och hållbar tillväxt i hela landet och en växande
bioekonomi, berättade landsbygdsminsterns utsände. Programmet ska arbeta brett med frågor som
jobb, klimat, biologisk mångfald, ekosystemtjänster,
sociala värden, träbyggande, bioekonomi och internationella frågor.
GS-facket, LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna var positiva till att regeringen tar ett samlat
grepp på skogsfrågorna. SNF var ”avvaktande skeptisk” medan programmets ”urfader” professor Sten
Nilsson var tveksam. Förslaget fokuserar på dagens
konflikter, inte på områden där vi kan hitta lösningar. Risken är att den enda effekten blir en ökad
konsumtion av Ramlösa i Rosenbad, menade han.
56 deltagare + 122 webbvisningar (S)
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Svensk mat på världen fat
9 april
Överläggningsämnet vid denna sammankomst handlade om svensk livsmedelsstrategi och konkurrenskraft
på en global marknad.
Dagens livsmedelproduktion sker i öppen konkurrens med övriga europeiska länder. Andelen svenskproducerad mat har sjunkit alltsedan EU-inträdet och
importen har samtidigt stigit. En viktig fråga i arbetet
med den svenska livsmedelsstrategin är hur svenskt
lantbruk och livsmedelsindustri ska kunna konkurrera
på en växande global marknad. Regeringens representant beskrev arbetsprocessen med ta fram och förankra
livsmedelsstrategin i de areella näringarna och livsmedelsindustrin. Närvarande intressenter delade med sig
av sin syn på hur lantbruket och livsmedelsindustrin
kan utvecklas mot lönsamhet, skaparkraft, attitydförändringar, kapital- och kompetensinvesteringar.
62 deltagare + 118 webbvisningar (J)

Akademiens vårexkursion –
Brandfälten i Västmanland
7 maj, Snytsbo och Karbenning med omnejd
Årets akademiresa gick till Brandfälten i Västmanland
och det hade då gått nio månader sedan branden bröt ut
den 31 juli 2014. Det tog 11 dagar med enorma insatser
att få skogsbranden under kontroll och ca 13 800 hektar
skog hann förstöras. Cirka 1 200 nötkreatur och 500 får
och lamm evakuerades och ett 25-tal byggnader brann
ned. Branden tog tragiskt nog också en människas liv.
Under resan fick deltagarna möjlighet att diskutera
och studera utvecklingen och effekterna av den enorma
skogsbranden, framförallt utifrån skogsägares och bönders perspektiv.
Försäkringsfrågorna belystes liksom engagemanget
från olika aktörer och hur marken och dess produktionsförmåga påverkats av branden.
Den traditionella ärtsoppslunchen inmundigades
i Snytsbo, där den formella akademisammankomsten
också genomfördes.
53 deltagare (K)

Jordbruket och landskapet
10 september, Tejarps Gård
Jordbrukets utveckling är centralt för landskapets utveckling och de senaste decenniernas förändringar i
jordbruket har lett till dramatiska förändringar i odlingslandskapet. Gårdarna blir snabbt färre och större,

Vårexkursion i brandens spår. Foto: Ylva Nordin.

antalet betesdjur minskar, vissa bygder marginaliseras.
Syftet med sammankomsten var att diskutera
förändringarnas orsaker och möjligheterna att påverka utvecklingen. Anders Wästfelt talade bland
annat om att arbetsproduktiviteten ökar, men areaproduktiviteten minskar i takt med att gårdarna blir
så stora att brukaren inte längre kan vara i rätt tid
överallt. Kvarvarande bönder får bättre ekonomi
men den totala avkastningen, biodiversiteten och
den övergripande resursanvändningen blir sämre.
Åsa Odell påminde om djurens betydelse som
motor i lantbruket – och lantbruket som motor på
landsbygden. Johan Wallander från Jordbruksverket
berättade att hälften av Sveriges rödlistade arter
finns i odlingslandskapet och att även många arter
som tidigare var vanliga har minskat i takt med att
lantbrukets miljöer blir alltmer homogena. Han visade också att insatser för mångfald, som stöd till
betesmarker och anläggning av våtmarker, ändå ger
resultat. ”Vill vi så kan vi!”, var hans slutsats.
54 deltagare + 42 webbvisningar (A)

Hållbar intensifiering i växt- och
djurproduktion
12 november
Målet med hållbar intensifiering är att öka den
livsmedelsproduktion som sker på befintlig jordbruksmark och samtidigt minimera belastningen
på miljön. Alla insatser som görs för att ”intensifiera” livsmedelsproduktionen måste motsvaras av
ett samlat fokus på att göra det hållbart för att inte
undergräva vår förmåga att producera mat i framtiden. Hur omsätter vi i Sverige begreppet hållbar
intensifiering till våra förhållanden?
Exemplen är många. För mjölkproducenten
handlar det mycket om att öka effektiviteten genom
att tillämpa känd teknik, att öka fodereffektiviteten
och livstidsavkastningen. Det handlar om att behålla
kon frisk och produktiv under lång tid och att skapa
en uthållig miljö. Inom grisproduktionen finns stora
möjligheter att utnyttja restprodukter från livsmedelsindustrin. För spannmålsproducenten handlar
det om planering och uppföljning med god kännedom om markegenskaper och fältens olikheter.
52 deltagare + 46 webvisningar (J)

Vad innebär urbaniseringen för
skogsnäringen?

Året som gått och året som kommer

8 oktober
Hur urbaniseringen påverkar skogsnäringen var
temat för skogsavdelningens höstsammankomst.
Sverige urbaniseras snabbast i EU, men det beror
inte på en massiv flytt från glesbygden utan på att
städerna växer, vilket i sin tur beror på en snabbt
ökande befolkning.
Med urbaniseringen flyttar den politiska makten
till städerna och den urbana allmänhetens syn på
skogen blir allt viktigare. Vid en studie av tätortsbefolkningens syn på skogens värden hamnar ekonomisk avkastning lågt, bara 8 procent, skogens övriga ekosystemtjänster svarar alltså för hela 92 procent! Det är också viktigt att sälja in rätt budskap till
en urban befolkning. ”Brukad skog räddar världen”
är ett sådant. I framtiden ska man inte bli jägmästare
utan ”klimaträddare”.
Mötet bjöd på en tänkvärd twist: ”Det är de
svaga som åker till Göteborg och Stockholm. De
som väljer landsbygden måste vara starka och entreprenörer.”
60 deltagare + 39 webbvisningar (S)

10 december
Årets sista sammankomst brukar locka många ledamöter – så också detta år. Vart fjärde år väljer akademien en ny preses och vice preses och vid denna
sammankomst fastställde akademien in pleno valet
av nytt presespar för perioden 2016–2019, ett val
som fallit på Lisa Sennerby Forsse som preses och
Björn Sundell som vice preses.
Därefter summerade avdelningsordförandena
och ordföranden för akademiens historiska verksamhet året som gått och presenterade planerna för
kommande år. Akademisekreteraren informerade
om övriga under året genomförda och planerade
projekt.
Sammankomsten var också den sista för det avgående presesparet, Kerstin Niblaeus och Bo Andersson, och den avslutades med att de två gav sina
reflexioner från åren som preses och vice preses.
Direkt efter sammankomsten hölls en enkel avtackningsceremoni i Donatorsfoajén varvid Kerstin
Niblaeus presesporträtt avtäcktes.
55 deltagare + 64 webbvisningar (K)
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Årets aktiviteter
Under år 2015 arrangerade akademien, förutom sammankomster (inklusive akademiens vårexkursion)
och kommitté- och arbetsgruppsmöten, 24 seminarier, 5 workshops, 3 rundabordssamtal, 1 konferens,
3 boksläpp, 3 exkursioner och 1 övrig aktivitet. Vi tog emot 5 studiebesök/biblioteksvisningar och hade
5 Enaforsholmsaktiviteter. De flesta arrangemang är öppna för alla. Sammanlagt kom drygt 2 830 personer
för att delta i våra aktiviteter, exklusive de ordinarie sammankomsterna och högtidssammankomsten.
Aktiviteterna skedde i akademiens hus på Drottninggatan 95 B i Stockholm om inte annat angetts. För
att göra akademiens arrangemang än mer tillgängliga webbsändes 12 av aktiviteterna och, som nämnts,
7 av sammankomsterna. Totalt räknades 2 154 inloggningar (i realtid och i efterhand), d v s i snitt drygt
113 per aktivitet, en ökning jämfört med förra året. Några aktiviteter genomfördes på lokal och regional
nivå ute i landet. Presentationer från de flesta av våra aktiviteter går att finna på nätet, liksom webbsändningar i efterhand.
På Enaforsholm, akademiens fjällgård i Jämtland, kunde återigen den traditionella Enaforsholmskursen
arrangeras. Dessutom ordnades ripjakter, en älgjakt och en trädgårdsdag.
Inom parentes arrangerande avdelning. A = Allmänna avdelningen, J = Jordbruksavdelningen, S = Skogsavdelningen, BAHP = Enheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt, K = Kollegiet.

Trade and Investment Partnership, TTIP
14 januari → Rundabordssamtal
EU och USA står tillsammans för en tredjedel av
världens handel. EU-kommissionens chefsförhandlare John Clarke gästade KSLA för att berätta mer
om och diskutera de pågående förhandlingarna
mellan EU och USA i det så kallade Trade and
Investment Partnership. TTIP är formellt sett ett
handelsavtal, men mycket mer omfattande än ett
traditionellt sådant. EU:s marknad är generellt mer
öppen än den amerikanska och USA är intresserat
av att öka exporten av jordbruksråvaror till EU.
EU har ett stort överskott i sin handel med jordbruksprodukter med USA men den exporten utgörs
främst av alkoholhaltiga drycker.
Vid rundabordssamtalet framfördes att vetenskapsmän från EU och USA tillsammans skulle
kunna underlätta förhandlingarna genom att presentera förhållanden, bakgrund och historia. Ur ett
globalt perspektiv finns det många likheter mellan
EU och USA. När det gäller just jordbruksförhandlingar har handelsområdena också en historia av att
kunna sluta avtal, vilket ger anledning till viss optimism.
18 deltagare (J)

International outlook – introduction for
newly elected international fellows
29 januari → Workshop för nya ledamöter med fokus på
de utländska ledamöterna
Vår akademi har internationella ledamöter i alla
världsdelar, några i Sveriges närhet och andra längre bort. Några gästar ofta akademien, men andra
försvinner ur synhåll kort efter invalet. Seminariet
”International outlook” var ett nytt initiativ för året
för att ta ett litet steg mot ökat samarbete och utbyte
mellan ledamöter. De nyinvalda utländska ledamöterna fick möjlighet att kort och informellt presentera sig och sitt arbete för varandra och för tidigare
ledamöter. Seminariet var mycket uppskattat av de
nya ledamöterna som snabbt fann gemensamma intressen och diskuterade livligt.
38 deltagare (K)

EU 20 år – hur gick det med djurhälsa
och livsmedelssäkerhet i Sverige?
17 februari → Seminarium
När Sverige blev medlem i EU år 1995 fanns stora
farhågor om att den svenska goda djurhälsan och
livsmedelssäkerheten var hotade. Däremot trodde de
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flesta att den svenska husdjursnäringen skulle behålla
sin konkurrenskraft.
Det blev precis tvärtom. Djurhälsan och livsmedelssäkerheten är fortsatt god medan animalieproduktionen
har tappat mark – med undantag för äggnäringen.
Flera talare tog upp att Sverige har ett mycket gott
läge för djurhälsa och livsmedelssäkerhet men brister i dokumentation av sjukdomsfrihet och -kontroll.
Danmark har ett sämre sjukdomsläge men är mycket
bättre på att vetenskapligt dokumentera det som görs.
EU-medlemskapet förde också med sig en del goda
saker. En gemensam europeisk lagstiftning för allvarliga djursjukdomar skapar ett större förtroende. EUmedlemskapet har också gett Sverige större inflytande
i kommissionen, parlamentet och rådet. EU:s riskvärderingsorgan för livsmedelssäkerhet, EFSA (European
Food Safety Authority), bidrar till en likartad riskvärdering i medlemsstaterna. Den dokumentation av situationen i alla medlemsstater som gjorts av EFSA och
EU:s referenslaboratorier och nätverk har gett större
förståelse för Sveriges agerande.
86 deltagare (J)

Protein, protein och mera protein
– ett näringsämne på gott och ont
19 februari → Seminarium
Hälsofrågor relaterade till fett och kolhydrater har diskuterats i 35 respektive 15 år. Nu har turen kommit
till proteinet, både dess kvantitet och kvalitet, vilket
Kommittén för matkvalitet och folkhälsa uppmärksammade genom detta seminarium.
Protein brukar kallas för kroppens byggstenar. Det
behövs bland annat för att bygga upp celler och bilda
enzymer och hormoner och spelar en avgörande roll i
så gott som alla fysiologiska processer. Många är rädda
att inte få i sig tillräckligt mycket protein, men faktum
är att nästan alla får i sig mer protein än de behöver.
Protein finns i större eller mindre mängd i nästan all
mat, i såväl vegetabilier som animalier.
En frisk människa har stor förmåga att anpassa sig
till olika nivåer av proteinintag, nivåer som har ökats
under senare år. Det har t ex blivit populärt att sälja
protein som tillskott till personer som tränar. Den ökade konsumtionen av protein syns i reningsverken – det
kostar mellan 2 och 7 miljoner kronor per år att hantera
den ökade kvävebelastningen i avloppsreningsverken.
Effekten av proteinstillskott till friska människor är
inte helt klarlagd, men mycket talar för att äldre och
sjuka har nytta av ett högre proteinintag. Enligt EFSA,

Djurhälsan är fortfarande god i Sverige men konkurrenskraften har blivit sämre.

den europeiska myndigheten för livsmedelsäkerhet, är
det tillåtet att påstå att protein bidrar till att både öka
och bibehålla muskelmassan och till att bibehålla normal benstomme.
99 deltagare (J)

Stockholms universitetsbibliotek
25 februari → Studiebesök
Bibliotekarier och arkivarier från universitetsbiblioteket
fick en visning av bibliotekets moderna samlingar, liksom äldre samlingen och arkivet.
14 deltagare (BAHP)

Så vaskar vi fram det gröna guldet
27 februari → Seminarium
Vid detta halvdagsseminarium diskuterades hur EU:s
regelverk för hållbar produktion av biomassa bör utformas för att utveckla europeiskt jord- och skogsbruk och
skapa förutsättningar för en stark bioekonomi. Under
seminariet rådde stor enighet om behovet av långsiktiga och tydliga styrmedel. En fråga som engagerade
många var behovet av stöd för innovation och för pilot- och demonstrationsanläggningar. Och alla verkade
vara ense om att det behövs en nationell strategi för den
biobaserade ekonomin. Finland och Norge lyftes fram
som föredömen och idén framfördes att KSLA borde ta
täten i att utarbeta den svenska strategin.
65 deltagare + 90 webbvisningar (S)

Coping with drought – institutional
innovation in water management
5 mars → Seminarium i samarbete med SIWI
”Vi vet mer om vattnet på planeten Mars än vi vet om
vattnet på jorden.” Det sa professor Nicholas Brozović
vid detta seminarium som var ett samarrangemang
med SIWI, Stockholm International Water Institute.
Brozović är professor vid University of Nebraska, den
delstat som har den största bevattnade arealen i USA.
Ett problem med förbrukningen av grundvattnet i
USA är att det inte finns någon federal lagstiftning på
området. Det är delstaterna som äger grundvattnet och
de kan sälja rätten att använda det till lantbrukare. Man
bevattnar bl a vindruvor, frukt och mandel, både för att
hålla frosten borta och för att ge markfukt under odlingssäsongen. Grödornas stora värde gör produktionen
ganska okänslig för höjningar av vattenpriset.

Det gröna guldet. Foton: Ylva Nordin.

För lantbrukaren är energikostnaden för att pumpa
upp vattnet mycket större än kostnaden för vattnet i sig.
Djupa rötter hos grödan är dock den bästa pumpen oavsett gröda och eliminerar kostnaden för pumpar och el.
Kostnaden för pumpa upp vattnet blir särskilt tydligt på platser med pumpstationer som tar kreditkort,
vilket det finns exempel på i Kina.
25 deltagare (J)

Institutionen för kulturvård, Göteborgs
universitet
6 mars → Studiebesök
En kurs från Bebyggelseantikvariska programmet vid
Göteborgs universitet besökte biblioteket för att studera
tryckta källor för uppsatsarbete och forskning.
25 deltagare (BAHP)

Bengt Bergius Tal om läckerheter
9 mars → Boksläpp och seminarium
År 1780 höll Bengt Bergius ett märkligt tal som preses
i Vetenskapsakademien. Bergius Tal om läckerheter har
därefter haft ett särskilt anseende som ett kraftprov i
lärdomshistoriska och gastronomiska kretsar.
Akademien återutgav verket i sin helhet 2015 och
det presenterades vid detta boksläpp. Bokens redaktör,
vetenskapshistorikern Jakob Christensson, berättade
om vedermödorna att göra en bok av det långa talet
och till det Samuel Ödmans stora mängd noter. Andra
perspektiv på boken kom från kultur- och matskribenten Karsten Thurfjell och ekonomhistorikern Paulina
Rytkönen. Kvällens moderator var akademiens hedersledamot Christina Möller.
Måltidsakademien utser varje år Årets svenska måltidslitteratur. Vid en officiell prisceremoni på Kungl.
Biblioteket den 20 oktober tilldelades Bergius Tal om
läckerheter utmärkelsen Bäst i alla kategorier och första
pris i klassen Historisk måltidslitteratur.
118 deltagare (BAHP)

Kungl. Vetenskapsakademien
18 mars → Studiebesök
Bibliotekarier från KVA:s bibliotek gjorde ett studiebesök i framförallt den äldre samlingen och arkivet.
Ett huvudintresse var bland annat handskrifter i akademiens ägo.
5 deltagare (BAHP)

Tal om läckerheter – ett lärdomshistoriskt och gastronomiskt kraftprov.

Stöd som styr – men vart?
8 april → Seminarium
EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, påverkar i hög grad företagen och har stora effekter på
miljön. Till Sverige kom 2015 från EU 6,2 miljarder kronor i gårdsstöd och 2,1 miljarder i stöd till
landsbygdsutveckling. Tillsammans med medel från
den svenska statskassan uppgår området Areella näringar till över 15 miljarder kronor. Två studier med
delvis olika slutsatser redovisades och diskuterades.
Knut Per Hasund presenterade Jordbruksverkets
rapport Vilka sysselsättnings-, miljö-, och samhällsekonomiska effekter har jordbruksstöden? Han menade att
om stöden togs bort skulle konsekvenserna för den
biologiska mångfalden och kulturlandskapets andra
kollektiva nyttigheter bli allvarliga. Det gäller framförallt miljöersättningen till betesmark. En oväntad
effekt av miljöersättningarna är att de är lika viktiga
för sysselsättningen som investeringsbidragen.
Björn Carlén från Konjunkturinstitutet presenterade 2014 års miljöekonomiska rapport, där
man fördjupat sig i jordbruksstödens miljöeffekter.
Eftersom tillförseln av kvävegödsel ökar såväl utsläpp av växthusgaser som läckage av näringsämnen,
är en av KI:s slutsatser att skatt på mineralgödsel
bör återinföras. KI anser också att markägarna saknar incitament för att lagra kol och att Sverige bör
utreda hur sådana bäst kan utformas. Den slutsats
i KI:s rapport som diskuterades mest är att stödet
till ekologisk produktion är alltför trubbigt utformat och ger små miljövinster. Mot detta invändes
att KI varken tagit hänsyn till vad ekologisk odling har betytt för minskningen av användningen
av mineralgödsel eller analyserat miljöeffekterna av
bekämpningsmedel.
69 deltagare + 92 webbvisningar (A)

Sveriges FAO-ambassadör på besök
16 april → Rundabordsmöte för särskilt inbjudna
Sverige har varit medlem i FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation (FAO) sedan 1950 och är idag
en av FAO:s viktigaste bidragsgivare. I april träffade
Sveriges ambassadör vid FAO Cecilia Nordin van
Gansberghe KSLA:s Kommitté för internationella
lantbruksfrågor och ett antal särskilt inbjudna deltagare med intresse i internationella jordbruksfrågor. Syftet var att öka KSLA:s kunskap om FAO:s
verksamhet och de frågor som Sverige driver inom

organisationen. Deltagarna fick också möjlighet
att framföra sina perspektiv på frågor inom FAO:s
verksamhetsområde.
Svenska regeringens arbete inom ramen för FAO
sammanfaller med andra delar av regeringens arbete
med global utveckling. FAO ser Sverige som ett viktigt medlemsland som visat uthålligt stöd och engagemang och är drivande i en rad frågor främst inom
skogs- och fiskeområdet men även i arbetet med
Codex Alimentarius och säkra livsmedel. Sverige är
också engagerat i frågor som rör jämställdhet, demokratiutveckling, rehabilitering efter katastrofer samt
i arbetet med rätten till mat.
12 deltagare (J)

Skogsnäringens värdekedjor – forskning
och innovation för ökat värdeskapande
16 april → Seminarium i samarbete med IVA
Framåt, fortare och grönare! Skogsnäringens värdekedjor var temat för detta aprilseminarium i samarrangemang med IVA.
Dagen var utformad som en inspirationsbuffé,
med olika infallsvinklar på begreppet värdeskapande, både från skogs- och träbranschen (BillerudKorsnäs, Södra och Bo Klok) och från andra
branscher, som livsmedel (Saltå Kvarn) och mode
(Filippa K).
En gemensam nämnare för seminariet var att
branschen måste tänka mer framåt i värdekedjorna,
arbeta närmare kunderna och kundernas kunder,
och förstå deras behov.
En annan spaning var att tid kommer att bli
alltmer centralt för värdeskapande. Företagen måste
arbeta fortare. Konkurrensen hårdnar och omloppstiden för en ny produkt eller tjänst blir allt kortare.
Hållbarhetsfrågorna är också centrala; många konsumenter är villiga att betala mer för en vara som
har ett litet ekologiskt fotavtryck – och här har trä
en stor fördel gentemot andra material.
95 deltagare (S)

Marcius Porcius Cato: Om jordbruket.
Marcus Terentius Varro: Samtal om
lantbruket
22 april → Boksläpp och seminarium
I Om jordbruket gav Cato (234–149 f Kr) handfasta
korta råd om de viktigaste inslagen i skötseln av fa-
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miljens lantgård och texten är det äldsta bevarade
prosaverket på latin. Omkring 150 år senare sammanfattade Varro sina erfarenheter och kunskaper
i verket Samtal om lantbruket. Nu finns för första
gången båda verken i oavkortad översättning från
latin till svenska. Bokens utgivning firades i en fullsatt plenisal där både översättare och författare till
specialartiklar berättade om sina perspektiv på dessa
två mer än 2000 år gamla romerska lantbrukstexter.
95 deltagare (BAHP)

Skötsel av skog för människors
upplevelser och rekreation
23–24 april → Studieresa till Nordmarka, Norge
I april arrangerade Kommittén för skogsskötsel en exkursion för KSLA:s ledamöter. Exkursionsdeltagarna besökte Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i Ås och skogarna i det välbesökta närområdet kring Oslo för
att studera stadsnära skogsbruk. Dag 1 gav NMBU
en inblick i den forskning de bedriver med fokus
på skogens olika värden, inom ramen för ett exkursionsprogram sammansatt av Andreas Brunner.
Dag 2 ägnades åt ett besök i de stadsnära skogarna
kring Oslo (Holmenkollen) där kontrasterna och
likheterna i målbilden och därmed förvaltningen
mellan en offentlig (Oslo kommun) och en privat
(Løvenskiolds egendom) skogsägare visades och diskuterades.
12 deltagare (S)

S.O.S. – Save Our Soils
20 maj → Seminarium på Palladium i Malmö, i samarbete med SIANI och Region Skåne
Genom historien har mänskliga civilisationer tillkommit och utplånats på grund av hur de har hanterat sina odlingsjordar. Än idag brukas många jordar på ett sätt som inte är hållbart. Jordar eroderar
och förstörs i skrämmande takt såväl i Sverige som i
resten av världen. Jordarna är inte bara nödvändiga
för livsmedelsproduktion utan även för att lagra kol.
Världens jordlager lagrar mer än dubbelt så mycket
kol som jordens atmosfär och det är viktigt att kolet
stannar där och att kolhalten på sikt höjs.
Talare från tre världsdelar tog upp jordarnas betydelse vid seminariet i Malmö. David Montgomery,
professor vid University of Washington, Seattle, och
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författare till boken Dirt hävdade att förlusten av
odlingsjordar inte orsakas av att människor odlar,
eftersom det går att odla utan att förstöra, utan av
hur vi odlar – närmare bestämt av bruket av plogen.
Katarina Hedlund, professor vid Lunds universitet, berättade om den kunskapsöversikt som tagits
fram inom MISTRA EviEM och som visar samband mellan olika brukningsmetoder och jordens
mullhalt. Kända sätt att öka mullhalten är odling
av täckgrödor och gräs och nedbrukning av halm
och gödsel. Professor Rattan Lal vid Ohio State
University menade att ”Soil is life and life is soil” –
och att nyckeln till de globala utmaningarna ligger
i jorden. Om världens bönder lyckades höja jordens
kolinnehåll med en procent om året genom bättre
odlingsmetoder skulle det motsvara hela den globala
ökningen av kol i atmosfären.
105 deltagare + 320 webvisningar (A)

Naturbetesmarker med många värden –
men hur blir de lönsamma?
21 maj → Seminarium, i samarbete med Världsnaturfonden WWF
Svenska bönder har i alla tider låtit djuren beta på
mark som inte kunnat användas till odling, alltifrån
branta nipor runt älvar i norr till ljunghedar och alvarmarker. Skogen betades också och den typiska
svenska hagen skapades när djuren betade gränslandet mellan åker och skog.
Naturbetet är inte lika produktivt som gödslade
vallar, men har andra värden. Först och främst gynnas den biologiska mångfalden – här frodas såväl
örter som fjärilar, humlor och vilda bin. I djurspillningen trivs många skalbaggar, flug- och myggarter
och i det öppna landskapet lever många fåglar. De
betade gräsmarkerna binder också koldioxid, vilket
medför att naturbeteskorna bidrar mindre till växthuseffekten än andra kor. Men trots detta är naturbetesmarker en försvinnande resurs eftersom det är
svårt att få lönsamhet i köttproduktion på bete.
Slutsatsen vid dagens seminarium, som arrangerades tillsammans med Världsnaturfonden WWF,
var att om naturbetesmarkerna ska kunna räddas
behövs såväl framgångsrika lantbrukare och långsiktiga och stabila miljöstöd som en marknad som
efterfrågar naturbeteskött.
82 deltagare + 127 webbvisningar (A)
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Rekryteringsverkstad
2 juni → Workshop
KSLA:s arbetsgrupp Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud (AKU) bjöd i juni in till en
kreativ rekryteringsverkstad med fokus på att gå från
idé till handling. Bakgrunden beskrevs som att det vimlar av idéer som handlar om att attrahera fler unga och
få dem att utbilda sig och jobba inom de gröna och blå
näringarna – men att det är långt till handling. Syftet
med verkstaden var att från idébanken bestämma vilka
aktiviteter som skulle prioriteras och genomföras. Syftet
var även att svara på vem som gör vad och när, hur man
kan samverka och vilka resurser som krävs.
20 deltagare (A)

Stockholms genealogiska förening
8 juni → Studiebesök
Stockholms genealogiska förening fick en visning av
biblioteket och arkivet och information om akademiens personhistoriska arbeten som Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien 1812–2012, del B – ledamotsmatrikel och serien med minnesord över avlidna ledamöter.
28 deltagare (BAHP)

Hållbart naturbruk utmanar unga
9 juni → Presentation av projektet UNIK
UNIK, Unga i KSLA, bjöd in till en kort presentation
av UNIK-projektet (se sid 31) och en enklare mingellunch. Deltagarna fick möjlighet att träffa projektledare
och ledamöter engagerade i projektet. Olika former av
samverkan kring hållbart naturbruk var den övergripande frågeställningen.
28 deltagare (A)

Trädgårdsdag på Enaforsholm
4 juli
Den årliga trädgårdsdagen hade i år odlingsvärda perenner och ätbara växter som tema och plantor från lokal handelsträdgård fanns till försäljning.
Trädgårdsmästarna Helena Nyberg och Maria
Sandström föreläste och höll uppskattade visningar av
trädgården. Föreläste gjorde också doktoranden Svenja
Deppe från Berlins universitet som haft ett försök om
gröna tak utlagt på vallarbodens tak. Bo Berglund berättade om gården och dess historia och på kvällen visade Wille Carlsson vackra naturbilder.

Förlusten av odlingsbar jord kommer sig av hur vi odlar. Foto: Ylva Nordin.

Fjällkurs på Enaforsholm
18–25 juli
Den veckolånga sommarkursen med Enaforsholm
Fjällgård som bas har funnits i över 65 år. Vid årets
kurs gjorde sig den långdragna vintern påmind, snölegorna var fortfarande många och långt ifrån alla fjällets örter och gräs hade kommit fram från snötäcket
för att möta ljuset. Nytt för i år var att åtta Gunnar
Torstensson-stipendiater var med (Gunnar Torstenssons
Enaforsholmsstipendium utgörs numera av ”fribiljett”
till kursen). Den nyheten skapade en lyckad blandning
av gamla och unga deltagare som alla tillgodogjorde
sig fjällkunskaper under sammanlagt 10 mil vandring
under kursen.
25 deltagare

Sågad skog för välstånd – sågverksindustrins historia i Sverige 1850–2010
25 augusti → Boksläpp
För första gången tar en bok ett helhetsgrepp på den
svenska sågverksindustrins historia. Skogen och produkter därifrån har varit en av de historiskt sett viktigaste näringarna i svensk ekonomi. Boken Sågad skog för
välstånd – sågverksindustrins historia i Sverige 1850–2010
klargör sågverksindustrins mångfacetterade betydelse
igår och idag och placerar näringen i ett större historiskt sammanhang. Vid boksläppet berättade historiker
och personer från branschen om boken och betydelsen
av att sågverksnäringens historia berättas.
71 deltagare (BAHP)

Rip- och älgjakt på Enaforsholm
28–29 augusti, 18–19 september, 16–17 oktober
Två ripjakter och en älgjakt genomfördes under hösten
2015 i den mäktiga fjällterrängen runt Enafors-Handöl.
Många av ripjägarna hade aldrig tidigare varit med om
denna jaktform och stor vikt lades vid att förmedla
upplevelsen av det unika i fjälljakten. En viktig del är
hundförarna som guidar i terrängen och deras samspel
med hundarna. Vid årets jakter fick vi uppleva regn och
snålblåst ena dagen men sol och fantastiska vyer den
andra. Ett uppskattat inslag utgjorde det lilla smakprovet på ripa som serverades vid middagen efter jakten.
Antalet fällda ripor var färre än under föregående år
vilket kan bero på en svag föryngring och eventuellt ett
högt predator- och jakttryck. Vid älgjakten drog älgen
det längsta strået – men en upplevelse var det.
Totalt 25 deltagare

Snökana på Getryggen under Enaforsholmskursen. Foto: Magnus Stark.

Guidad tur på Barksätters egendom
4 september → Exkursion
Den 4 september genomförde styrelsen för Barksätters egendom en guidad tur på egendomen, som
donerades till KSLA för drygt 30 år sedan av Mary
Francke-Gustafson. Deltagarna fick en presentation av hur fastighetens skogs- och lantbruk förvaltas, liksom av de många spännande projekt som har
genomförts. Dit hör bland annat restaureringen av
Risön, den nyanlagda allén, ädellöv- och barrexotparkerna och landskapsvårdande åtgärder. Det var
en vacker dag, turen uppskattades och besökarna såg
fram emot nya exkursioner.
25 deltagare (S)

Obedövad kastrering av hangrisar
– vilka alternativ finns det?
9 september → Seminarium
Från och med januari 2016 är kastrering av hangrisar utan bedövning förbjudet i Sverige och från 2018
upphör kirurgisk kastrering av hangrisar helt inom
EU. Fördelar med intakta hangrisar är mer kött och
mindre fett, ett bättre fodernyttjande och lägre kväveutsläpp. Kastreringen sker för att slippa galtlukt
vid tillagningen av köttet – en kastrerad hangris får
ändrad hormonbalans och därmed minskar risken
för galtlukt. Kastreringen dämpar också aggressivitet – den okastrerade hangrisens beteende är negativt för djurvälfärden.
Kastreringen görs vanligtvis utan bedövning
och innebär smärta, stress och ökad risk för sjukdom. Idag betalar Jordbruksverket ut en ”pungpeng”
till de djurhållare som ger grisarna bedövning och
smärtlindring vid kastreringen och till dem som
vaccinerar mot galtlukt. Hittills är det mycket få
som har utnyttjat stödet.
Ett alternativ till kastrering är könssorterad
sperma, ett annat är avel inriktad mot galtlukt.
31 deltagare + 97 webbvisningar (J)

How does forest biomass production
acidify soils and surface waters, in
comparison with mineral acids?
30 september → Workshop tillsammans med
Naturvårdsverket och Sveriges Lantbruksuniversitet
Försurar skogsbruk mark och vatten? Det var den
övergripande frågan vid denna vetenskapliga workshop. Forskarna besvarade frågan med ett entydigt
ja, men jämfört med effekterna av det sura regn som
föll under 1900-talet bedömdes skogsbrukets påverkan som låg. Deltagarna var däremot inte överens
om hur allvarlig skogsbrukets försurning är för fisk
och andra djur i sjöar och vattendrag.
Docent Stefan Löfgren, professor Ulf Skyllberg
och professor Jon Petter Gustafsson vid SLU har på
uppdrag av Naturvårdsverket utvärderat om skogsbrukets uttag av stammar, grenar och toppar (grot)
försurar mark och vatten. I studien ingick även att
jämföra påverkan från skogsbruk med den som det
sura regnet orsakade under 1900-talets andra hälft.
Deras slutsatser om hur mark och vatten försuras är
delvis nya och kontroversiella och hur man kommit
fram till dessa slutsatser diskuterades.
25 deltagare (S)

Smakrik och säker mat i Östergötland
1–2 oktober → Studieresa till Östergötland
Kommittén för matkvalitet och folkhälsa reste till
Östergötland för att närmare studera produktionsjordbrukets och förädlingsindustrins förutsättningar, med specialinriktning på konsumenttrender,
omkring smak, säkerhet, spårbarhet och dess påverkan på livsmedelskedjan. Resan innefattade besök
på Vreta Kluster där man mötte olika livsmedelsaktörer och studiebesök på gård för såväl djur- som
växtproduktion, ett hönseri, ett lokalt musteri och
Arla Foods och SCAN:s anläggningar i Linköping.
9 deltagare (J)

Samtal om & med akademiers bibliotek

Salmon and their management – new
perspectives under changed conditions

16 september → Nätverksmöte
Personalen vid akademiens bibliotek finns bland
initiativtagarna till ett nystartat nätverk för akademibibliotek. Akademibibliotekarierna deltog i ett
första nätverksmöte hos Konstkakademien med kollegorna vid andra akademiers bibliotek. Syftet var
att alla skulle lära sig om och av varandra.

7 oktober → KSLA Wallenberg-seminarium
Professor Ian A. Fleming, Memorial University
of Newfoundland, Kanada, utsågs till 2014 års
Wallenbergprofessor. I oktober 2015 höll han inledningsföredraget vid ett seminarium om lax i
Östersjön, vilket knöt hans forskning till frågeställningar kring förvaltningen av lax i Sverige.
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Professor Fleming har under många år studerat effekterna av utsättningsprogram för laxsmolt i
kanadensiska vattendrag, med särskilt fokus på hur
anpassningarna hos olika laxstammar påverkar utfallet. Odlade laxar som vuxit upp i naturliknande
miljöer växer bättre, har effektivare födosök och är
mindre benägna för risktagning än laxar som gått
i vanlig odlingsmiljö. Andra talare visade att för
Östersjöns del noterades en minskning av laxbeståndet 1990–2005, men sedan 2005 har överlevnaden
ökat.
Mängden uppväxande lax i Östersjön är idag
större än på mycket lång tid, bland annat för att yrkesfisket i utsjön har upphört. Trots detta har laxen
en obetydlig roll som rovfisk i Östersjöns ekosystem
i jämförelse med torsken, vars bestånd är mer är 30
gånger större.
59 deltagare + 141 webbvisningar (A)

Optimerad spannmålsodling – dåtid,
nutid och framtida konkurrenskraft
14 oktober → Håstadiusseminarium
Det första Håstadiusseminariet fokuserade på den
sydsvenska spannmålsodlingens konkurrenskraft i
dåtid, nutid och framtid. Det blev en resa från tidigt 70-tal fram till idag. Begreppen Programmerad
spannmålsodling och Optimerad spannmålsodling
har avlöst varandra men har försökt fånga samma
sak: hur ser det lönsamma spannmålsföretaget ut?
Det gäller inte bara att producera mycket utan också
att göra bra affärer.
Sätten att mäta konkurrenskraften är många. Ett
är att granska vad en lantbrukare är beredd att betala
per hektar i arrende. Orsaken är självklar: arrendet
ska betalas av det som kan plockas ut från just den
hektaren och fortfarande ge en vinst till brukaren.
Arrendet är en kapitalisering av konkurrenskraften.
Genomsnittsarrendet i Sverige ligger ganska lågt
i en EU-jämförelse. Det ser annorlunda ut i Skåne,
där arrendepriserna ligger över nivåerna i Tyskland
och Frankrike – men ändå lägre än i Danmark och
Nederländerna där konkurrensen om marken är
stenhård. En orsak till höga skånska arrendepriser
är att skördenivåerna är höga liksom kvaliteten på
det som odlas.
110 deltagare (J)
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UNIK Utmaning
23–25 oktober → Casetävling
I oktober samlades tolv unga akademiker och
praktiker på KSLA för att delta i första upplagan
av casetävlingen UNIK Utmaning. Casetävlingen
är en pedagogisk modell för att lösa problem, ofta
under begränsad tid och utmaningarna ska lösas i
grupper sammansatta på ett sådant sätt att gruppmedlemmarnas kunskaper kompletterar varandra.
Årets case/uppgift handlade om att lyfta blicken och
finna vägen till det hållbara naturbruket år 2050.
Det var ingen lätt utmaning men grupperna tog sig
an caset med stor entusiasm och arbetade intensivt
ända till deadline.
Fyra välskrivna och berörande caselösningar
fyllda med framtidstro och nytänkande lämnades
in till juryn. Caselösningarna, som publicerats i
KSLAT 3-2015, presenteras som populärvetenskapliga artiklar författade år 2050.
Flera KSLA-ledamöter var på plats under helgen,
som arrangörer och som jurymedlemmar. Tankeutbytet mellan unga och mer erfarna var mycket
uppskattat och en av helgens stora behållningar.
26 deltagare (A)

Forskning för gröna näringar
28 oktober → Seminarium
KSLA inbjöds att under hösten lämna in underlag
till Utbildningsdepartementet inför den kommande
forskningspropositionen. Liknande inspel har tagits
fram av akademien till forsknings- och innovationspropositionerna 2003, 2007 och 2011.
Förberedelserna för årets inspel utgick från
det arbete som kommittén genomförde 2014 åt
Konkurrenskraftsutredningen, KU. Ett möte med
ansvariga tjänstemän på Näringsdepartementet
i slutet av januari 2015 följdes av diskussioner vid
kommitténs möten under våren och i anslutning till
en studieresa till Umeå. I mitten av augusti kunde
kommittén tillsammans med KSLA:s presidium
diskutera aktuella frågor med forskningsministern.
En workshop med skogsintressenter genomfördes i
början av september.
Med dessa samlade intryck kunde kommittén ta
fram ett förslag till inspel från KSLA, som också
trycktes. Förslaget förankrades vid ett seminarium,
till vilket såväl seminariedeltagarna som KSLA:s
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ledamöter hade beretts tillfälle att skicka synpunkter i förväg. Kommitténs beslut att fokusera texten på
övergripande frågeställningar uppskattades, liksom
betoningen på behovsmotiverad forskning. Flera deltagare tryckte på betydelsen av samverkan, såväl mellan
näringsliv och forskning som mellan olika lärosäten.
Besöksnäringens stora ekonomiska betydelse lyftes
också fram som ett exempel på att skönhetsvärden hos
skog och odlad mark kan generera alternativa intäkter.
32 deltagare + 117 webbvisningar (A)

Skötselstrategier för olika målskogar
3 november → Workshop
I november arrangerade skogsskötselkommittén en
workshop på temat Skötselstrategier för olika målskogar. Målet med övningen var att ta fram underlag till
datasimuleringar, där ett givet skogstillstånd (startläge
för ett bestånd) skrivs fram över några omloppstider
och där olika skötselmetoder används för att nå olika
skogsägares målskogar. Övningen, som leddes av Lotta
Möller, gjordes för såväl norra som södra Sverige med
tre skogsägartyper: norra Sverige – Bolag, privat (fokus:
ekonomi), Privat (fokus: upplevelser) och södra Sverige
– Kommun, privat (fokus: ekonomi), Privat (fokus: upplevelser).
12 deltagare (S)

Bruka utan att förbruka – om ekosystemtjänsternas betydelse för att föda en värld
utan att förstöra den
4 november → Seminarium
Miljön med dess ekosystemtjänster är en förutsättning
för all hållbar utveckling baserat på ett kretsloppstänkande. Detta synsätt är bakgrunden till att KSLA
beslutade att arrangera en serie årliga avdelningsövergripande miljöseminarier. Moderator Margaretha Ihse
inledde detta det första med Francis Bacons ord, att
”man måste lyda naturen för att kunna behärska den”.
Detta 400 år gamla påpekande gick som en röd tråd
genom dagens anföranden, liksom att bristen på kunskaper om hur ekosystemtjänster produceras är roten
till att vi håller på att förstöra förutsättningarna för ett
hållbart liv på jorden.
En av talarna påpekade att svenska hagmarker är
bland de artrikaste ekosystemen på jorden men att de
håller på att försvinna helt. En annan uppmärksamma-

”Man måste lyda naturen för att kunna behärska den.” Foto: Ylva Nordin.

de att trädjordbruk gynnar många fler ekosystemtjänster än ett intensivt jordbruk. Dagens inledningstalare
Peter Sylwan hävdade att man ska välja ”maskvänlig
kemi” i växande gröda framför brutal mekanik, plogen.
Åsikterna var många och inte alltid samstämmiga men
en sak var alla överens om – det finns mycket att diskutera på de framtida miljöseminarierna.
78 deltagare + 126 webvisningar (A)

Skånsk gåsamiddag i Oscars källare
5 november → Samkväm
En skånsk gåsmiddag hålls normalt 10 november på
Mårtensafton, som betraktas som en riktig högtidsdag i Skåne som fått namn efter helgonet Martin av
Tours. Högtiden firades förr i hela Sverige, men är i dag
främst förknippad med Skåne. Den firas på liknande
sätt i Danmark (Mortens aften) och på kontinenten,
främst i Tyskland.
Vid en klassisk gåsamiddag serveras svartsoppa
som förrätt, därefter gåsen och till sist skånsk äppelkaka som efterrätt. Denna meny skapades av krögaren på Piperska muren i Stockholm under 1850-talet.
Kombinationen blev populär och övriga krögare var inte
sena med att ta efter. Den gåsamiddag som denna kväll
bjöds hos akademien var tillredd av Årets kock 1990,
Roland Persson.
25 deltagare (J)

Historiska agrara landskap för samtid och
framtid
10 november → Symposium
Samma stycke mark rymmer oftast flera landskap, historiskt formade av våra göranden och verksamheter.
Förr var majoriteten av oss bosatta på landsbygden och
vi omvandlade landskapet med muskelkraft. Idag är de
flesta av oss stadsbor och vår påverkan på naturen sker
med tekniska hjälpmedel. Vad händer när vi inte kommer överens om vad landskapet ska användas till? Hur
har vi löst uppkomna konflikter till följd av landskapens
multifunktionalitet? Syftet med symposiet var att fånga
en historisk erfarenhet genom att pröva vad landskapskonventionens vida definition kan ge när det gäller konflikter om olika typer av verksamheter och användning.
Hans Rosling och Sverker Sörlin inledde symposiet.
75 deltagare + 106 webbsändningar(BAHP)

Landskapen är historiskt formade av våra göranden. Foto: Ylva Nordin.

Liv i Staden – möjligheter och metoder
för biologisk mångfald i urbana miljöer
12 november → Mång faldskonferens på SLU Ultuna i
samarrangemang med CBM
Centrum för biologisk mångfalds 15:e mångfaldskonferens hölls på SLU:s campus Ultuna i Uppsala
och temat var Liv i staden – möjligheter och metoder
för biologisk mångfald i urbana miljöer. Konferensen
anordnades med hjälp och stöd av Landskapsnoden
vid KSLA. Sju presentationer i plenum med olika
infallsvinklar fokuserade framför allt på vad som är
unikt med och varför det är viktigt med biologisk
mångfald i staden. Frågan hur man kan gynna stadens biologiska mångfald diskuterades i fyra parallella gruppdiskussioner med följande teman: Stadens
träd, Stadens vatten, Stadens grönområden och
Stadens planering.
90 deltagare (A)

Mat som märks
17 november → Seminarium
Är floran av frivillig märkning av mat verkligen till
hjälp för konsumenterna eller bidrar den till svårigheter att göra kloka val? I dagsläget finns det ett
femtiotal märkningsvarianter på marknaden för
livsmedel i Sverige. Konsumenterna tycker att de
får stor hjälp av den obligatoriska märkningen med
Bäst före-datum, men tycker att det är svårare att
förstå livsmedelsförpackningarnas information om
tillsatser.
Med EU:s arbete mot matbedrägerier utförda i
industriell skala (food fraud) i åtanke ser framtiden
ljus ut för kontrollen på märkningsområdet. Ett ökat
fokus på bland annat verifiering av märkningsuppgifter förväntas i Livsmedels-Sverige. Företag ska
visa att ingrediensförteckningarna stämmer, effektiva, riskbaserade och ändamålsenliga kontroller av
detta ska göras – och målet är att öka konsumenternas förtroende.
96 deltagare (J)

Ultuna Näringslivsdag
18 november → Mässa på SLU Ultuna
Ultuna Näringslivsdag är en årligt återkommande
arbetsmarknadsmässa dit studentkåren bjuder in
intressanta företag och organisationer som är relevanta för Ultunastudenter och deras framtida kar-

riär. KSLA deltog i år via projektet UNIK, Unga i
KSLA. Förutom projektet Unga i KSLA presenterades främst Enaforsholmskursen, möjligheter att söka
stipendier samt KSLA som mötesplats för de gröna
näringarna och även som en mötesplats för studenter
och andra unga. Åtminstone 50 intresserade studenter fick på detta sätt en personlig introduktion till
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, som tidigare var okänd för de flesta.
(A)

Scientist responsibility for transforming
knowledge into policy
24 november → Seminarium
Detta seminarium handlade om vetenskapens
ansvar för att omvandla kunskap till politik.
Forskarsamhället har ett ansvar att föra ut sin kunskap till politiker och allmänhet, tycker mikrobiologen Anne Glover, som var José Manuel Barrosos
vetenskapliga chefsrådgivare under hans tre sista år
som EU:s ordförande. Glover var oroad över allmänhetens minskade förtroende för vetenskap och teknologi. Eurobarometern mätte EU-medborgarnas
bedömning av påståendet ”Vetenskap och teknologi
gör våra liv hälsosammare, lättare och bekvämare”
år 2005 och 2010. År 2005 höll 78 procent av de
tillfrågade med, fem år senare endast 66 procent.
Och allmänhetens åsikter spiller över på politikerna.
Här anser Anne Glover att forskarna har ett ansvar att stödja evidensbaserade politiska beslut. Hon
menar att om forskarna inte har hela kunskapsbilden klar för sig, bör de erkänna det, så att det framgår vad de vet med säkerhet, vad som är sannolikt,
troligt eller helt osäkert. Därnäst gäller det att stå
upp för forskningens betydelse och försöka övertyga
politiker om hur viktigt det är att basera politiska
beslut på vetenskapliga fakta.
40 deltagare + 102 webbvisningar (J)

Nedåt eller uppåt för skogens mångfald?
25 november → Seminarium tillsammans med LRF
Skogsägarna
Bilderna av hur det går för den biologiska mångfalden i skogen är motstridiga. Vi får alltmer gammal skog, död ved och äldre lövrik skog samtidigt
som många anser att skogens mångfald fortsätter
att minska. En viktig fråga är i vilken grad man
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märker effekter av den ”nya” skogspolitiken, som nu
pågått i ett par årtionden, med ett tydligt miljömål,
fler reservat och andra markavsättningar där miljön
går före produktionen. Syftet med seminariet var
att föra en diskussion kring olika perspektiv på hur
står till med den biologiska mångfalden i skogen.
En slutsats var att mycket har blivit bättre, men att
metoderna kan förfinas ytterligare.
85 deltagare + 91 webbvisningar (S)

Trädgårdsstuderande journalister från
Gävle Högskola
30 november → Studiebesök
Som en del i en litteraturkurs hos Gävle Högskola
anordnade akademiens bibliotek ett studiebesök i
samlingarna och arkivet. Ett viktigt syfte för besökarna var att hitta ett ämne och källitteratur till
kommande examensarbete.
16 deltagare (BAHP)

Water buffaloes in Sweden 6 years later –
what has happened?
2 december → Seminarium
Efter KSLA:s förra buffelseminarium 2009 har vattenbuffelgårdar etablerats i Sverige.
Vid detta uppföljande seminarium, ”Vattenbufflar
i Sverige sex år senare – vad har hänt?”, var flera vattenbuffelägare på plats och delade med sig av sina
erfarenheter. För de svenska buffelbönderna visade
sig den främsta utmaningen vara att hitta friska djur
som kunde importeras – hälsokraven innebär att de
importerade djuren ska vara fria från djursjukdomar
som finns i Sverige. Vattenbuffel, Bubalus Bubalis,
och nötkreatur, Bos Taurus, tillhör samma familj och
underfamilj vilket innebär att de har många egenskaper gemensamma, men också många gemensamma parasiter och sjukdomar.
Erfarenheterna är att djuren klarar sig bra i det
svenska klimatet, de är bra betesdjur och bättre än
nötkreatur på att hålla efter bladvass och därför är
utmärkta våtmarksrenoverare. De är lätta att hantera men det är svårt att upptäcka brunst hos dem.
41 deltagare (J)
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Kolinlagring i mark – betydelse och
möjlig roll i klimatarbetet
3 december → Workshop
Detta rundabordsmöte syftade till att belysa och
analysera hur vi kan styra kolflöden från vegetation
och mark för att bidra till att minska den globala
uppvärmningen. Beroende på vilket tidsperspektiv
som används kan vegetation och mark vara antingen
en kolsänka eller en kolkälla för atmosfären. För att
bedöma markens potential som kolsänka under olika förutsättningar och för att kunna ge rättvisande
scenarier för dess roll i klimatutvecklingen är det
nödvändigt att analysera hur kolinlagring kan bidra
över tid, liksom hur de styrmedel och beräkningsmodeller som används inom klimatpolitiken beaktar
effekter av kolinlagring på klimatet.
23 deltagare (S)

Skogsbruket och artskyddsförordningen
– från teori till praktik
8 december → Seminarium i samarbete med
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket
Artskyddsförordningen i skogen är en högaktuell
fråga på många sätt. Gränsdragningen mellan ansvarsområden och praktisk hantering mellan myndigheter har varit oklar och håller på att förtydligas.
Syftet med seminariet var att föra en diskussion om
olika perspektiv på vad tillämpningen av artskyddsförordningen innebär i teori och praktik. Bland annat diskuterade deltagarna skälen till att artskydd i
skogsbruk är svårt rent juridiskt, artskyddsförordningens betydelse för den biologiska mångfalden i
skogen och hur skogsbruket kan arbeta med artskydd i praktiken.
90 deltagare + 121 webbvisningar (S)

Odlingsjordarna hotas – vad gör vi?
10 december → Seminarium
Friska jordar är en förutsättning för hållbar matproduktion, men jordarnas roll är ofta underskattad.
FN utsåg 2015 till Jordarnas år för att öka kunskap
och förståelse om denna viktiga resurs för ett hållbart och fungerande samhälle. Detta miniseminarium, som arrangerades i samarbete med Svenska
FAO-kommittén, syftade till att ge en överblick
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över några av de planeringsprocesser och policyredskap
vi kan använda oss av lokalt, regionalt, nationellt och
globalt för att bevara och fortsätta bruka vår odlingsjord. Peter Sylwan var moderator för seminariet som
inleddes med att Anders Malmer, professor vid SLU,
påminde om att markvård och markrestaurering är centrala för de globala utmaningarna. Nina Weitz berättade om jordbruket i de nya globala hållbarhetsmålen,
medan Anders Wijkman och Elisabet Weber höll sig
på svensk mark och talade om hoten mot den svenska
åkermarken och hur samhället kan skydda den.
78 deltagare (A)

Uthållig vinst i lantbruket – internationell
jämförelse 2.0
14 december → Seminarium
Avsaknaden av vinst är ett avgörande problem i svenskt
lantbruk. Beräkningar från SLU och LRF Konsult tyder på att bara 15 procent av lantbruken gör nollresultat
eller går med vinst, resten går back. Ändå produceras
två tredjedelar av den totala volymen av lantbruk som
gör nollresultat eller bättre. Men det räcker inte långt
när vinstmarginalerna bör ligga på minst 5 procent.
Låga vinster är en förklaring till att svenskt lantbruk
bara har en 50-procentig marknadsandel.
Resan mot tydliga vinstmarginaler börjar med små
förbättringar dag för dag. Fokus måste flyttas från kostnader till lantbrukarens egen attityd. Väldigt mycket
faller tillbaka på det som kan sammanfattas i orden
företagsledning eller management. I det ligger förmågan till ekonomisk styrning, ledarskap och produktion
– men också i marknadskunskap och förmåga till strategisk utveckling.
42 deltagare (J)

Bokprojekt om svensk trädgårdshistoria
14 december → Seminarium
Ett nytt samarbetsprojekt mellan KSLA och Kungl.
Vitterhetsakademien som startade under året är ett
bokprojekt om trädgårdar och trädgårdsodling i Sverige
ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Vid detta seminarium presenterade huvudförfattarna/redaktörerna Åsa
Ahrland och Catharina Nolin projektets upplägg och
bokverkets utformning.
85 deltagare (BAHP)

Lantbrukarens egen attityd påverkar vinstmarginalen. Foto: Ylva Nordin.

Mötesplatsen KSLA
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien är ”en mötesplats för den gröna sektorn”, som det uttrycks i bland
annat akademiens ledamotsmatrikel. I dokumentet Verksamhet och inriktning 2013–2016 formuleras inledningen till KSLA:s verksamhetsidé som så: ”Akademien är en aktiv mötesplats för vetenskap och praktisk
erfarenhet.”

Uppdraget och målet att vara en mötesplats uppfylls
i första hand genom alla de seminarier, konferenser
och andra typer av möten som akademien själv anordnar. Men alltmer har även andra organisationer
börjat förlägga aktiviteter till akademiens lokaler på
Drottninggatan 95 B i Stockholm. Samverkan sker
i olika hög grad med de organisationer som hyser in
sig med aktiviteter i huset, men det finns ett grundläggande krav för att akademien ska ställa lokaler
till förfogande: den gästande organisationen ska på
något sätt arbeta och engagera sig inom samma intressesfär som akademien.
Under året har bland annat dessa organisationer
förlagt någon typ av aktivitet till akademihuset:
Centrum för Biologisk Mångfald (CBM), C. G.
Adelswärds stiftelse, projektet Enerwoods, Folkuniversitetet, Forskning & Framsteg, Future
Forests, Föreningen Skogen, Föreningen Skogs- och
lantbruksjournalister (FSLJ), Gastronomiska aka-
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demien, Global Bioenergy Partnership (GBEP),
Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI),
Jägmästarnas förening, Kolarorden, Konstakademien, Kungl. Vetenskapsakademien, Lantbrukarnas
riksförbund (LRF), Lantbruksklubben, Miljömålsberedningen, Skogshistoriska sällskapet, Skogssällskapet, Stockholms universitet, Svenska Utsädesföretagens Förening, Sveriges Fiskevattenägareförbund, Sveriges Konsumenter, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Swedish Nutrition Foundation (SNF), Swedish Surplus Energy Collaboration
(SSEC), Uppsala akademiförvaltning, Veterinärmedicinskt- och husdjursvetenskapligt centrum
(VHC), Vi konsumenter.
Akademien hyr sedan oktober 2015 ut kontorslokaler till Hushållningssällskapens Förbund. Även
Nordiska Jordbruksforskares Förbund (NJF) har ett
rum i huset.
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Projekt
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien arbetar med mer kortsiktiga projekt inriktade på tvärvetenskapliga kunskapssammanställningar, synteser och framtidsstudier inom områden där akademien finner det
särskilt angeläget att bidra med underlag till den framtida utvecklingen. Under 2015 har bland annat
följande projekt varit aktuella.

Konsten, människan och landskapet i
förändring
KSLA har under 2015 påbörjat ett samarbete med
Konstakademien. Temat är Konsten, människan
och landskapet i förändring. Projektet behandlar
naturliga och mänskliga processer i tid och rum, till
exempel den långsamma landhöjningen, skogens
återhämtning efter en brand men också människors
och djurs rörelser genom landskapet – koncentrationen till städer, till större gårdar. Syftet med samarbetet är att utveckla hur två akademiers olika typer
av kunskaper kan befrukta synen på landskapet och
ge nya och mer nyanserade erfarenheter. Året har
använts till möten och exkursioner.

Bioteknikprojektet
Projektet initierades 2014 och har fortsatt under
2015. Syftet är att skapa insikter, förståelse och respekt för de olika dialogdeltagarnas förhållningssätt, kunskaper och krav på biotekniken i bred
bemärkelse. Annika Åhnberg är processledare för
projektet som har tolv ledamöter som deltagare. Tre
miniseminarier hölls under 2014 och har följts av
ytterligare tre under 2015. Det första av årets möten
handlade om hur biotekniken kan ses i relation till
utvecklingen av andra teknikområden. Ett andra tog
upp hur regelverket kring biotekniken har utvecklats, särskilt den aktuella situationen i Bryssel. Vid
det tredje deltog två riksdagsledamöter för ett samtal utifrån olika politiska perspektiv. Resultat från
projektet kommer att publiceras under våren 2016 i
KSLA:s tidskrift KSLAT. Projektet genomförs med
stöd från Mistra och Sveriges Utsädesförening.

Unga i KSLA
Allmänna avdelningen ansökte 2013 om medel från
Stundande Skördar för att kunna genomföra en
fortsättning av det uppskattade ”Framtidsprojektet”.
Projektets syfte och mål har varit att att bedöma
förutsättningarna för ett fortsatt samarbete mellan
KSLA (samtliga tre avdelningar) och den gröna sektorns unga, samt föreslå en modell och ange målen
för ett sådant samarbete. Förhållandevis tidigt enades gruppen om att starta tre försöksverksamheter:
1. Ett mentorskapsprogram, 2. En ”resurspool”, där
unga människor ges tillfälle att medverka i KSLA:s
ordinarie verksamheter, samt 3. En ”casetävling”.
Vart och ett av de tre delprojekten har drivits av
arbetsgrupper bestående av KSLA-ledamöter och
unga. Projektet döptes om till UNIK, Unga i KSLA
och en gemensam hemsida byggdes upp, http://unik.
nu. Hemsidan och projektet lanserades vid ett särskilt presentationstillfälle på KSLA den 9 juni, dit
press och möjliga samarbetspartners hade inbjudits.
Denna dag öppnades också anmälningarna till de
olika delprojekten via hemsidan.
Först att förverkligas var casetävlingen (se sid 24).
Mentorskapsprogrammet samlade under 2015 listor
på intresserade adepter och mentorer och håller på
att förbereda starten av den egentliga verksamheten. Resurspoolen har också presenterat en lista på
intresserade ungdomar som är villiga att kliva in i
KSLA:s olika arbetsgrupper och projekt. Under
2016 kommer projektet Unga i KSLA att utvärderas
inför en eventuell fortsättning. Särskilda medel har
sökts för den avslutande aktiviteten. Det står dock
redan nu klart att åtminstone casetävlingen kommer
att upprepas hösten 2016.
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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 2015
– tidskriftens årgång 154 – kom tre nummer ut, alla tryckta.

Nr 1
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse
2014
(64 sidor)
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Nr 2
Skogsnäringens framtida
kompetensförsörjning
(Kommittén för kompetensförsörjning 36 sidor)

Nr 3
UNIK Utmaning 2015 –
– en casetävling om vägen till
det hållbara naturbruket
(Unga i KSLA, 32 sidor)
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KSLA Nytt & Noterat
Den digitala nyhetstidningen KSLA Nytt & Noterat upplyser främst om akademiens aktiviteter och publiceringsverksamhet. Information om 2015 års fyra nummer gick via e-post ut till de nära 2 000 prenumeranterna samt akademiens svenska och nordiska ledamöter. Även KSLA Nytt & Noterat kommuniceras
externt via pressmeddelanden och sociala medier.
Bland artiklarna i 2015 års nummer kan nämnas
•

”Ekobrukare 2.0 på väg längs E6 mot framtiden” om en ”episk hållbarhetsresa” i jakt på ekonomi, ekologi,
etik, estetik och empati, och ”Efter 20 år i EU – hur gick det med djurhälsan, livsmedelssäkerheten och
produktionen” om hur farhågorna om urholkad djurhälsa och livsmedelssäkerhet i Sverige kom på skam
medan däremot svensk djurproduktion tappat konkurrenskraft. Nr 1-2015

•

Artiklarna ”Naturbetesmarker med många värden – men hur blir de lönsamma?” om hur vi ska kunna
bevara vår mest artrika marktyp, och ”Framåt, fortare och grönare” som refererade ett seminarium om
skogsnäringens värdekedjor där kontentan blev att branschen måste tänka mer framåt, arbeta närmare
kunderna och verkligen förstå deras behov. Nr 2-2015

•

”Stöd som styr – men vart?” om jordbrukspolitik och jordbruksstödens effekter, och ”Om Landskap” som
avhandlade begreppet Landskap i olika sammanhang. Nr 3-2014

•

Och till sist ”Bruka utan att förbruka – med ekosystemtjänster i fokus” – ett referat från akademiens första miljöseminarium som hade fokus på biologisk mångfald, och ”Vetenskapens ansvar för att omvandla
kunskap till politik” – Anne Glover, chefsrådgivare till José Manuel Barroso under hans tid som EUordförande, sammanfattade vid ett seminarium hos KSLA sin syn på forskares ansvar att kommunicera
sina rön. Nr 4-2015
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Nyhetsbrevet Freja
Utgivningen av nyhetsbrevet Freja har vilat under året, till följd av omorganisationen av den historiska
verksamheten. Freja informerar om nyinköpt litteratur och samlingarna i biblioteket samt om seminarier
och andra händelser i den agrarhistoriska världen.

Övriga skrifter
Under året producerade akademien också två publikationer vid sidan om skriftserierna.
Skogsavdelningen stod bakom Forests and Forestry in Sweden, en tredje och omarbetad upplaga av The
Swedish Forestry Model, i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Skogsindustrierna,
LRF Skogsägarna och Skogforsk.
Under året arbetade Allmänna avdelningen/Forskningspolitiska kommittén fram Forskning för gröna
näringar, ett strategidokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling
mot ett hållbart samhälle. Skriften utgjorde ett underlag till inför regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition för den gröna sektorn 2016 och var samtidigt ett remissvar (se sid 24 och 36).
Dessutom gav akademien ut rapporten Regionala livsmedelsstrategier som är en översikt och sammanfattning av de regionala livsmedelsstrategier som finns runt om i Sverige. Kartläggningen gjordes av akademiens
praktikanter, agronomstudenterna Elvira Forsström och Maria Jönsson, på uppdrag av Jordbruksavdelningens
Kommitté för lönsam uthållig primärproduktion.
Akademiens Matrikel kom i vanlig ordning ut i början av året. Den trycks och distribueras till samtliga
ledamöter, våra systerakademier med flera organisationer och till ett litet antal prenumeranter.
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BIBLIOTEK, ARKIV OCH HISTORISKA PROJEKT (BAHP)
Historiska projekt och litteratur om skogs- och lantbrukshistoria
Skogs- och Lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED)
Under året har ett flertal historiska projekt avslutats, i fem fall med tryckta böcker som resultat. I sedvanlig
ordning har vi informerat om böckerna i fackpress och de har även blivit uppmärksammade genom recensioner och anmälningar i tidskrifter och dagstidningar.
Nr 63 Cato: Om jordbruket. Varro: Samtal om lantbruket (red: Örjan Wikander och Sten Hedberg, 584 sidor).
Nr 65 Bengt Bergius Tal om Läckerheter (red: Jakob Christensson, 580 sidor).
Nr 66 Mot ett modernt livsmedelssystem. Livsmedelshygien och livsmedelskontroll i Sverige och Norden 1850–1950
(red: Per Eriksson, 480 sidor).
Nr 69 För den värmländska lanthushållningens väl. Landshövdingar, akademiker och hushållningssällskap i arbete
för agrar modernisering 1790–1820 skildrat i samtida och nyskrivna texter (red: Olof Kåhrström, 224
sidor).
Nr 70 Sågad skog för välstånd. Sågverksindustrins historia i Sverige 1850–2010 (red: Ronny Pettersson, 592
sidor).
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Avgivna remissvar
Under 2015 har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien lämnat tio remissvar till departement och
myndigheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och VD efter beredning av någon
av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet.
Remissunderlaget brukar läggas ut på akademiens interna hemsida Ledamotsrummet för att ge ledamöterna möjlighet att på ett enkelt sätt lämna synpunkter till beredningsgruppen. Remissvaren refereras
kort i KSLA Nytt & Noterat och de publiceras i sin helhet på akademiens offentliga hemsida, www.ksla.se.

De yttranden som KSLA har lämnat år 2015 gäller:
1. Survey on research that contributes to the environmental quality objective A Non-Toxic Environment.
Formas enkät om forskning som bidrar till att nå miljömålet Giftfri miljö (till Formas 2015-03-12).
2. Kunskapsplattform för skogsproduktion.
Skogsstyrelsens förslag om Kunskapsplattform för skogsproduktion, Dnr 2012/3474 (till Skogsstyrelsen
2015-04-15).
3. Samrådshandlingar för ny vattenförvaltning.
Vattenmyndigheternas förslag till Samrådshandlingar för en ny vattenförvaltning (till olika vattenmyndigheter 2015-04-29).
4. Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen.
Skogsstyrelsens förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen – utökat ansvar och egenkontroll m m,
Dnr 2014/1025 (till Skogsstyrelsen 2015-05-25).
5. Konkurrenskraftsutredningen.
Konkurrenskraftsutredningen Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring, SOU 2015:15 (till Näringsdepartementet 2015-06-17).
6. Kontrollstation 2015 – förändrat klimat.
SMHI:s rapport Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat, Klimatologi
nr 12, 2015 (till Miljö- och energidepartementet 2015-06-18).
7. Service i glesbygd.
Näringsdepartementets betänkande Service i glesbygd, SOU 2015:35, Dnr N2015/2989/HL (till
Näringsdepartementet 2015-08-05).
8. Regeringens forskningsproposition.
Underlag till regeringens kommande forskningsproposition, U2015/1662/UH – Forskning för gröna
näringar (till Utbildningsdepartementet 2015-11-02).
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Anslag, stipendier, priser
och belöningar
Akademien förvaltar 43 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.

Akademikollegiet har fördelat stiftelsernas disponibla avkastning efter ansökningar och efter de bedömningar som gjorts av akademiens anslagsnämnd och de särskilda styrelserna för två av stiftelserna, Stiftelsen
Svenska Lantbruksveckans fond och Stiftelsen SLO-fonden.
Medlen har fördelats företrädesvis till yngre forskare för forskningsprojekt som i regel inte överskrider
200 000 kronor (med undantag för SLO-fonden som har maxbeloppet 250 000 kronor) och som resestipendier till studerande inom jord-, skogs- och 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 man beaktat sökandes kompetens i förhållande till målet för ansökan, liksom sektorsrelevans.
Styrelserna för Stiftelsen Anders Elofsons fond, Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder och Svensk
Växtnäringsforskning fattar egna beslut om anslagsfrågor och utdelning.
Akademikollegiet har också fördelat medel till projekt och kommittéer inom akademiens ram. Allmänna
avdelningen, Jordbruksavdelningen och Skogsavdelningen har tilldelats 2 445 000 kronor vardera och
BAHP, Enheten för bibliotek, arkiv och historiska projekt, har fått 1 810 000 kronor. Medlen har hämtats
ur följande stiftelser:
• Stiftelsen A. W. Bergstens donation, 2 284 000 kronor
• Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond, 360 000 kronor
• Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond, 4 960 000 kronor
• Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond, 450 000 kronor
• Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond, 700 000 kronor
• Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond, 130 000 kronor
• Stiftelsen Per Palmgrens fond, 245 000 kronor
• Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond, 16 000 kronor.
Av stiftelsernas disponibla avkastning under redovisningsåret 1 januari 2015–31 december 2015 har
20 492 986 kronor beviljats i anslag, bidrag, stipendier, priser och belöningar (se även sidan 59). Av dessa
medel utgör 20 296 986 kronor anslag till forskning och projekt samt bidrag till studieresor, regionala belöningar och elevstipendier. Resterande medel, 196 000 kronor, utgörs av priser, medaljer och belöningar
utdelade 2016.
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• Stiftelsen A. W. Bergstens donation, resebidrag
utgörande Gunnar Torstenssons Enaforsholmsstipendium (deltagande i Enaforsholmskursen 2015,
se sid 23) till studerande vid Sveriges Lantbruksuniversitet, för berömvärt deltagande i studentkårernas idrottsliga verksamhet och/eller föreningslivet inom respektive idrottsförening: 42 400
kronor.
Stiftelsen A. W. Bergstens donation, A. W. Bergstens pris för framstående vetenskapligt arbete,
framgångsrik undervisande verksamhet eller
jämförbar insats på det praktiska området:
60 000 kronor.
Stiftelsen A. W. Bergstens donation, medel till Akademiens Bergstenmedalj, 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: sammanlagt 31 000 kronor.
Stiftelsen A. W. Bergstens donation, regionala belöningar för framstående insatser inom skogs- och
jordbruk på förslag av vissa skogsstyrelser och
hushållningssällskap: 5 000 kronor.
• Stiftelsen Adolf Dahls fond för främjande av jordbruk, företrädesvis baljväxtodling: 545 000 kronor.

• Stiftelsen Axel Melanders fond, till yngre lantbrukare som genomgått högre lantbruksskola och
som önskar studera till lantbruket hörande frågor: 95 000 kronor.
• Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds donationsfond, som
främjar befordrandet av ändamålsenliga och för
smakfull enkelhet utmärkta lantbruksbyggnader: 50 000 kronor.
• Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond för främjande av vetenskaplig undervisning och forskning: 1 240 000 kronor.
• Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond
för trädgårdsskötselns teoretiska eller praktiska
studier i utlandet: 50 000 kronor.
• Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond, resestipendier för lantbrukets teoretiska och praktiska
studier i utlandet till yngre personer som nyligen
utexaminerats från Ultuna eller Alnarp: 100 000
kronor.
• Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond, stipendier för att främja och stimulera intresset för skogsskötsel, speciellt lövskogsskötsel
i Sydsverige: 100 000 kronor.

• Stiftelsen Akademiens biblioteksfond, till BAHP,
Enheten för bibliotek, arkiv och historiska projekt: 500 000 kronor.

• Stiftelsen Fonden för markvård till minne av
Sanders Alburg för främjande av forskning inom
markvård och trädgårdsskötsel vid småbruk/fritidsodling: 70 000 kronor.

• Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond för i
första hand hydrotekniska försök och undersökningar på jordbruksområdet samt till publicerande av skrifter i dithörande ämnen: 90 000 kronor.

• Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond för
skogsvetenskapliga studier som i första hand berör Västernorrlands och Jämtlands län: 450 000
kronor.

• Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond för
forskning beträffande husdjurens utfodring och
vård: 300 000 kronor.

• Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond, stipendier
till avgående elever vid Himmelstalundsskolan,
tidigare Statens Trädgårdsskola: 5 000 kronor.

• Stiftelsen Anders Elofsons fond, forskningsanslag
för understöd av forskning inom betesområdet,
vallkulturen och fröodlingen: 200 000 kronor.
Stiftelsen Anders Elofsons fond, till mottagaren av
Anders Elofsons medalj: 10 000 kronor.

• Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond för forskning och utbildning till gagnade av svensk lantbruksnäring: 20 000 kronor.
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• Stiftelsen Hem i Sverige-fonden för forskning företrädesvis med anknytning till de mindre jordbruksföretagarnas problem: 507 000 kronor.
Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, elevstipendier till
studerande vid ettåriga påbyggnadsutbildningar
i jordbruk och trädgårdsodling: 2 000 kronor.
Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, stipendium till
landsbygdsutvecklare: 15 000 kronor.
• Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond
för befordran av svenska jordbrukets utveckling
och förkovran: 175 000 kronor.
Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond,
två belöningar för framstående doktorsarbete,
en belöning för föredömliga insatser inom
forskningskommunikation och en belöning för
föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst: sammanlagt 60 000 kronor.
• Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond, resestipendium till doktorand vid SLU: 172 500 kronor.
• Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond för främjande av internationella forskarkontakter och erfarenhetsutbyte inom skogs- och
jordbruksforskningsområdet och aktuella kontaktområden: 215 000 kronor.
• Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons fond, till donationsgården Barksätter: 150 000 kronor.
• Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond med ändamål att lämna bidrag till upplysningsverksamhet rörande djurskydd: 125 000 kronor.
• Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond för
utveckling av lantbruk, trädgårdsskötsel eller biodling: 105 000 kronor.

• Stiftelsen SLO-fonden (Svenska Lantbrukarnas
Olycksfallsförsäkringsbolags fond), bidrag för
utbildnings- och försöksverksamhet, vetenskaplig forskningsverksamhet: 3 084 000 kronor.
• Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering, för
främjande av utveckling av en effektiv ekonomiskt riktig mekanisering inom jord- och skogsbruk, fiske och biodling: 24 000 kronor.
• Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning, medel till
projekt med särskild inriktning på användningen
av mineralgödsel och kalkningsmedel: 1 071 000
kronor.
• Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond, som har
som ändamål att främja de gröna näringarnas
ställning i samhället, har beviljat medel till olika
projekt uppgående till 500 000 kronor.
• Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder, till forskningsprojekt och resestipendier inom vallodlingens, vallfoderberedningens och vallfoderutnyttjandets områden: 299 000 kronor.
• Stiftelsen Ulla och Birger Håstadius för främjande
av vetenskaplig forskning och utveckling inom
växtområdet, har 2015 för första gången delat ut
ett pris. Ett Håstadiusseminarium anordnades i
oktober 2015 med pristagaren som huvudföreläsare (se sid 24) – det finansierades med stöd på
151 952 kronor från stiftelsen.
• Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling har bidragit med 70 000 kronor till Sveriges
Utsädesförenings verksamhet under 2014.

• Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond, resebidrag till svensk
forskare som bedriver forskning rörande husdjurens fruktsamhetsproblem: 20 000 kronor.
• Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, bidrag till
studerande för utbildning till agronom eller hortonom: 569 950 kronor.
Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, stipendier
till studerande vid SLU:s lantmästarutbildning i
Alnarp: 20 000 kronor.

De priser och belöningar som delades ut vid 2015 års
högtidssammankomst (sidan 8) beslutades år 2014
och redovisades därmed i 2014 års verksamhetsberättelse.
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Enaforsholm
huvudbyggnaden. Foto:
Carl-Anders
Kungl.
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Enaforsholm Fjällgård
Enaforsholm Fjällgård i Jämtland donerades 1937 till akademien av grosshandlaren A. W. Bergsten. Sedan
2007 sköts driften av AB Enaforsholm, ägt av A. W. Bergstens stiftelse. Vid akademikollegiets sammanträde i maj 2015 fastställdes en delning av ansvar och ekonomi för Stiftelsen A. W. Bergstens donation
Enaforsholm. Grundprincipen är att för långsiktiga ägarfrågor, såsom frågor om fastighetsunderhåll,
förvaltnings- och skötselplan för egendomen ansvarar Styrelsen för Stiftelsen A. W. Bergstens intressen på
Enaforsholm. Driftsbolaget AB Enaforsholm, med separat bolagsstyrelse, ansvarar för den löpande affärsverksamheten på Fjällgården.

Fastigheten Enaforsholm

AB Enaforsholm

Styrelsen för Stiftelsen A. W. Bergstens intressen på
Enaforsholm har till uppgift att bereda ägarfrågor
som gäller fastigheten på Enaforsholm åt akademikollegiet och i viss mån verkställa kollegiebeslut
om förvaltningsåtgärder och byggnadsunderhåll.
Styrelsens fyra ledamöter tar alla aktiv del i arbetet
på Enaforsholm genom att ta fram planeringsunderlag, kontakta entreprenörer och ibland själva arbeta
praktiskt.
Under 2015 fastställde kollegiet en övergripande
förvaltningsplan för egendomen, inklusive detaljerade skötselplaner för fastighetens tre delar. Efter
prioritering har styrelsen under 2015 planerat röjning och gallring av den delvis igenvuxna betesmarken mellan Enaforsholm och E14 – sikten från
vägen ska bli bättre och det ska bli lättare att hålla
betesmarkerna hävdade. En viktig del blir att bygga
stängsel för betesdjuren.
Fjällgårdens gäster ska få tillgång till fler attraktiva och fräscha rum – kollegiet har beslutat om
en begränsad ytrenovering av Akademiflygeln och
arkitekt har anlitats.
Även fjällträdgården hanteras av stiftelsestyrelsen. Trädgården har blivit en allt större attraktion
och den årliga trädgårdsdagen med föredrag och
visningar har blivit tradition (se sid 23). Sommarens
trädgårdsmästare Helen Nyberg satsade på odlingslådor (gynnsamt för odling i kallt klimat) och flera
rabatter och området runt flaggstången renoverades.
Stiftelsestyrelsens kontaktperson på KSLA:s
kansli är akademiagronom Eva Ronquist.

År 2015 hade Fjällgården ett större antal övernattningar än föregående år. Det, en allmän prishöjning
och en höjning av priset på middagar var betydelsefullt för förbättringen av bolagets ekonomiska resultat jämfört med 2014. Sämre för affärerna har varit
att SJ inte återupptagit nattågstrafiken till Enafors
station.
Det kom mycket lite snö under vintern, men den
snö som kom i slutet på mars och april låg sedan kvar
väldigt länge till glädje för vårskidåkningen.
I mars var Fjällgården platsen för en femdagars
yogakurs och maj–augusti hölls fem kurser i fjällvandring och hunddressyr i samarbete med en extern kursarrangör. KSLA:s Enaforsholmskurs i juli
var fullbelagd liksom höstens ripjakter.
Fjällgården stod värd för tre bröllopsfester under
årets lopp och på nyårsafton var huset fullbelagt.
Under hösten anställdes Magnus Stark som
verkställande direktör för bolaget vid sidan om sin
tjänst på akademiens kansli och Bo Berglund inträdde som platschef på Enaforsholm Fjällgård. Under
2015 hade AB Enaforsholm totalt sett motsvarande
tre personer anställda.
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Barksätters
egendom
Barksätters egendom i Södermanland donerades år
1983 till akademien av fru Mary Francke-Gustafson
med syftet att bevara ett sammanhållet aktivt sörmländskt jord- och skogsbruk för att där möjliggöra
forskning inom jord- och skogsbruk samt husdjursskötsel.

Verksamheten har fortgått planenligt under 2015.
Liggande försök underhålls och akademien är positiv till ytterligare forsknings- och försöksverksamhet.
Fastigheten är certifierad enligt FSC och PEFC.
Fastighetens jordbruk är utarrenderat på ettårsavtal.
Den nye jordbruksarrendatorn, som tillträdde den 13
mars 2015, bedriver nötdjursproduktion och spannmålsodling. Stiftelsestyrelsen har inlett ett projekt med
syfte att förbättra möjligheterna till en rationell djurhållning på gården.
Förvaltningsbyggnaden (Bedas hus) har renoverats
för att göra byggnaden ändamålsenlig.
Våren 2015 avslutade Linus Elldegren sitt examensarbete som varit förlagt till Barksätter. Det handlade om
att utreda ekonomiska och ekologiska konsekvenser av
att implementera en alternativ långsiktig skötselstrategi
av fastighetens skogsinnehav, så kallat triadskogsbruk.
Det innebär att skogslandskapet delas in i tre skötseltyper: skog för intensiv fiberproduktion, skog med naturanpassat skogsbruk och skog som lämnas obrukad.
Årets avverkning uppgick till 2 815 skogskubikmeter, vilket är 74 procent av tillväxten. 2 078 skogskubikmeter har sålts som rotpost. Övrig avverkning bestod av vindfällen, naturvårdshuggningar samt fröträd.
Ungskogsröjning har genomförts på 8 ha och 10 000
plantor av gran har planterats på föregående års slutavverkade areal.
Ädellövskogsparken och barrexotparken har under
året röjts och kompletterats.
Kontaktperson för Barksätter på KSLA:s kansli är
akademijägmästare Birgitta Naumburg.

Barksätter, huvudbyggnaden. Foto: Lena Gustafsson.

ORGANISATIONEN
Övergripande organisation
Avdelningarna och deras kommittéer
Bibliotek, arkiv och historiska projekt, BAHP
Nya ledamöter
In Memoriam
Personal
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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 2015 hade akademien 492
svenska och 161 utländska ledamöter, inklusive de
som valdes in vid akademisammankomsten den
10 december 2015. Av de totalt 653 ledamöterna var eller fyllde 406 stycken 65 år under 2015.
Uppgifter om ledamöterna finns i Kungl. Skogsoch Lantbruksakademiens matrikel 2015.

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 2015 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
Åke Clason, avdelningsordförande
Christina Engfeldt
Anne-Li Fiskesjö
Lena M Lindén
Från Jordbruksavdelningen
Ann-Britt Karlsson, avdelningsordförande
Marianne Elvander
Jan Fimmerstad
Elisabeth Gauffin
Från Skogsavdelningen
Tomas Lundmark, avdelningsordförande
Ann-Britt Edfast
Marianne Eriksson
Lars Gabrielsson

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
BAHP, som bedriver det dagliga arbetet, finns fasta
nämnder av rådgivande karaktär och beredningsoch arbetsgrupper som tillsätts för specifika kortare
uppdrag.
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Organisationen 2015

AKADEMIEN – LEDAMÖTERNA
Allmänna
avdelningen

DONATIONSGÅRDARNA
Barksätter

Jordbruksavdelningen

Skogsavdelningen

NÄMNDER

AKADEMIKOLLEGIUM

Ekonominämnden

Enaforsholm

Pris- och belöningsnämnden
Nämnden för BAHP

PRESIDIUM

Anslagsnämnden
Granskningsnämnden

Kansli

AKADEMISEKRETERARE/VD

AKADEMIKAMRER
AKADEMIKOMMUNIKATÖR
ADM ASSISTENT
HANDLÄGGARE STIFTELSEFRÅGOR

SERVICE-/FASTIGHETSANSVARIG

AVDELNINGS- OCH KOMMITTÉVERKSAMHET
Allmänna
avdelningen AU

Jordbruksavdelningen AU

Skogsavdelningen AU

Forskningspolitik

Internationella
lantbruksfrågor

Energifrågor

Grön ekonomi

Lönsam uthållig
primärproduktion

Kompetensförsörjning

Matkvalitet
och folkhälsa

Skogsskötsel

Avdelningssekreterare

BAHP

AKADEMIAGRONOM Allmänna

AKADEMIBIBLIOTEKARIE

AKADEMIAGRONOM Jordbruks

AKADEMIBIBLIOTEKARIE

AKADEMIJÄGMÄSTARE Skogs

AKADEMIARKIVARIE

BAHP = Bibliotek, arkiv och historiska projekt

Organisation efter införandet av BAHP.
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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 Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP). 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 plats, eller ”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
interna hemsida ”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 haft verksamheter inom flera områden, bland annat landskapsfrågor,
åkerns skydd och användning, relationen land och stad, bioteknik, de gröna näringarnas möjligheter
att bidra till ökad hållbarhet och till attraktionskraft och kompetensförsörjning inom jordbruk och
trädgård. Den har även ansvarat för KSLA:s övergripande miljöseminarium och för akademiens första
Wallenbergseminarium. Avdelningen har varit mycket aktiv med att ta fram KSLA:s underlag till den
forskningspolitiska propositionen.
Allmänna avdelningens ordförande år 2015 var Åke Clason. Avdelningssekreterare är Eva Ronquist.
Under 2015 har två kommittéer arbetat inom avdelningen: Kommittén för forskningspolitik och
Kommittén för grön ekonomi.
Kommittén för forskningspolitik
Arbetet i kommittén har fokuserat på att ta fram
och förankra ett inspel till den forskningspolitiska
proposition som planeras för 2016.
Kommittén gjorde en studieresa till Umeå i juni
2015. Programmet innehöll diskussioner med rektor
för Umeå universitet, dekanus för S-fakulteten, SLU,
samt ledare för Future Forests. Kommittén fick en
presentation av Umeå Plant Science Centre (UPSC)
och besökte Norrmejerier. Viktiga intryck var Umeå
universitets arbete med kontakter med näringslivet,
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den starka ställningen för skoglig forskning vid
SLU, arbetssättet inom Future Forests, samt hur
grundforskning inom UPSC lett till tillämpningar.
Även det mäktiga lagret av Västerbottensost hos
Norrmejerier imponerade.
Kommittén har också medverkat i remissvar över
utredning om resursfördelning till universitet och
högskolor – FOKUS (lämnat i januari 2016).
Kommittén har haft nio möten under året, antingen fysiskt eller per telefon.
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Kommittén för grön ekonomi
Under kommitténs sista verksamhetsår har fokus alltmer
legat på jordbrukets roll för framväxten av en biobaserad
ekonomi och för Sveriges utveckling. Ett idédokument
togs fram i samarbete med Stockholm Environment
Institute, SEI, för att vidareutveckla projektet om den
europeiska jordbrukspolitikens (CAP) möjlighet att bidra till en biobaserad ekonomi med fokus på effekter
för att uppnå mål för en biobaserad ekonomi, jordbruk
och miljö samt möjligheter till bättre styrning efter
2020. Projektet har vidarebefordrats till arbetsgruppen för den blivande kommittén för svenskt jordbruk
2030 under Jordbruksavdelningen. Kommittén tog under sitt aprilseminarium upp jordbruksstödens effekter
i ljuset av två rapporter från Jordbruksverket respektive
Konjunkturinstitutet.
Andra frågor som har tagits upp är Miljömålsberedningens arbete med att utforma ett klimatpolitiskt
ramverk samt en strategi för en långsiktig klimatpolitik
till 2050. Som ett led i detta arbete höll beredningen
i samarbete med LRF ett seminarium på KSLA om
ett klimatneutralt jordbruk 2050. Dessutom har regeringens arbete med framtidsfrågor inom analysgruppen
för grön omställning samt arbetet med att ta fram en
nationell livsmedelsstrategi stått på agendan.
Kommittén har förberett ett avslutande seminarium
om jordbrukets väg till en hållbar framtid, som äger
rum i början av februari 2016. Kommittén har under
året haft två protokollförda möten samt flera telefonmöten.

Årets sista sammankomst. Vice preses, preses, akademiens sekreterare. Foto: Ylva Nordin.

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.
Jordbruksavdelningens ordförande år 2015 var Ann-Britt Karlsson. Avdelningssekreterare är
Magnus J. Stark.
Under 2015 har dessa kommittéer arbetat inom avdelningen: Kommittén för internationella lantbruksfrågor, Kommittén för lönsam uthållig primärproduktion och Kommittén för matkvalitet och
folkhälsa.
Arbetsgruppen för Livsmedelsstrategi och djurskydd har arbetat under arbetsutskottet inom avdelningen med att diskutera olika aspekter på djuromsorg och konkurrenskraft, mot bakgrund av den
pågående utredningen om en svensk livsmedelsstrategi.
Avdelningen har också beslutat att tillsätta två nya kommittéer, dels Kommittén för livsmedelproduktionens värdekedja, dels Kommittén för jordbrukets anpassning till klimatförändringarna. Båda
ska verka inom avdelningen åren 2016–2018. Arbetsutskottet har ansvarat för arbetet med dessa nya
kommittéer.
Kommittén för internationella lantbruksfrågor
Kommitténs uppdrag har varit sätta in det svenska
lantbruket i ett internationellt perspektiv. Dess arbete har omfattat 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 har skett dels genom att ta fram faktaunderlag och analyser, dels genom att arrangera
seminarier, rundabordssamtal och andra möten.
Kommittén genomförde det seminarium i februari
som handlade om djurhälsa, livsmedelssäkerhet och
produktion efter 20 år i EU och även tre rundabordssamtal. 2015 var kommitténs sista verksamhetsår.
Kommittén för lönsam uthållig primärproduktion
Kommittén är ett forum inom KSLA för behandling av frågor som berör 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
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utveckling av det enskilda företaget. Under året
har fokus legat på aktiviteter som berör den svenska
livsmedelsstrategin. Bland annat var kommittén drivande bakom akademisammankomsten i april som
handlade om svensk livsmedelsindustri och konkurrenskraft på en global marknad och även det seminarium som förlades till SLU Alnarp i december,
om uthållig vinst i lantbruket. 2016 blir kommitténs
sista verksamhetsår.
Kommittén för matkvalitet och folkhälsa
2015 var kommitténs sista verksamhetsår och dess
uppdrag var 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 genomförde kommittén fyra seminarier. Det första behandlade näringsämnet protein
i kvantitativa och kvalitativa termer. I september
handlade det om obedövad kastrering av grisar och
möjliga alternativ till det. Märkning av mat var ämnet i november, med frågan om märkningen är till
nytta eller förvirring för konsumenten. I december
följde kommittén upp etableringen av vattenbuffelgårdar i Sverige. Dessutom företog kommittén en
exkursion till Östergötland för att studera produktionsjordbruket och förädlingsindustrins förutsättningar.
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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 det
nationella skogsprogrammet, vad urbaniseringen innebär för skogsnäringen, skogsbrukets försurning
kontra sur deposition, skogsnäringens värdekedjor, hur det står till med mångfalden i skogen och om
artskyddet. En interimistisk kommitté har utarbetat en strategisk treårig verksamhetsplan för den nya
Kommittén om skogens ekosystemtjänster som startas 2016.
Ett arbete har påbörjats om hur avdelningen bör arbeta med internationella skogsfrågor.
En tredje upplaga av skriften The Swedish Forestry Model har producerats, nu med namnet Forests and
Forestry in Sweden.
Skogsavdelningens ordförande år 2015 var Tomas Lundmark. Avdelningssekreterare är Birgitta
Naumburg. Avdelningens arbetsutskott har haft sex protokollförda möten. Under 2015 har tre kommittéer arbetat inom avdelningen: Kommittén för energifrågor (gemensam för alla tre avdelningar),
Kommittén för kompetensförsörjning och Kommittén för skogsskötsel.
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. Under
året har kommittén haft tre möten med bland annat
strategiarbete och planering av aktiviteter. Det välbesökta seminariet Så vaskar vi fram det gröna guldet
anordnades den 27 februari. Den 3 december hölls
ett rundabordssamtal med titeln Kolinlagring i mark
– betydelse och möjlig roll.
Kommittén för kompetensförsörjning
Kommitténs uppdrag är att stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan i svensk skogsnäring
med fokus på området skogsbruk.
Kommittén har finansierat bloggen www.jagmastare.com som drivs av Jägmästarkurs 14/19 och
som har till syfte att informera allmänheten om utbildningen till och jobbet som jägmästare.
Under året har en andra upplaga av Tjänstemannapraktiken genomförts vid Skogsmästarskolan.
Den pågår i en vecka då studenterna i årskurs 2 besöker och följer med tjänstemän inom skogsbruket.
Praktiken var mycket uppskattad av såväl studenter
som värdföretag.
Kommitténs arbete har även bidragit till att
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SLU-SBT) nu presenterar de examensarbeten
som produceras på sin hemsida och till att SLU har

genomfört en så kallad Digital Content Audit för
www.slu.se i syfte att utreda om sajten är optimerad
för sökmotorer, besökare och SLU. Kommittén har
även planerat för och bjudit in till ett avslutande seminarium i februari 2016.
Under 2015 har kommittén haft fem protokollförda möten och den har producerat en utgåva i akademiens tidskriftsserie KSLAT om sitt arbete.
Kommittén för skogsskötsel
Kommitténs uppdrag är att belysa skogsskötselns
betydelse för att nå olika mål. Under året har kommittén jobbat vidare med målbilder rörande framtidens skogar.
Den 23–24 april genomförde kommittén en
exkursion, öppen för alla KSLA-ledamöter, till
Nordmarka i Norge. Deltagarna besökte forskare
vid Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet
(NMBU) i Ås och även skogarna i närområdet runt
Oslo. Det senare tillsammans med en offentlig och
en privat skogsägare och förvaltare.
Kommittén haft tre fysiska möten och ett telefonmöte. Däremellan har ett antal möten hållits i
mindre arbetsgrupper.
Under det avslutande året (2016) avser kommittén att visa på skogsskötselns möjligheter att skapa
olika framtidsskogar inom ramen för olika spelregler.
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Bibliotek, arkiv och historiska projekt
(BAHP)
BAHP ansvarar för akademiens historiska verksamhet som består av grenarna bibliotek, arkiv och historiskt inriktade projekt. Verksamheten riktar sig främst till forskare och studerande i skogs- och lantbrukshistoria på alla nivåer.

Under året påbörjades en omorganisering av den
historiska verksamheten grundad på förslagen i
en utredning gjord av den av akademien tillsatta
Framtidsgruppen. Omorganiseringen innebär att
verksamheten får stark förankring i akademiens
avdelningar genom en ny nämnd bestående av ledamöter. Den nya nämnden ansvarar för den historiska verksamhetens utveckling, inriktning och
uppföljning. Till nämnden knyts även ett expertråd
med särskild kompetens inom verksamhetens olika
grenar.
Nämnden höll två ordinarie sammanträden under året. Vid det första mötet började planläggningen för akademiens historiska verksamhet.
Utvecklingen av bibliotekets service och tjänster har under 2015 kunnat fortsätta tack vare den
bibliotekarietjänst som Landsbygdsdepartementet
finansierar via FORMAS. Tjänsten ger biblioteket
möjlighet att upprätthålla god servicenivå till akademiledamöter, forskare, studenter och allmänhet.

Historiska projekt
Under året avslutades ett flertal historiska projekt, i
flera fall med en tryckt bok som huvudresultat. Som
exempel kan nämnas forskningsprojektet om den
svenska sågverksindustrins historia och utveckling
fram till 2010, vars resultat redovisas i boken Sågad
skog för välstånd.
En viktig del i verksamheten har varit utgivning
av äldre lantbrukstexter. I den satsningen gavs 2015
ut en översättning av antika romerska texter med
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titeln Cato: Om jordbruket. Varro: Samtal om lantbruket som också innehöll tio nyskrivna artiklar med
olika infallsvinklar på antikens lantbruk, författade
av svenska forskare.
Ett annat projekt som avslutades var en studie
över framväxten av en svensk livsmedelskontroll under mitten av 1800-talet till ca 1950. Det är en forskningsantologi som tar ett samlat grepp på området
och med bidrag som också gör en jämförelse med
utvecklingen i bland annat Danmark och Finland.
Boken har titeln Mot ett modernt livsmedelssystem.
Livsmedelshygien och livsmedelskontroll i Sverige och
Norden 1850–1950.
Ett flertal fonder och stiftelser har bidragit till
finansieringen av projekten och bokutgivningen.
Några av dem som kan nämnas är Carl Tryggers
Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, Magnus
Bergvalls stiftelse, Stiftelsen Konung Gustaf VI
Adolfs fond för svensk kultur, C. F. Lundströms stiftelse, Åke Wibergs stiftelse och Ekströms stiftelse
för numismatik. Vi vill särskilt framhålla det ekonomiska stödet från skogsbranschen till projektet om
sågverksindustrins historia, från Skogsindustrierna,
Södra skogsägarna, Norrskog, Norrskog Wood
Products och AB Karl Hedin. Dessutom har akademiens anknutna stiftelser gett ekonomiskt stöd till
projektverksamheten. Betydande bidrag utgör även
de stödköp av delupplagor av utgivningen som gjorts
av institutioner och företag.
Den historiska publiceringen finns tillgänglig på
akademiens hemsida som pdf:r som är fria att ladda
ned.
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En liten del av akademiens bibliotek. Foto: Ylva Nordin.

Nya ledamöter
Följande personer valdes in som ledamöter i akademien vid 2015 års sista sammankomst den 10 december. De mottog sina ledamotsbrev av preses Kerstin Niblaeus vid den 204:e högtidssammankomsten i
Stockholms Stadshus den 28 januari 2016.

Allmänna avdelningen

Jordbruksavdelningen

Svenska ledamöter
Generaldirektör Rolf Brennerfelt, Rejmyre
Programdirektör Madeleine Fogde, Vejbystrand
Senior policy adviser Lovisa Hagberg, Häggeby
Universitetslektor Carin Martiin, Eksjö
Agronom Dag Rogne, Säffle
Docent Anders Wästfelt, Hägersten

Svenska ledamöter
Professor Tommy Cederholm, Sollentuna
Verksamhetsledare Maria Dirke, Nyköping
Agronom Ingemar Gruvaeus, Kvänum
Lantmästare Bengt-Olov Gunnarson, Klockrike
Agronom Susanne Welin-Berger,
Katthammarsvik

Utländska ledamöter
Dr. Martyn Futter, Uppsala (Kanada/
Storbritannien)
Professor Marianne Krasny, Ithaca NY, USA

Utländska ledamöter
Professor Pia Haubro Andersen, Kalundborg,
Danmark
Bestyrelsesformand Thomas Harttung, Barrit,
Danmark

Skogsavdelningen
Svenska ledamöter
Jägmästare Lisa Engström, Västerfärnebo
Professor Joakim Hjältén, Holmsund
Professor Torgny Näsholm, Umeå
Kulturskribent Karin Perers, Fors
Utländska ledamöter
Associate Professor Tove Enggrob Boon, Farum,
Danmark
Professor Andreas Brunner, Ås, Norge (Tyskland)
Professor Demel Teketay Fanta, Gaborone,
Botswana (Etiopien)

Inom parentes: medborgarskap.
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Nya svenska ledamöter, invalda 2015. Fr v: Susanne Welin-Berger, Dag Rogne, Karin Perers, Torgny Näsholm, Carin Martiin, Joakim Hjältén,
Lovisa Hagberg, Bengt-Olov Gunnarson, Madeleine Fogde, Ingemar Gruvaeus, Lisa Engström, Tommy Cederholm, Maria Dirke och
Rolf Brennerfelt. Anders Wästfelt kunde inte delta. Foto: Pelle T Nilsson.

Nya utländska ledamöter, invalda 2015. Fr v:
Demel Teketay Fanta, Marianne Krasny, Thomas
Harttung, Martyn Futter, Andreas Brunner, Tove
Enggrob Boon och Fred Angulo. Pia Haubro
Andersen kunde inte delta. Foto: Pelle T Nilsson.
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In Memoriam
Vid akademiens ordinarie sammankomster läses korta minnesord över de nyligen avlidna svenska ledamöterna, varefter de 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 Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) ansvarar för texten, den slutliga
utformningen av nekrologerna och utgivningen av skriften.

Följande ledamöter har avlidit under verksamhetsåret 2015.

Allmänna avdelningen
Lars-Olof Larsson, f 1927, invald 1980 (13 april).
Utländsk ledamot
Ottar Jamt, Norge, f. 1926, invald 1975 (23 juli).

Jordbruksavdelningen
Erik Lotse, f 1919, invald 1980 (25 augusti).
Kerstin Lundström, f 1946, invald 2003 (24 mars).
Harry Pettersson, f 1933, invald 1986 (18 november).
Utländska ledamöter
Gerrit Dirksen, Tyskland, f 1925, invald 1984 (31 augusti).
Heinz Vetter, Tyskland, f 1924, invald 1983 (14 februari).

Skogsavdelningen
Bo Axelson, f 1930, invald 1983 (23 september).
Nils Nykvist, f 1926, invald 1981 (13 november).
Jan Remröd, f 1941, invald 1981 (7 februari).
Börje Steenberg, f 1912, invald 1969 (17 januari).
Utländska ledamöter
Horst Kramer, Tyskland, f 1924, invald 1984 (18 oktober).
Ivar Samset, Norge, f 1918, invald 1963 (29 juni).
Inom parentes: dag för dödsfall.
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Personal
Akademiens kansli, som finns på Drottninggatan 95 B i Stockholm, har under hela eller delar av år 2015
haft 13 anställda:

Anette Amnegren, akademikamrer
Gun Askerö, assistent
Keiko Blesserholt, handläggare stiftelsefrågor
Per Eriksson, akademibibliotekarie
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Lars Ljunggren, chefsbibliotekarie (t o m 2015-08-30)
Jimmy Lyhagen, akademibibliotekarie, IT-systemansvarig
Birgitta Naumburg, akademijägmästare, Skogsavdelningens sekreterare
Ylva Nordin, akademikommunikatör
Eva Ronquist, akademiagronom, Allmänna avdelningens sekreterare
Magnus J. Stark, akademiagronom, Jordbruksavdelningens sekreterare
Roland Svensson, service- och fastighetsansvarig
Per Thunström, akademiarkivarie
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EKONOMIN
Flerårsöversikt 2011–2015
Fördelning av utdelade medel 2015
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Flerårsöversikt 2011–2015
Akademien
Tkr

2015

2014

2013

2012

2011

ÖVERSIKT RESULTAT
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Rörelseresultat

18 111

18 717

22 408

23 153

25 289

-21 678

-21 669

-25 686

-26 320

-29 660

-3 567

-2 952

-3 278

-3 167

-4 371

Finansiella poster

4 806

5 954

5 328

3 496

5 854

Resultat efter finansiella poster

1 239

3 002

2 050

329

1 483

0

0

1 097

6 440

-7 538

1 239

3 002

3 147

6 769

-6 055

Nedskrivning/återförd nedskrivning
finansiella anläggningstillgångar
Årets resultat
ÖVERSIKT FÖRMÖGENHET
Marknadsvärde finansiella anläggningstillgångar

128 882

127 923

120 212

107 603

101 881

Totalt eget kapital

120 726

119 487

116 485

113 338

105 814

Eget kapital till marknadsvärde

135 391

134 655

125 725

113 338

105 814

3,8 %

5,0 %

5,0 %

3,4 %

5,2 %

2015

2014

2013

2012

2011

34 418

Kapitalavkastning i % av marknadsvärde på
finansiella anläggningstillgångar vid årets ingång

Gemensamt förvaltade stiftelser
Tkr
ÖVERSIKT RESULTAT
Direktavkastning

26 555

28 040

29 160

31 899

Realisationsresultat

40 122

36 356

20 452

-22 169

-2 504

Total avkastning av kapital

66 677

64 396

49 612

9 730

31 914

Utdelade medel (fördelning, se sid 59)

20 493

22 648

19 701

25 586

28 073

ÖVERSIKT FÖRMÖGENHET
Marknadsvärde finansiella anläggningstillgångar

788 047

781 852

741 148

645 733

618 226

Eget kapital

710 294

667 237

621 656

595 061

614 254

Eget kapital till marknadsvärde

782 092

781 601

737 236

640 955

606 332

8,5 %

8,7 %

7,7 %

1,6 %

4,7 %

Kapitalavkastning i % av marknadsvärde på
finansiella anläggningstillgångar vid årets ingång
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Fördelning av utdelade medel 2015
Priser, belöningar, anslag och stipendier
TOTALT SEK

20 492 986

BIDRAG TILL FORSKNINGSPROJEKT, ÖVRIGA PROJEKT SAMT STIPENDIER:

20 296 986

Stiftelsen A. W. Bergstens donation*
Stiftelsen A. W. Bergstens donation: Gunnar Torstenssons Enaforsholmsstipendium

2 251 134
42 400

Stiftelsen Adolf Dahls fond

545 000

Stiftelsen Akademiens biblioteksfond

500 000

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond*

450 000

Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond

300 000

Stiftelsen Anders Elofsons fond

200 000

Stiftelsen Axel Melanders fond

95 000

Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds donationsfond

50 000

Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond*
Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond

6 200 000
50 000

Stiftelsen Edvard Nonnens fond

100 000

Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond

100 000

Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg
Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond
Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond: elevstipendier
Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond
Stiftelsen Hem i Sverige-fonden
Stiftelsen Hem i Sverige-fonden: elevstipendier
Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond*

70 000
900 000
5 000
20 000
507 000
2 000
915 000

Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond

172 500

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond

215 000

Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons fond

150 000

Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond

125 000

Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond

105 000

Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond
Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond
Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond: elevstipendier

20 000
569 950
20 000

Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond*

130 000

Stiftelsen Per Palmgrens fond*

245 000

Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond*
Stiftelsen SLO-fonden

16 000
3 120 000

→
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Forts. BIDRAG TILL FORSKNINGSPROJEKT, ÖVRIGA PROJEKT SAMT STIPENDIER
24 000

Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering

1 071 000

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning
Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond

500 000

Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder

299 000

Stiftelsen Ulla och Birger Håstadius

151 952
70 000

Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling

165 000

PRISER OCH BELÖNINGAR UR FÖLJANDE STIFTELSER:

60 000

A. W. Bergstens donationsfond: Bergstens pris

5 000

A. W. Bergstens donationsfond: regionala belöningar
Hugo och Emma Björkmans minnesfond: belöning inom forskningskommunikation

15 000

Hugo och Emma Björkmans minnesfond: föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst

15 000

Hugo och Emma Björkmans minnesfond: framstående doktorsarbete

30 000

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

15 000

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden: stipendium till landsbygdsutvecklare

15 000

Anders Elofsons medalj

10 000

MEDALJER UR FÖLJANDE STIFTELSE:

31 000

A. W. Bergstens donation: Akademiens Bergstenmedalj, guldmedalj och silvermedalj

31 000

*) Bekostar helt eller delvis projekt eller kommittéer inom akademiens ram.
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Utgivna nummer av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT (KSLAT)
(Titlar markerade med * publiceras endast elektroniskt på KSLAs hemsida www.ksla.se. Där finns även tidigare utgåvor.)

2010
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
2
3
4
5
6

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

2011
Nr
Nr
Nr
Nr

1
2
3
4

Food security and the futures of farms: 2020 and toward 2050
Swedish-African forest relations
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2010
Landskapsperspektiv – hur gör det skillnad?

2012
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
2
3
4
5
6
7
8

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
Jorden vi ärvde – den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv
Export av skogligt kunnande från Finland och Sverige
Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog
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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
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Skogsnäringens värdekedjor – definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2013
Fisk, gift och hälsa – fiskkonsumtionens nytta och risker
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2014
Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning
UNIK Utmaning 2015 – en casetävling om vägen till det hållbara naturbruket
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
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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!

