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Presentationer av föreläsarna 

Stefan Edman är fil mag i biologi och kemi vid Göteborgs universitet och teknologie hedersdoktor vid 
Chalmers. Författare till ca 45 böcker om natur-miljö-människa, t.ex. Solvarv, Jorden har feber, Världens 
chans, Planeten Havet, Bondens landskap, Matsmart, Skogsarvet, Hornborgasjön, Kosterhavet. 
Frilansande föreläsare och krönikör med fokus på hållbar utveckling. Politiskt sakkunnig hos statsminister 
Göran Persson (”gröna folkhemmet”) och miljöminister Kjell Larsson; f.d. ledamot av SNFs riksstyrelse, 
Miljövårdsberedningen, Naturvetenskapliga forskningsrådet och Naturvårdsverkets styrelse. Initiativtagare 
till ”Hagmarkskött från Småland” och ”Kaprifolkött” i Bohuslän/Dalsland. Har bl.a. mottagit AW 
Bergstens pris, Harry Martinsons jubileumspris, Svenska Ingenjörers miljöpris och kungens medalj i 
åttonde storleken. www.stefanedman.se 

Henrik Ekman är journalist, författare och fotograf med inriktning på natur och vetenskap. Han är idag 
ansvarig för inköp av natur- och vetenskapsprogram på SVT och har tidigare bland annat arbetat som 
miljöreporter på Aktuellt och programledare på Vetenskapens värld. I sitt arbete har han ofta behandlat 
frågor kring odlingslandskapet, inte minst i boken De sista ängarna. Bland övriga böcker märks de 
Augustnominerade ”Ekoparken” och ”Vargen – den jagade jägaren”. Han har tilldelats Linköpings 
kommuns honorärpris 2005, Sveriges Ingenjörers miljöpris 2014 och 2016 KSLA:s belöning för 
föredömliga insatser inom forskningskommunikation. 2007 utsågs han till hedersdoktor vid Linköpings 
universitets medicinska fakultet. 

Urban Emanuelsson är professor vid SLU och Kristianstads Högskola. Han var den förste 
föreståndaren för Centrum för Biologisk Mångfald vid SLU, och arbetar nu också på Landskapsvetar-
programmet vid Kristianstads Högskola. Han är ekolog och stor kännare av inte bara Sveriges och 
Nordens utan hela Europas kulturlandskap och dess biologiska värden. Han har lett flera stora 
forskningsprogram med inriktning på tillämpad forskning kring ängs- och hagmarker; som 
Hagmarksmistra och Naturvårdskedjan. Han har varit en föregångare och gjorde ett epokgörande arbete i 
sin doktorsavhandling med ekologisk analys av historiska kartor, där han kombinerade sina intresse av 
biologi och historia. Han har beskrivit landskapsutveckling i böcker om Europas kulturlandskap och om 
östra Asiens kulturlandskap. 

Michael Frisk arbetar som utvärderare på Riksantikvarieämbetet och är myndighetens representant i det 
myndighetsgemensamma regeringsuppdraget att följa miljöeffekterna av den gemensamma 
jordbrukspolitiken (CAP). Inom ramen för detta samarbete mellan Jordbruksverket, Naturvårdsverket, 
Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet samt länsstyrelserna, ledde Michael en nyligen 
avrapporterad utvärdering av miljöersättningen till natur- och kulturmiljöer i landsbygdsprogrammet för 
2007–2013. Just nu leder Michael en studie som utgår från slutsatserna i den tidigare utvärderingen och 
som syftar till att lämna förslag på utformningen av framtida ersättningar till kulturmiljöer inom 
jordbrukspolitiken. Hur kan ersättningar utformas så att de kostnadseffektivt bidrar till målen för 
kulturmiljöer i odlingslandskapet i hela landet? 

Knut Per Hasund är miljöekonomisk utredare på Jordbruksverket. Där arbetar han bland annat med 
analys och utveckling av jordbrukspolitiska styrmedel, inte minst med miljöersättningarna till betesmark, 
vallodling, m.m. Knut Per är Agr Dr vid Sveriges lantbruksuniversitet där han arbetat många år med 
nationalekonomisk forskning i miljövärdering och styrmedelsanalys. Ledamot i KSLA och under elva år 
sekreterare i dess miljökommitté. 



Margareta Ihse är professor emerita i ekologisk geografi vid Stockholms Universitet med en bakgrund 
som växtekolog, naturgeograf och landskapsekolog. Hennes forskning ligger inom landskapsekologin, med 
fokus på värdefulla biotoper i odlingslandskapet. Hon har utvecklat geografiska metoder främst genom 
flygbildstolkning och kartografi, för att inventera och analysera landskapets ekologiska innehåll och hur 
detta förändrats från 1700-talet till nutid, särskilt för ängs- och hagmarker. Margareta har intresserat sig för 
vad sådana förändringar betyder för växter och djurs spridning och överlevnad, dvs. för den biologiska 
mångfalden, och för ekosystemens funktion. Hon har för sitt arbete tilldelats Kungl. Skogs- o 
Lantbruksakademiens guldmedalj, Artdatabankens naturvårdspris och Kungens medalj. 

Karl-Ivar Kumm är docent i lantbruksekonomi vid SLU i Skara. Han arbetar med att finna vägar till 
ekonomiskt och klimatmässigt hållbar köttproduktion på naturbetesmarker. Lyckas detta blir även 
bevarandet av betesmarkernas naturvärden hållbar. Ekonomisk hållbarhet kan uppnås bl.a. genom att 
skapa stora sammanhängande betesmarker av befintliga små spridda betesmarker tillsammans med 
mellanliggande skog och marginella åkrar. Klimatmässig hållbarhet kan skapas bl.a. genom att ha 
kolinlagrande lövträd i betesmarkerna.  

Olof Lindén äger ett mindre jord och skogsbruk i Sörmland vid sjön Likstammen nära Öster Malma. Här 
ägnar han sig sedan några decennier åt aktiv vård av ängs- och hagmarker samt biodiversitetsfrågor i olika 
former. Han har omvandlat produktionsskogar till naturvårdsområden och anlagt en våtmark. Under åren 
har han då och då haft anledning att fundera över regelverk och logik i myndigheternas syn på 
naturvårdsarbetet som enskilda jordägare bedriver. Till vardags är Olof professor och forskningschef på 
World Maritime University som är en FN-organisation under IMO (International Maritime Organization).  

Ann Norderhaug är f.d. forskningsledare för kulturlandskap i Bioforsk i Norge. Hon är botanist, 
landskapsekolog och har arbetat med det nordiska kulturlandskapet sedan 1970-talet. Hon är speciellt 
intresserad av «vern gjennom bruk», dvs. bevarande av landskapskvaliteter och ekosystemtjänster genom 
att man använder resurserna på ett bra sätt, och av vinna-vinna-möjligheter i jordbruket/förvaltningen 
(dvs. god produktion med hög kvalitet och samtidigt bevarande av funktionella ekosystem och hög 
biodiversitet). År 2005 fick hon Nordiska rådets miljöpris för sitt arbete med det nordiska 
kulturlandskapet och 2013 A.W Bergstens pris.  

Henrik Smith är professor och föreståndare för Centrum för miljö och klimatforskning vid Lunds 
universitet samt koordinator för den strategiska forskningsmiljön Biodiversity and Ecosystem Services in a 
Changing Climate. Hans forskning fokuserar på bevarande av biologisk mångfald, både av etiska orsaker 
och för de ekosystemtjänster som biologisk mångfald genererar. En viktig del av hans forskning gäller 
olika strategier för att kombinera bevarande av biologisk mångfald med mänskliga aktiviteter som jord- 
och skogsbruk i multifunktionella landskap. 

Marie Stenseke är professor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Hon intresserar sig för relationen 
människa-natur, och forskar om biologisk mångfald, naturvård och landskaps-förvaltning utifrån ett 
humanvetenskapligt perspektiv. Hon har varit ledare för och medverkat i flera nationella och 
internationella forskningsprojekt, bland annat rörande fysisk planering, samverkan, lokalt deltagande och 
friluftsliv. Marie är engagerad i flera uppdrag på olika nivåer inom akademien och i övriga samhället. Sedan 
två år tillbaka verkar hon i ledningen för FN:s panel för biologisk mångfald, Intergovernmental Science-
Policy Platform on Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES), som ordförande i dess tvärvetenskapliga 
expertpanel. 

Roger Svensson, FD, är pensionerad universitetslektor från Centrum för biologisk mångfald (SLU). Han 
är botanist och har arbetat med biologisk mångfald i odlingslandskapet, under senare år inte minst med 
värdet av alternativa gräsmarker, som vägkanter och kraftledningsgator. 


