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Som vanligt ett innehållsrikt nummer som på olika sätt ger en god bild av vår 
akademis verksamhet.

När vi nu kan börja summera årets verksamhet så ser vi återigen tillbaka på ett 
mycket aktivt och varierat år. Vi har jobbat med många viktiga frågor – samtidigt 
som det är många andra frågor som vi inte har tagit upp. Allt kan inte hinnas och 
orkas med!

Hållbarhet i svenskt och internationellt perspektiv
Akademien genomförde under hösten ett seminarium kring FN:s utvecklings-
mål inom Agenda 2030. Där framgick att vårt svenska jordbruk blir allt mindre 
hållbart – ett mindre angenämt faktum att ta ställning till. Det finns ett läsvärt 
reportage om det i denna tidning

Själv deltog jag alldeles nyligen i en global konferens, GLAST 2016, där det 
stod klart att dessa FN:s Sustainable Development Goals, SDGs, har mycket stor 
internationell genomslagskraft. Deltagarna där kunde konstatera att frågorna om 
uthållig livsmedelsproduktion är centrala för att kunna uppnå de flesta av FN-
målen. Vi måste arbeta för att komma till rätta med problemen med alltför låga 
livsmedelspriser, global konkurrens, negativ miljöpåverkan m m för att kunna 
skapa långsiktigt uthålliga primärproduktionssystem om vi ska ha möjlighet att 
lösa de globala hunger- och fattigdomsproblemen. Jag ger en kort rapport från 
GLAST-konferensen längre fram i tidningen.

Årets Wallenbergseminarium
I ett referat från vårt andra Wallenbergseminarium skriver 2015 års KSLA 
Wallenberg-professor Dan Binkley om den svenska skogens kolbalans. Han me-
nar att mycket talar för att metoden att regelbundet slutavverka skog för att direkt 
etablera ett nytt bestånd totalt sett kommer att binda mer kol ur luften än om vi 
låter skogen stå kvar för ”evig tillväxt” eller om vi bedriver så kallat kontinuitets-
skogsbruk. ”Skogar kan inte öka sitt kolförråd för evigt.” En inlagring av kol 
i skördade skogsprodukter som används till exempel för husbyggnation ger en 
långsiktig kolbindning. ”De vägval för framtiden som görs när det handlar om 
hur skogen ska brukas i Sverige kommer att påverka storleken på dess kolsänka.” 

Priser och belöningar
En av akademiens stora förmåner är att vi varje år kan dela ut olika priser och 
belöningar till välförtjänta personer som på så sätt kan uppmärksammas lite extra 
för sina insatser. Dessa priser och belöningar delas ut vid akademiens högtidssam-
mankomst den 28 januari varje år. De utvalda vid nästa års högtidssammankomst 
presenteras på sidorna 22–23.

Lite längre fram finns också alla våra nyinvalda ledamöter presenterade. De 
kommer att få sina ledamotsbrev av akademiens preses vid högtidssammankoms-
ten, som även denna gång hålls i Stockholms Stadshus.

Men före dess har vi en annan högtid att fira Jag vill passa på att önska
alla akademiens vänner en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD

Varmt välkomna till årets sista nummer av KSLA Nytt & Noterat!

Sekreteraren har ordet

Foto: Ylva Nordin.
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Dagen efter presidentvalet i USA handlade överläggnings-
ämnet hos KSLA om Parisöverenskommelsen med FN:s 
sjutton hållbarhetsmål. Naturligtvis kom den nyvalde pre-
sidenten Donald Trump, förnekaren av att människan på-
verkar den pågående globala uppvärmningen, upp i diskus-
sionen.

Inledaren Johan Kuylenstierna, VD för Stockholm 
Environment Institute, sade sig ändå vara optimist, efter-
som den stora positiva kraften i miljöarbetet nu är närings-
livet globalt. 

– Det är andra krafter som driver och vi är mindre bero-
ende av USA:s president, sade han och menade att vi måste 
se möjligheterna, även om många delar av samhället inte 
förstår grunderna och den viktiga roll de gröna näringarna 
spelar.

I sin genomgång av Parisöverenskommelsens sjutton 
mål framhöll Johan Kuylenstierna att de gröna näringarna 
finns med överallt, även om det finns vissa specifika delmål. 

Det globala livsmedelssystemet hänger ihop, sade han. 
Vi kan öka vår livsmedelsproduktion och vi har ett globalt 

FN:s utvecklingsmål inom Agenda 2030

Utmaningar och möjligheter 
för de gröna näringarna

Det svenska jordbruket blir allt mindre hållbart, eftersom det inte upp-
fyller det ekonomiska hållbarhetsmålet. Vi har ersatt bra svensk produk-
tion med ökad import och därmed minskat vårt bidrag till en hållbar 
livsmedelsproduktion. Det var ett par av slutsatserna i en mycket intres-
sant diskussion om FN:s utvecklingsmål inom Agenda 2030. KSLA upp-
manades att ha en aktiv roll i det fortsatta arbetet.

ansvar. De gröna näringarna har absolut en nyckelroll att 
spela och arbetet inom KSLA har aldrig varit mer relevant 
än nu, underströk han.

Isabel Moretti, chef för miljöenheten på LRF, poängterade 
att den enskilde bondens ekonomi är viktig i miljöarbetet. 
Den måste gå ihop. Sveriges syn på jordbruket sticker ut 
med att fokusera mest på miljö, medan andra länder, med 
Danmark i täten, mer fokuserar på det kommersiella. Men 
det sker en allmän förskjutning mot ökat fokus på det kom-
mersiella.

Ett stort problem är de svenska myndigheterna, hävda-
de hon, och visade att den svenska bonden måste förhålla 
sig till elva myndigheter som hanterar hållbarhetsfrågorna 
enligt ”stuprörsmodellen”. Som exempel nämnde hon vat-
tendirektivet, som försvårar för bonden att upprätthålla sin 
lönsamhet. 

Text & foto: LARS HELGSTRAND

FN:s 
HÅLLBAR-
HETSMÅL
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Brukare av jord, skog och vatten är i centrum när det 
gäller hållbarhetsfrågorna, framhöll Isabel Moretti och 
hänvisade till LRF:s rapport ”Det gröna samhället”. Enligt 
den kan livskraftiga företag med 3 procents tillväxt per år 
tillföra 50 000 arbetstillfällen i hela landet fram till år 2030. 

Hållbarhetsarbetet i ett företag måste börja uppifrån, sade 
Lars Appelqvist, VD för Löfbergs Lila AB. I det företa-
get är man nu inne på femte generationen och vill att kaf-
fets ”goda stunder” ska vara bra både för samhället och för 
ägarna.

Hela värdekedjan är viktig och måste integreras i håll-
barhetsarbetet, underströk han. I kaffeproduktionen är dock 
odlarledet det viktigaste när det gäller miljöpåverkan. 

Lars Appelqvist uppmanade till större fokus på föräd-
lingen i livsmedelskedjan. Där skapas mervärdet. Att bara 
exportera råvara ger inte bra betalt. Förädlingsledet är vik-
tigt och där ligger vi efter i Sverige, menade han.

Krafttag inom politiken? Kan Agenda 2030 och en ny livs-
medelsstrategi för Sverige stärka svenskt jordbruks bidrag 
till en grön omställning?

Det var frågan som Annika Åhnberg skulle svara på. 
– Ja, men det är långt ifrån självklart, var hennes korta 

svar inledningsvis.
Vi måste inse att de övergripande globala målen finns, 

men om vi inte använder dem i vårt dagliga arbete blir de 
inte så effektiva.

Johan Kuylenstierna Isabel Moretti Lars Appelqvist Annika Åhnberg

Om en svensk livsmedelsstrategi ska kunna bli ett verk-
tyg för att utveckla livsmedelsproduktionen måste den sam-
tidigt leda till både ökad konkurrenskraft och ökad hållbar-
het. 

– Hittills har vi uppnått ökad hållbarhet på bekostnad 
av konkurrenskraften, eftersom den svenska produktionen 
har krympt. Konsekvensen av det, som vi sällan tänker på, 
är att vi inte har ökat vårt bidrag till en hållbar livsmedels-
konsumtion. Vi har minskat det, eftersom vi har ersatt bra 
svensk produktion med ökad import. Så i stället för att vara 
stolta över vad vi har åstadkommit bör vi fundera på om vi 
verkligen har gjort det här på rätt sätt. 

Annika Åhnberg spådde att den försenade livsmedels-
strategin nog skulle komma med tomten före jul. Men det 
är inte säkert att vi får den strategi vi behöver, lade hon till.

– Jag vet att man gör en koppling till de globala hållbar-
hetsmålen men det finns en risk att man gör den kopplingen 
ganska slentrianmässigt. Man räknar upp målen och talar 
om hur viktigt det svenska jordbruket är för att målen ska 
uppfyllas, men det blir ingen ordentlig genomgång av hur 
det ska gå till. 

Samtidigt menade hon att den strategi som skissas uti-
från Konkurrenskraftsutredningen inte räcker. Det är inte 
en helgjuten strategi som förenar hållbarhet med konkur-
renskraft, utan den bygger fortfarande på att det ena bara 
kan öka på bekostnad av det andra, menade hon och fram-
höll att det måste bli lönsamt att vara mer hållbar. 

De viktigaste uppgifterna för den nationella livsme-
delsstrategin är, enligt Annika Åhnbergs uppfattning, att 
komma bort från det gamla synsättet och i stället bygga en 
strategi på att identifiera vad det är för krafter som finns 
inom den svenska livsmedelsproduktionen och som förenar 
de båda aspekterna hållbarhet och konkurrenskraft. Det har 
man tyvärr inte lyckats med, ansåg hon, och uppmanade 
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till fortsatt dialog mellan alla intressenter för att utveckla 
livsmedelsstrategin vidare. 

Annika Åhnberg framhöll också att det måste till sats-
ningar på forskning, innovation och utbildning och särskilt 
på växtförädling. Hon underströk vikten av en närmare 
kontakt mellan forskning och rådgivning och mer fakta-
baserad kunskap tillgänglig för konsumenter. De är idag 
offer för en otrolig mängd desinformation om hur livsme-
delsproduktionen går till, menade hon. Vi måste också dela 
forsknings- och kunskapsresultat internationellt, sade hon 
och tog den antibiotikafria svenska djurhållningen som ex-
empel.

– Det ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet och stå emot alla ovederhäftiga opinioner. Här 
tar jag biotekniken som ett exempel, eftersom jag tycker att 
det är alarmerande att vi i vår världsdel inte förmår att an-

vända modern bioteknik som skulle kunna hjälpa oss. Det 
är definitivt inte hållbart, påpekade Annika Åhnberg.

– Arbeta långsiktigt! Använd hållbarhetsmålen! Mät 
och redovisa kontinuerligt vad som händer med utveck-
lingen! I allt det här kan KSLA spela en viktig roll. Gör det!

Annika Åhnberg påminde om att KSLA tidigare hade 
en arbetsgrupp vars vision ”Till Växt 2030” handlade om 
hur jordbruket skulle kunna utvecklas och förenade lön-
samhets- och hållbarhetstänkandet. Det skulle KSLA 
kunna arbeta vidare med, föreslog hon. 

Bo Andersson varnade för att hållbarhet många gånger 
används enbart i perspektivet ”ekologiskt hållbart”. Han 
underströk att hållbarhet innebär tre delar: ekologisk, eko-
nomisk och social. När en produktion inte är konkurrens-
kraftig är den inte ekonomiskt hållbar. 

Vi måste satsa på växtförädling om vi ska klara hållbarhetsmålen , hävdar Annika Åhnberg. Foto: John Foxx/IBL.



Harald Svensson

Han fick medhåll av Annika Åhnberg:
– Vi är så stolta över att vår produktion är så hållbar 

– men när den inte är ekonomiskt hållbar, då är den helt 
enkelt inte hållbar. Det är en falsk föreställning vi har, sade 
hon.

Anders Nilsson påminde om den sociala hållbarheten. 
– Det är helt nödvändigt att vi har social hållbarhet i vår 

svenska produktion, att den är accepterad i samhället. Där 
tror jag att vi också har en rätt gedigen hemläxa att göra, 
sade han.

I den avslutande diskussionen menade Harald Svensson 
att det fattas ledarskap. Han tog upp stad-/landfrågan och 
frågade sig om KSLA kanske är alltför fokuserat på pro-
ducentperspektivet. Han ville också flytta målet betydligt 
längre fram än till 2030 och framhöll prissättningen som 
fundamental.

Ingrid Rydberg, ordförande i KSLA:s kommitté för 
jordbrukets klimatanpassning, poängterade jordbrukets 
betydelse för att samla ihop den energi som människor går 
på – livsmedel. 

Lars Appelqvist sade att 10 miljarder människor behö-
ver mat. Det kräver rådgivning, information och forskning 
för minimal påverkan på klimatet. Då måste vi acceptera 
genmodifiering, menade han. Han framhöll också att håll-
barheten har drivits så långt att vi inte längre är konkur-
renskraftiga. Titta på Nederländerna, uppmanade han. De 
är fantastiskt duktiga på att knyta ihop forskning, politik 
och livsmedelsproduktion. KSLA skulle kunna vara en länk 
som knyter ihop politik, näringsliv och forskning, hävdade 
han och underströk åter förädlingsledets betydelse.

– Om förädlingsledet utvecklas kommer bonden att 
kunna ta mycket bättre betalt för sin råvara, sade han.

Isabel Moretti tog också upp vikten av en närmare kon-
takt mellan forskning och rådgivning, men pekade samti-
digt på att mycket händer utanför Sverige. Den teknikut-
veckling som pågår i många europeiska länder är oerhört 
snabb och vi kan inte hålla jämna steg med den. Vi har 
inte den kritiska massan för att kunna vara lika duktiga, 
menade hon. 

Liksom Annika Åhnberg framhöll hon vikten av att 
dela information. Här skulle KSLA kunna vara ett forum 
för att hitta vägar för att vi ska kunna ta till oss av andras 
erfarenheter och lära av andra. 

Annika Åhnberg menade att fokus ligger för mycket på 
problem när det gäller jordbruk och livsmedelsproduktion. 

– Tänk om vi bestämde oss för att under den kommande 
verksamhetsperioden fokusera på möjligheterna. Att lyfta 
fram alla bra exempel vi känner till, i Sverige och i andra 
framgångsrika länder där man har gjort innovationer, till-
lämpat forskning och använt ny teknik. Att de kommande 
åren på alla möjliga sätt och hela tiden lyfta fram vad som 
är bra och var man ska satsa mer pengar för att det ska bli 
ännu bättre – i seminarier och i rapporter och vi ska twittra 
och blogga och allt vad det heter. Tänk vilken kraft det 
skulle bli!

– Det tycker jag ska vara vår roll, sade Annika Åhnberg. 
Det ska vara faktabaserat! Och det ska vara riktiga forsk-
ningsresultat. Jag tror att KSLA måste göra det i samarbete 
med andra aktörer. Titta på vår systerakademi IVA. De 
driver nästan inga projekt i egen regi baserat på ledamöter 
som individer, utan de involverar hela tiden aktörer från 
näringslivet och de jobbar ganska långsiktigt med sina pro-
jekt Jag tycker att vi kan lära mycket av deras sätt att arbeta 
med olika frågor.
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Hur skogen växer varierar över landskapet, genom årsti-
derna och över årtiondena. Tillväxten innebär att koldioxid 
flyttas från atmosfären till träden, andra växter och mar-
ken. Årets Wallenbergseminarium hos KSLA behandlade 
skogstillväxtens variationer över tid och rum, utforskade de 
processer som står bakom och diskuterade hur samhällets 
skogsanvändning påverkar.

Fotosyntesen i barr och blad innebär att koldioxid fångas 
in och omvandlas till socker. Det är en oerhört snabb pro-

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade 12 miljoner kronor till KSLA 
i samband med akademiens 200-årsjubileum. Gåvan har använts till att 
erbjuda internationellt framgångsrika forskare inom akademiens ämnes-
områden att under en ettårig gästprofessur vistas i det svenska vetenskaps-
samhället. Professor Dan Binkley (Northern Arizona University, USA), var 
nummer två att erhålla KSLA-Wallenbergprofessuren. Han har arbetat vid 
SLU:s skogsfakultet i Umeå.

Den 23 september hölls årets Wallenbergseminarium hos KSLA. Professor 
Binkley fördjupade sig då, tillsammans med ett antal experter från Sverige, 
Finland, Danmark, Australien och USA, i skogsekosystemens kolbalanser.

Den svenska skogens

KOLBALANS

Text: DAN BINKLEY (översättning Annika Mossing, redigering Jessica Nordin)

cess: varje molekyl av enzymet RuBisCo binder mellan 3 
och 10 koldioxidmolekyler per sekund. Sockret som bildas 
av fotosyntesen förekommer i en mängd olika ämnen som 
delvis blir kvar i skogen och som delvis återgår till atmo-
sfären. Ungefär hälften av sockret som bildas i fotosynte-
sen används av växterna själva medan hälften allokeras till 
de delar av ekosystemet som är under jord. Höga nivåer av 
kolinbindning matchas ofta av höga nivåer av kolförluster, 
genom nedbrytning och respiration. 

Dan Binkley. Foto: Birgitta Naumburg
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Komplicerad bokföring
Att korrekt föra bok över alla dessa flöden och lager är lika 
komplicerat som att föra bok över de finansiella flödena i ett 
stort företag, men tydlig och korrekt bokföring är av stor 
vikt. Det finns metoder, som till exempel mätningar med 
”eddy covariance”1, för att observera de kortsiktiga föränd-
ringarna i kolflödet in i och ut ur skogen.

Det handlar om en tidsskala som mäts i sekunder. De 
snabba förändringarna som kan mätas i kolflöden med 
hjälp av sådan teknik ger en förståelse för de faktorer som 
påverkar skogens kolflöden på kort sikt, till exempel ljus, 
torka, temperatur och årstidsförändringar. Det går att ad-
dera flödet per sekund till dagar, månader och år, men det 
uppstår lätt fel och graden av osäkerhet kan bli ganska stor. 
Upprepade inventeringar av träd och marklager kan ge en 
säkrare bild av långsiktiga förändringar i skogens kollager, 
men det ger å andra sidan endast begränsad information om 
vilka faktorer som ligger bakom förändringarna. 

Skötsel och kolbalans
Skogsskötsel förändrar kolbalansen i ett landskap från 
grunden. Gamla skogar växer långsammare än unga sko-
gar och en del arter växer snabbare på vissa lokaler än an-
dra. En blandad skog växer ibland snabbare än skogar som 
domineras av en art, men en klar majoritet av försök visar 
att bestånd bestående av det snabbast växande trädslaget har 
högre tillväxt än de flesta blandade bestånd. 

Trakthyggesbruk medför en period efter skörd då mer 
kol avges till atmosfären än vad som absorberas av de ny-
planterade träden. Denna tidiga period av kolförlust följs 
av en period med mycket snabb tillväxt hos de planterade 
träden. Den snabbare tillväxten fortsätter under en stor del 
av rotationsperioden för att bli långsammare när träden blir 
mycket gamla.

Det kan framstå som rimligt att skogsskötselsystem 
utan hyggesperioder leder till högre nivåer av kolinbindning 
i skogen eftersom kronskiktet är kontinuerligt. Men, de re-

lativt få studier som finns talar för att den snabba tillväxt 
som sker i de flesta fall på föryngrade hyggen mer än väl 
kompenserar den minskade kolinbindningen efter skörden. 
Det behövs göras fler studier på ämnet, men det förefal-
ler osannolikt att kolinbindningen i kontinuitetsskog skulle 
kunna överstiga eller ens matcha kolinbindningen i skog 
som växer upp på ett hygge.

Varierad grad av kolinlagring
Skogar kan inte öka sitt kolförråd i all evighet. En tillväxt 
som klingar av i kombination med ökande nedbrytning 
av växtmaterial sätter den övre gränsen för kollagret. En 
långvarig inbindning av kol från atmosfären är beroende av 
skogsbruk, eftersom träprodukter kan lagra kol mer lång-
siktigt än vad som sker i skogen. Vilken effekt skörd av skog 
har på den totala bokföringen av kol beror helt på vilken typ 
av skogsprodukter som produceras. Papper är till exempel 
väldigt kortvarigt, medan byggnader av trä kan vara väl-
digt länge. En avgörande aspekt av när kolet bokförs är den 
så kallade substitutionseffekten som uppstår då kol lagras i 
skogsprodukter som dessutom ersätter betong eller stål som 
orsakar stora utsläpp av kol till atmosfären. 

Sveriges skogar tillväxer idag snabbare än vad de avver-
kas, delvis beroende en ökande tillväxt hos skogar över hela 
landet (skogarna har i snitt ökat sin tillväxt med 1 procent 
per år de senaste 40 åren). Denna ackumulation av biomassa 
i skogarna är Sveriges största kolsänka för koldioxid. De 
vägval för framtiden som görs när det
handlar om hur skogen ska brukas
i Sverige kommer att påverka
storleken på dess kolsänka. 

1) Teknik för att mäta och beräkna 
vertikala turbulenta flöden inom 
atmosfäriska gränsskikt.
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Behovet av att vi blir mer medvetna om vår påverkan på oli-
ka ekosystemtjänster lyfts fram allt mer i samhällsdebatten. 
För att diskutera hur vi kan värdera ekosystemtjänster, som 
vi idag inte ger ett ekonomiskt värde och hur vi kan göra bra 
avvägningar mellan olika ekosystemtjänster, bjöd KSLA:s 
Ekosystemtjänstkommitté in ett 30-tal representanter från 
näringsliv, myndigheter och intresseorganisationer till en 
workshop. 

Gretchen C Daily, professor i miljövetenskap vid Stan-
ford University, som genom sitt arbete gjort ekosystem-
tjänster till ett internationellt allmänt känt begrepp, var 
moderator och inledde dagen med en föreläsning. Hon 
gjorde återkommande kopplingar till Carl von Linné och 
drog paralleller med det arbete som nu pågår med att lyfta 
fram naturens många värden med hur hans systematik av 
växter och djur en gång revolutionerade biologin. 

– Jag upplever att vi försöker skjuta fram den revolutio-
nen till nästa fas när vi nu börjar fundera på vilka värden 
som kommer från naturen och hur det mänskliga samhället 
samverkar med alla dessa element, sade hon. 

Kina är föregångare
Professor Dailys forskargrupp har tagit fram en mjukvara 
som värderar ekosystemtjänster och som använts i över 80 
länder. Hon lyfte särskilt fram Kina som en föregångare. 

Hur värderar vi andra 
ekosystemtjänster

Skogen förser oss med en rad ekosystemtjänster. Traditionellt ger vi 
bara virkesproduktion ett ekonomiskt värde men skogen tillhandahåller 

många andra ekosystemtjänster som vi är beroende av. 
Hur gör vi bra avvägningar? 

Och hur kan markägare motiveras att göra andra val än virkesproduktion? 
Det var några frågeställningar som diskuterades 

vid en workshop hos KSLA i september. Text: JESSICA NORDIN

Efter förödande översvämningar 1998, som orsakade enor-
ma förluster både i liv och pengar, infördes nästan över en 
natt världens största marknad för ekosystemtjänster. 

– Med anledning av alla miljökatastrofer som drabbat 
Kina frågade sig deras högsta ledare var och vad de skulle 
restaurera och skydda för att undvika sådana händelser igen. 
Det blev startpunkten för deras arbete, berättade Gretchen 
Daily. 

Hittills har halva Kina kartlagts utifrån hur områden 
tillhandahåller ekosystemtjänster som vattenförsörjning, 
översvämningsskydd, biodiversitet och klimatstabilitet. 
Syftet är att identifiera i vilka områden det lönar sig bäst att 
investera i restaurering eller skydd för att säkerställa funk-
tionerna hos ekosystemtjänsterna. De senaste åren har Kina 
investerat 150 miljarder amerikanska dollar för att stärka 
ekosystemtjänster och 200 miljoner människor får betalt för 
att tillhandahålla eller restaurera dessa ekosystemtjänster. 
Främst har det handlat om återbeskogning och ersättnings-
programmen har resulterat i att Kina idag har den högsta 
återbeskogningstakten i världen. 

Det svenska perspektivet
Efter att ha lyssnat på Gretchen Daily, som gav en rad olika 
exempel från länder och städer i världen som kartlagt och 
värderat ekosystemtjänster, fick deltagarna möjligheten att 

än virkesproduktion?
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diskutera frågeställningar kopplade till värderingar och av-
vägningar av ekosystemtjänster ur ett svenskt perspektiv 
utifrån olika landskapstyper. Flera deltagare lyfte beho-
vet av att ta fram nya verktyg och mer data för att värdera 
ekosystemtjänster utöver de som har ett ekonomiskt värde. 
I synnerhet bedömdes värdet av reglerande och stödjande 
ekosystemtjänster vara underskattat. 

Ekonomiska incitament behövs
Det fanns även konsensus om att incitamenten idag är svaga 
för skogsägare att aktivt arbeta för att förstärka andra eko-
systemtjänster än virkesproduktion. Utbildning och infor-
mation om ekosystemtjänster är ett första steg för att hjälpa 
skogsägare att ta bra beslut i sitt skogsbruk. Ett flertal del-
tagare lyfte emellertid behovet av ekonomiska incitament 
för att ta arbetet till nästa steg.

Ersättningssystem för att tillhandahålla ekosystem-
tjänster kan utformas på olika sätt. För ekosystemtjänster 
som har betydelse för samhällsekonomin gavs förslag om 
att utforma ersättningssystem baserat på skatter. Andra 
förslag som lyftes fram var ersättningsavtal med markägare 
i de fall andra företag nyttjar markerna för kommersiell 
verksamhet, samt finansiering från försäkringsbolag i de 
fall förstärkning av vissa ekosystemtjänster kan bidra till 
en riskreduktion på samhällsnivå. Sammantaget skulle det 
kunna skapa drivkrafter för markägare att välja annat än 
virkesproduktion i områden där andra ekosystemtjänster 
bedöms ha ett högre värde ur ett samhällsperspektiv. 

Ett avslutande råd från Gretchen Daily var att försöka 
identifiera frågor som olika intressenter i samhället kunde 
enas kring för att bygga upp policys och/eller betalsystem. 

– Finns det några lågt hängande frukter? Identifiera 
problem eller hot som ni kan samlas kring och få till akti-
viteter för att motverka problemet, skickade hon med som 
avslutande ord i det fortsatta arbetet.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag till 
människors välbefinnande” (Naturvårdsverket, 2012). Ekosystemens 
funktioner kan alltså bidra både direkt och indirekt till samhället. De 
mer synliga ekosystemtjänsterna, som t ex produktion av livsmedel 
och träråvara (varor), beror på andra tjänster, som t ex jordbildning 
och närings- och vattenreglering.

Baserat på det indelningssystem för ekosystemtjänster som används 
internationellt har följande fyra kategorier identifierats:
• Försörjande (producerande) ekosystemtjänster är de varor som 

produceras, t ex mat, vatten, trä och fiber.
• Reglerande ekosystemtjänster är nyttan människor har av 

ekosystemfunktioner som påverkar miljöfaktorer som t ex klimat, 
översvämningar, avfallsnedbrytning och kontroll av sjukdomar 
samt pollinering av våra grödor.

• Kulturella ekosystemtjänster innefattar skönhet, inspiration, 
rekreation och andliga värden som bidrar till vårt välbefinnande.

• Stödjande ekosystemtjänster är grundläggande funktioner i 
ekosystemen som är en förutsättning för alla de andra ekosys-
temtjänsterna, bl a jordmånsbildning, fotosyntes och biokemiska 
kretslopp.

Källa: SOU 2013:68 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster. Foto: Ylva Nordin.
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Gretchen Daily. Foto: Jessica Nordin.

Fr v: Fredrik Gisselman, Enetjärn Natur; Thomas Hahn, Stockholm Resilience 
Centre; Åsa Forsum, Energimyndigheten; Kristina Blennow, SLU, och Sara 
Rindeskog, Holmen Skog. Foto: Jessica Nordin.
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Den offentliga upphandlingen är en del av den nationella 
livsmedelstrategin, vilket också presenterades av avdel-
ningschefen vid Näringsdepartementet Christina Nordin. 
Regeringen har inrättat en upphandlingsmyndighet och 
också gett denna myndighet i uppdrag att förstärka kom-
petensen avseende upphandling av livsmedel och måltids-
tjänster inom offentlig sektor fram t o m 2018. Dessutom 
arbetar man med en nationell upphandlingsstrategi som bl a 
ska ge ökade möjligheter att ställa djurskyddskrav. 

Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek 
berättade om myndighetens inriktningsmål, som bl a är att 
främja en miljömässigt ansvarsfull upphandling och bidra 
till ett socialt hållbart samhälle. Myndigheten ska följa upp 
utvecklingen, d v s hur inköpsarbetet påverkats och vilka 
effekter strategin får på Sveriges offentliga inköp. Denna 
uppföljning ska avrapporteras augusti 2017. Åtgärderna för 
att uppnå bättre upphandling av livsmedel omfattar rekry-
tering, omvärldsanalys, målgruppsanalys, branschdialog, 
förtydligande av hållbarhetskriterier m m. Det finns idag 
drivande miljökrav, som går längre än lagstiftningen. 

Eva Sundberg, Livsmedelsverkets kompetenscentrum 
för måltider i vård, skola, omsorg, berättade om måltids-
modellen, som används av 74 procent av de kommuner som 

Potentialen för offentlig
livsmedelsupphandling
Den offentliga upphandlingen av livsmedel omfattar ca 5 procent av den 
totala livsmedelskonsumtionen. Dagligen serveras 3 miljoner måltider i 
skolor, på sjukhus och inom äldrevården. Upphandlingen är politiskt styrd 
och är ett sätt för samhället att visa vägen mot en hållbar upphandling.

Seminarium 13 oktober 2016

har någon form av kostpolicy. Det är en kraftig uppgång se-
dan starten av projektet 2011. Materialet ”Bra mat i skolan” 
används av 80 procent av kommunerna vid menyplanering 
och är också underlag för kostpolicies och upphandling. 
Den offentliga maten når 1,9 miljoner barn och ungdomar 
och drygt 250 000 äldre, vilket är en ofantlig potential för 
utnyttja pedagogiken kring hur maten produceras. 

Jordbruksverkets Åsa Lannhard Öberg redovisade ut-
vecklingen av konsumtion och produktion av animaliska 
livsmedel. Efter många år av minskad marknadsandel för 
svensk kött ser vi en vändning. I dag har konsumenterna 
större fokus på hälsa och hållbarhet. Prisets betydelse har 
minskat. Vegetariskt och ekologiskt växer. Kycklingen är 
på stark frammarsch. Mjölkmarknaden är globaliserad och 
prispressad. 

Sammanfattningsvis bör det finnas goda möjligheter 
för offentlig upphandling av livsmedel som gynnar små och 
medelstora svenska företag. Det finns ett driv inom dag-
ligvaruhandeln för svenskt, närproducerat och ekologiskt.  
Detta driv avspeglas också i många kommuners mål om 
ökad andel ekologiskt. Redan i dag ställer många kommu-
ner djurskyddskrav, vilket styr mot svenska råvaror.

Text: GUNNELA STÅHLE

Foto: Jeremy Noble/Wikimedia Commons
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Upp vi handlar maten,
upp vi handlar maten
Vi handlar upp
Fullt det blir på faten,
fullt det blir på faten
Vi handlar upp
Smaklig är den, finer är den,
Mätta blir vi när vi äter
Berest det är den, billig är den,
smör och sill och små potäter

Upp vi handlar maten,
upp vi handlar maten
Vi handlar upp
Steken och tomaten,
steken och tomaten
Vi skurit upp
Smaklig är den, finer är den,
Frågas nu om detta inköp
Berest det är den, billig är den
Om den är ett riktigt nedköp?

Upp vi handlar maten, 
upp vi handlar maten
Vi handlar upp
Äggen och spenaten, 
äggen och spenaten 
När vi lagt upp
Är den smaklig, är den finer,
Alltid någon det misshagar 
Kolla alla köprutiner
Annars denne överklagar.

Kålrotsakademien kallade den 
23 november till en samman-
komst för många av Sveriges 
matrelaterade akademier.

Mötet hölls på Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien och 
hade som syfte att skapa vet-
skap om vilka akademier som 
finns och förståelse för vad de 
gör. Detta i förhoppning att 
spännande idéer kring framtida 
gemensam utveckling skulle 
växa fram.

Mötet initierades av Kålrotsakademien, 
en relativt nybildad akademi med syfte 
att värna den svenska matens kultur-
historia. Kålroten är en av få kultur-
växter med ursprung i Sverige.

Syftet med sammankomsten var att 
skapa ett forum för akademierna för att 
bl a diskutera eventuella  gemensamma 
samarbeten i framtiden. Ett ämne för 
dagen var Kålrotsakademiens planer 
på att anordna en utställning hösten 
2017 på Swedish American Museum i 
Chicago i USA, med temat ”200 år av 
svensk matkulturexport till Amerika”. 

Akademierna presenterade sig själ-
va och sin verksamhet. De är av olika 
karaktär – några är övergripande och 
allmänna kring mat och måltider, and- 
ra är geografiskt eller tematiskt av-
gränsade och vissa är produktavgrän-
sade. Det finns en oerhörd bredd av 
akademier och kunskaper. 

Akademiföreträdarna bytte kun-
skaper med varandra enligt open space- 
metoden: framtida frågor eller utma-
ningar sattes samman i ämnen som se-
dan diskuteras i grupp. Samtliga delta-

gare valde den fråga de brann mest för 
att diskutera där och då. Deltagarna 
kunde byta grupp under diskussionens 
gång för att på så vis kunna bidra till 
flera ämnen. 

Mötet avslutades med reflektioner 
om dagen och den möjliga gemensam-

Representanter från Baljväxtakademien, Blekinge matakademien, Gastronomiska akademien, Grynkor-
vens vänner, Hagdalsakademien, Korvakademien, Kungl. Skogs- & Lantbruksakademien, Kålrotsakade-
mien, Källakademien, Lilla sällskapet, Måltidsakademien, Skolmatsakademien, Skåneländska Gastro-
nomiska Akademien, Spritakademien, Surströmmingsakademien, Svenska Dryckesakademien, Svenska 
Viltmatsakademien, Tunnbrödsakademien, Västra Gastronomiska Akademien. Foto: Patrik Arneke.

Text: JONATAN FOGEL 

”Kanske den största sammankomsten för 
matrelaterade akademier någonsin”

ma framtiden. Det rådde enighet om 
att fortsätta att utveckla det gemen-
samma forumet – viljan fanns att sam-
ordna kunskaperna och krafterna för 
att bygga en plattform för att förmedla 
kunskap om vår matkultur.

Upp vi handlar maten   Mel: Uppå källarbacken • Text: Magnus Stark
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Workshopen var en följd av flera års diskussioner inom 
FAO:s Forest and Water Network om behovet av förbättrad  
övervakning och rapportering av interaktioner mellan skog 
och vatten. Målet är att producera ett digitalt, interak-
tivt övervakningsverktyg, ett Forest – Water Monitoring 
Framework. Det skulle vara ett konkret bidrag till FAO:s 
Forests and Water Action Plan, som lanserades på World 
Forestry-kongressen i september 2015. Workshopen organi- 
serades gemensamt av FAO Forest and Water Program och 
SIWI Swedish Water House.

Kunskapsluckor om samband markanvändning/vatten
Trots ökad förståelse och fokus på skogens betydelse för 
vattenresurser i global policydialog och forskning, bris-
ter kunskapen och förståelsen för hur förändringar i skog 
eller markanvändning påverkar vatten lokalt och regionalt. 
Forskare och universitet leder kunskapsinhämtningen om 
interaktioner mellan skog och vatten, men forskningen är 
begränsad till vissa geografiska och sociala sammanhang.

En preliminär genomgång av FAO ger vid handen att 
få skogsrelaterade utvecklingsprojekt mäter och utvärderar  
dessa interaktioner. Det finns alltså behov av att bättre ut-
forska och förstå effekterna av skogsbruk och förändrad 
markanvändning på vattenflöden och kvalitet, samt även 
hur vattnet skyddar och reglerar skogen.

Möjligheter och utmaningar
Under workshopens tre dagar diskuterades vad som kan vara 
relevanta indikatorer, variabler och metoder för att mäta 
vattenflöden, vattenkvalitet och socioekonomiska faktorer. 

Hur mäter vi detta komplicerade samspel?

Under tre intensiva dagar samlades tjugotalet internationella skog- och vattenexperter i 
Stockholm för att diskutera hur man mäter och övervakar samspelet mellan skog och vatten. 
Vid veckans slut, efter intensiv brainstorming och diskussion, levererades en preliminär lista 
på indikatorer för hur skogsbruk påverkar vattenflöden, vattenkvalitet och socioekonomi. 
Dessa indikatorer är första steget mot ett digitalt övervakningsramverk för skog- och vatten-
interaktioner. Ett uppskattat besök på KSLA var en del av programmet. 

Skog & vatten

En utmaning var att identifiera indikatorer som kan använ-
das i projekt och av människor som inte nödvändigtvis har 
tillgång till dyr och avancerad teknik, utan som är lätta för 
alla att använda, i alla typer av projekt. De engagerade och 
kunniga deltagarna lyckades leverera en preliminär lista på 
sådana indikatorer. 

En eftermiddag arrangerades ett informellt rundabords-
samtal på KSLA tillsammans med KSLA och SLU Global. 
Birgitta Naumburg från KSLA och Anders Malmer från 
SLU berättade om hur svensk akademi arbetar med relate-
rade frågor och deltagarna hade möjlighet att träffa ett par 
av KSLA:s ledamöter och forskare vid SLU. Diskussionerna 
följdes av en uppskattad svensk buffé i Oscars källare.

Deltagarna fick också inblick i praktiskt svenskt skogs- 
och vattenarbete vid ett avslutande fältbesök söder om 
Stockholm, där Sveaskog stod värd och berättade om inte-
grerade blå, gröna och gula markanvändningsplaner (vat-
ten, skog och jordbruk) runt sjön Liksdammen i närheten 
av Jägarförbundets kursgård Öster Malma.

Nästa steg
En preliminär lista över indikatorer kommer att samman-
ställas av FAO i ett första utkast till digitalt övervaknings-
ramverk. Utkastet ska cirkuleras för synpunkter och olika 
skogs-, mark- och vattenexperter kommer att bjudas in till 
ytterligare samråd för att sammanställa ett verktyg som kan 
börja testas under 2017. FAO har som mål att det ska vara 
möjligt under 2018 att mer systematiskt mäta de viktiga 
interaktionerna mellan skog och vatten, för att i framtiden 
få en bättre förståelse för hur de fungerar.

Text: KATARINA VEEM • Foto: YLVA NORDIN

Rekommenderad läsning
Forest and Water – a five-year action plan (Forests and Water Agenda, 2015). www.fao.org/3/a-be803e.pdf 
Forests and Water: International Momentum (FAO, 2013). www.fao.org/3/a-i3129e.pdf 
Forest and Water Programme at FAO. www.fao.org/2/ForestsAndWater 
Forest, Water, People – Building Resilient Landscapes. www.swedishwaterhouse.se/wp-content/uploads/2015-Water-Forests-People-Report.pdf.pdf
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Det har satt landsbygden i nytt ljus; 
flyktingmottagandet omprövar en rad 
relationer mellan stat, kommun, civil-
samhälle och medborgare. Vi ser an-
strängningar och möjligheter, många 
som får spela nya roller. 

KSLA:s kommitté för land och stad 
och Institutionen för Stad och Land 
vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU) ordnade den 24 november två 
seminarier på Dalarnas museum för att 
belysa frågorna. Kommittén presente-
rade flera perspektiv; en jämförelse 
mellan Sverige och Tyskland i migra-
tionsfrågan, erfarenheter från flykting-
mottagandet i Haparanda, en diskus-
sion kring krisen för landsbygdsmedia 
och utblick över befolkningsfrågan.

Vid det andra seminariet diskute-
rades en färsk studie från Institutionen 
för Stad och Land av flyktingmotta-

Utblick mot fram- 
tidens landsbygd

Seminarier i Falun

De senaste åren har de allra flesta svenska kommuner haft befolk-
ningstillväxt genom invandring från utlandet. Det kanske är till-
fälliga flöden, människor som flyttar vidare, eller också en 
signal om en större förändring. 

gandet under 2016 i tre dalakom-
muner. Studien visade att i stora drag 
har kommunerna klarat av uppgif-
ten, ofta med hjälp av civilsamhället. 
Grundtonen var klart positiv, kommu-
nerna ser i stort på det här som en vita-
lisering och en möjlighet till förnyelse. 
Men mycket arbete med integrationen 
återstår, bland annat för att lösa frågor 
om jobb och bostad. 

Cirka 70 intresserade åhörare var 
på plats i Falun och många uttryckte 
sin uppskattning av seminarierna. Det 
är tydligt att det finns ett stort behov 
av att diskutera de här förändringarna. 
Flera efterlyste fortsatta seminarer och 
mer kunskapsspridning i dessa frågor.

Vid seminaret lanserades också 
KSLAT nr 5 2016 Land och stad – nya 
relationer i en osäker tid. 

Text: EVA RONQUIST

Landsbygdskommunerna ser i stort på flyktingmottagandet som en vitalisering och en möjlighet till förnyelse. Foto: Ylva Nordin.

Vem får kalla sig kulla? Foto: Eva Ronquist.
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Preses Lisa Sennerby Forsse satte tonen för seminariet med 
att konstatera att de gröna näringarna är centrala för att 
möta de utmaningar vi står inför. Propositionen har en rad 
bra skrivningar om detta, men var finns de ökade långsik-
tiga satsningarna?

De gröna frågorna

Statssekreterare Elisabeth Backteman diskuterade vad som 
är specifikt för de gröna näringarna med en ökad befolkning 
som snart nog uppgår till 10 miljarder människor som ska 
födas och en ökad konkurrens om biomassa som används 
för en rad olika ändamål. Detta har fått genomslag i de 

Regeringen har nyligen lagt fram sin forskningsproposition för åren 2018–2020 
med utblick för åren därefter. Vid ett seminarium fredagen den 9 december pre-
senterades och kommenterades hur de gröna frågorna behandlades i proposi-
tionen. Seminariet hade arrangerats av KSLA:s forskningspolitiska kommitté 
som en uppföljning på det inspel till propositionen som akademien lämnade 
förra hösten. Text: ANDERS NILSSON

i årets forskningsproposition

Text: ANDERS NILSSON 

Bild ur Göran Örlanders presentation.
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tioåriga nationella forskningsprogrammen för klimatutma-
ningen och antibiotikaresistens och i samverkansprogram-
met för cirkulär och biobaserad ekonomi. Hon pekade på 
att Formas har fått en bred resursförstärkning, de fortsatta 
satsningarna på etablerade plattformar för strategiska inno-
vationsområden (SIO), där en är kopplad till utnyttjande 
av skogsråvara och en förstärkning av test- och innova-
tionsmiljöer där livsmedelskedjan ingår. Livsmedelskedjans 
forskningsbehov borde delvis kunna mötas genom större 
framgång i ansökningar till Vinnova och EU:s program, 
men en forsknings- och innovationssatsning i anslutning till 
en kommande livsmedelsstrategi fanns också i planerna. En 
tydligare formulering av primärproduktionens forsknings-
behov efterlystes.

Ingrid Petersson, Formas, var i stort nöjd med de tillskott 
som Formas får och som betyder att man har en total budget 
på ca 1,5 miljarder kr år 2020. Ökningen kommer främst 
från Miljödepartementet vars anslag till Formas ökar med 
40 procent. Däremot saknades en satsning på livsmedel-
skedjan. Förstärkningen av basanslagen till lärosätena var 
snål.

Peter Högberg, SLU, förde ett resonemang om behovet av 
samspel mellan grundläggande och tillämpningsnära forsk-
ning och vikten av att detta fungerar. Han hade önskat sig 
ett mer integrerande synsätt på interaktion mellan olika de-
lar av kunskapskedjan. Var fanns diskussionen om optime-

Text: ANDERS NILSSON 

ring av produktionssystemen med avseende på avvägning 
mellan behov och miljöaspekter?

Göran Örlander, Skogforsk, hade velat se mer om skogsfrå-
gornas roll för att möta klimatutmaningen, att man tydlig-
gjort behovet av ökad skogsproduktion och balans mellan 
brukande och bevarande. En skrivning om hållbart trähus-
byggande hade också varit på sin plats.

Christian Nyrén, Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF), be-
rättade om det arbete som pågår med att ta fram en FoI-
plattform för livsmedelskedjan där ett 20-tal olika aktörer 
är involverade. Förhoppningen är att detta ska resultera i 
att en start för denna FoI-plattform ska komma i pilotskala 
hösten 2017.

Eva Thörnelöf, Naturvårdsverket, menade att det är vik-
tigt att det inte bara finns utrymme för stora programvisa 
satsningar. För miljöområdet är det nu angeläget att också 
de sociala aspekterna beaktas i forskningen. Hon efterlyste 
också drivkrafter för forskare att göra sina basdata tillgäng-
liga för andra forskare.

Den diskussion som följde kom att kretsa kring olika as-
pekter på samverkan mellan akademin och omgivande sam-
hälle. Behovet av satsningar på livsmedelsområdet ströks 
under. Seminariet hade samlat ett 50-tal deltagare. 

Presentkort i julklapp!
Ge bort ett presentkort från Enaforsholm Fjällgård till någon du tycker om. Du väljer själv vad 
kortet ska berättga till. T ex weekend med helpension, stuga, fjällkurs, fiskedagar, rip- eller 
älgjakt...

Enaforsholm Fjällgård. Tel. 0647 730 26, Mob. 0705 27 30 26, info@enaforsholm.se, www.enaforsholm.se.
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Temat för konferensen var “Eliminating Hunger and 
Poverty through Science and Technology Innovation”. 
Kopplingen till Parisöverenskommelsen och FN:s hållbar-
hetsmål var uppenbar och genomlyste hela konferensen. 

Vetenskap och teknik (S&T, Science and Technology) inom 
lantbruket och livsmedelsproduktionen lyftes fram av det 
stora flertalet talare som några av de viktigaste redskapen 
för att minska hunger och fattigdom.

The 5th Global Forum of Leaders for Agricultural Science and Technology, GLAST 2016 hölls 
i Kinas sydligaste och minsta provins, Hainan, 13–15 december. Carl-Anders Helander var 
inbjuden av den kinesiska lantbruksakademien (CAAS) som arrangerade mötet tillsammans 
med bland andra FAO. Här är hans snabbrapport.

hunger och fattigdom
Vetenskap och teknik i kriget mot

Text & foto: CARL-ANDERS HELANDER

Hans R. Herren, chef för Millenium Institute med bas i Kalifornien, hävdade att det egentligen inte produceras för lite mat i ett globalt perspektiv. Istället bör vi 
diskutera Var, Vad, Hur och Vem som ska producera, så att maten kommer alla tillgodo i en lagom mängd. 
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hunger och fattigdom

Totalt deltog cirka 300 delegater från ett 30-tal länder 
inkluderande alla världsdelar utom Sydamerika. Många 
exempel gavs på hur viktigt det är att satsa på uthålliga 
produktionssystem som är produktiva och miljömässigt ge-
nomtänkta. Det är en global utmaning. Inte minst betonas 
vikten av god markvård och restaurering av degraderade 
jordar.

Några begrepp som ofta togs upp av de olika talarna 
var Sustainable intensification, Biobased economy, Agri-food 
key to solutions, Yield gap, Food losses and waste och Precision 
technics. Ett stort behov av utveckling som också bedöms 
som väsentligt är naturligtvis växtförädling, dock utan att 
någon lyfte GMO-diskussionen som vi i Europa lägger 
mycket energi på.

IT-teknikens möjligheter i olika former, för att föra ut 
forskningsresultat till rådgivare och lantbrukare, var ett 
genomgående tema vid diskussioner om rådgivning.

Ett mycket intressant föredrag handlade om en lycko-
sam nationell satsning på utökad odling av bönor och ärter 
i Kanada, ”Pulse Canada” – en satsning som borde vara 
intressant att studera för oss i Sverige

En annan presentation handlade om bambu som en grö-
da (ett gräs) med stor potential i främst utvecklingsländer 
inom tropiska odlingsområden. Bambu kan användas som 

bränsle, mat, foder och som råvara för diverse produkter 
inklusive dräneringsrör!

Kina är ju ett enormt stort land med en befolkning på ca 
1,3 miljarder människor. Jag slogs av de väldiga kontras-
terna: det femstjärniga hotell som kongressen hölls på, den 
supermoderna forskningsstationen med senaste teknik mot 
de enkla bostäderna, den ruffiga bebyggelsen och de små 
odlingslotterna som helt sköttes för hand. Samtidigt gav 
det jag såg under dessa dagar naturligtvis endast en mycket 
begränsad bild av det stora Kina.

Kongressen var självklart ett viktigt redskap för Kina 
att visa upp sin egen kraftfulla satsning på att utveckla 
sitt jordbruk och att visa upp sina omfattande satsningar 
i utvecklingsländer, inte minst i Afrika. Detta görs allt-
så samtidigt som kineserna genomför kraftfulla åtgärder 
för att utveckla det egna jordbruket som en viktig del för 
att komma tillrätta med fattigdom och hunger i sitt stora 
land. Jag noterade också att ett flertal samarbetsavtal mel-
lan kinesiska partners, med CAAS i spetsen, och utländska 
universitet (bl a Michigan State University), forskningsor-
ganisationer och företag, tecknades i samband med mötet 
i Hainan. En given slutsats är att värdefulla tillfällen gavs 
för många positiva kontakter mellan människor och länder 
inom Agricultural S&T på global nivå.                           →

Hans R. Herren förde också fram att vi måste förändra våra odlingssystem till ett diversifierat agroekologiskt odlingssystem. ”Vi kan inte lösa ett problem med 
samma sorts tänkande som skapat problemet”, som Mahatma Gandhi sade.
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Även utomhus finns stora anläggningar i tropiskt 
klimat för tester och demonstration av olika grödor, 
här ärtväxten Sensitiva (Mimosa Pudica).

GLAST-kongressens exkursion gick till en mycket imponerade forsknings- och demonstrationsanläggning, Hainan Lingshui National Agriculture Technology 
and Science Park. I förgrunden ses den tjeckiska Lantbruksakademiens vice preses Jan Nedelnik.

Odlingstekniska anläggningar för en rad olika grödor i växthusproduktion visades. Här paprika odlad 
med israelisk bevattningsteknik och holländsk teknik för odlingssubstrat och växtnäringstillförsel. Papri-
kan skördas varje dag.
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Omkring 800 miljoner människor får inte tillräckligt med 
näringsrik mat för dagen. Av dem är 160 miljoner barn un-
der fem år. Detta är oacceptabelt i en värld med så stora 
resurser. Tillgång till tillräckligt med näringsrik mat är en 
mänsklig rättighet, har dessutom världssamfundet bestämt. 

Världen står inför stora utmaningar, såväl befolknings- 
som miljömässiga. Afrikas befolkning beräknas t ex öka 
från idag ca 1,1 miljarder människor till 2,5 miljarder 2050, 
varav flertalet beräknas bo i städer. Detta kommer att ställa 
den framtida matproduktionen på stora prov. Det är en pro-
duktion som huvudsakligen behöver ske nära konsumen-
terna.

Husdjurssektorn har en viktig roll att bidra till en ökad 
jordbruksproduktion och ge en tryggad livsmedelsförsörj-
ning i både i-länder och u-länder. Det är, såsom klimat- och 
miljöforskningen visar, en produktion som måste ske på ett 
hållbart sätt. Med hållbart menar vi då såväl miljömässigt 
som ekonomiskt och socialt.

Vi talar om en sektor som står för en tredjedel av den 
globala bruttonationalprodukten inom jordbruksområdet 
och är en av de snabbast växande sektorerna i världens ut-
vecklingsländer. Omkring 600 miljoner fattiga människor, 
ofta kvinnor, får största delen av sin utkomst från husdjurs-
sektorn. Samtidigt orsakar dagens husdjursproduktion och 
djurhållning ett antal negativa effekter. Det gäller utsläpp 
av växthusgaser, överbetning, påverkan på vattenkonsum-
tionen, spridning av zoonoser och ökad antibiotikaresistens. 
Således ingår det i utmaningen att försöka minska de dåliga 
effekterna så långt möjligt.

Hållbar global
djurproduktion 

Hur kan Sverige bistå med att utveckla den viktiga husdjur-
sektorn på ett hållbart sätt i ett internationellt samman-
hang? I en alldeles färsk debattskrift, utgiven av Svenska 
FAO-kommittén, Sustainable Global Livestock Development 
for Food Security and Nutrition including Roles for Sweden, 
redovisar professor Ulf Magnusson vid Sveriges lantbruks-
universitet detta.

Han tar som utgångspunkt den goda djuromsorg vi un-
der decennier lyckats skapa i Sverige och pekar på vad ett 
nära samarbete mellan näring, politik och forskning har 
inneburit. Det gäller inte minst den antibiotikastrategi som 
vi i Sverige utvecklat och som möjliggjort hög avkastning 
inom husdjursnäringen och samtidigt med låg antibiotika-
användning ändå lett till att vi har osedvanligt friska djur. 
Här finns en viktig koppling mellan djur- och humanhälsa, 
som kan sammanfattas i begreppet ”One Health”, d v s det 
viktiga samspelet mellan dessa två områden, som behöver 
stärkas inte minst i fattiga länder. Det är ett samband som 
inte alltid är så uppenbart utanför de egna professionerna.

Det finns stora möjligheter för Sverige, pekar de-
battskriften på, att bidra internationellt i det här arbetet. 
Skriften ska därför ses som en uppmaning, inte minst till 
våra politiker, att få upp ögonen för detta viktiga område nu 
när det svenska arbetet med Agenda 2030 och Parisavtalet 
om klimatet ska börja ta de första stegen från ord till hand-
ling.

Inge Gerremo
Ledamot i Svenska FAO-kommittén för KSLAs räkning

En debattskrift från Svenska 
FAO-kommittén (oktober 2016)

Vad kan
SVERIGE
bidra med?
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Akademiens A. W. Bergsten-pris
Tidigare informationsdirektören vid FAO 
Christina Engfeldt, Stockholm
för att hon på den internationella arenan med stor framgång 
förmedlat kunskap om lantbruk, livsmedel och människans 
livsvillkor i ett hållbarhetsperspektiv.

Akademiens Georg och Greta Borgström-pris
Professor emeritus Göran Djurfeldt, Lund
för hans långvariga och framgångsrika forskningsarbete om 
landsbygds- och jordbruksutveckling i framför allt Afrika 
söder om Sahara.

Akademiens Bertebos-pris
Professor Kenneth G. Cassman, University of Nebraska-
Lincoln, USA
för hans avgörande betydelse för utveckling av begreppet 

ekologisk intensifiering av jordbruksproduktion, vilket leder 
till att gapet mellan potentiell och verklig avkastning mini-
meras. Hans omfattande vetenskapliga produktion har stor 
betydelse för tillämpningar inom jordbruket.

Akademiens Håstadius-pris
Agronom Lars Törner, Vallåkra
för hans ihärdiga och framgångsrika arbete för att förena 
de ökade kraven på miljö och hållbarhet i jordbruket med 
effektiv och lönsam produktion.

Akademiens guldmedalj 
Professor emeritus Göran Jönsson, Skara
för hans insatser som forskare, lärare och akademisk ledare. 
Han har i sina olika roller gjort insatser av stor betydelse för 
svensk veterinärmedicins utveckling, för lantbrukets djur-
hållning och för att bevara vårt veterinärhistoriska arv.

Priser och belöningar 2017
Vid akademiens sista sammankomst för året, torsdagen den 8 december, tillkännagjordes 
vilka som utsetts till 2017 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insat-
ser inom akademiens områden. Akademiens preses Lisa Sennerby Forsse delar ut följande 
priser och belöningar vid akademiens 205:e högtidssammankomst den 28 januari 2017 i 
Stockholms Stadshus.

Akademiens grundare Carl XIV Johan. Foto: Mats Gerentz.
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Akademiens silvermedalj 
Förre landshövdingen Sven Lindgren, Linköping
Hans arbete med att lyfta fram betydelsen av den gröna 
sektorns produktion för svensk livsmedelsberedskap har 
uppmärksammat media och samhälle på den sårbarhet som 
präglar livsmedelsförädling och livsmedelsdistribution.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete
Skog doktor Mattias Eriksson, Njurunda och Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Umeå, 
för hans avhandling Developing Client-Supplier Alignment 
in Swedish Wood Supply
och
Veterinärmedicine doktor Jenny Larsson, Uppsala och 
Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, 
för hennes avhandling Neonatal Porcine Diarrhoea, Aspects 
on Aetiology and Pathology.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom 
pedagogik och undervisning
Agronom Anna-Lena Holgersson, Alunda,
för hennes framgångsrika pedagogiska ledarskap inom 
hippologutbildningen, som har haft avgörande betydelse 
för utvecklingen av det komplexa utbildningsprogrammets 
kvalitet.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom 
forskningskommunikation
Redaktör Lars Klingström, Ödeshög,
för att han som populärvetenskaplig skribent på ett ve-
derhäftigt sätt gör resultat från ny skogsforskning kända 
i samhället.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- 
och jordbruksforskningens tjänst
Försökstekniker Annika Arnesson, Skara,
för hennes mångåriga engagemang och högt uppskattade 
insatser inom nöt- och lammköttsproduktion. Annika 
Arnesson har bidragit till utveckling av värdefulla arbets-
former till nytta för tillämpad forskning på gårdsnivå.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare
Landsbygdsutvecklare Christina Milén Jacobsson, Brålanda,
för hennes arbete med utveckling av landsbygden, dess fö-
retag och medborgare. Christina Milén Jacobsson har lett 
en lång rad olika projekt och verksamheter som lyft fram, 
utvecklat och drivit landsbygdens frågor. Outtröttligt för-
mår hon inspirera, engagera och utveckla individer, företag 
och organisationer.

Anders Elofsons medalj 
Agronomie doktor Ann-Charlotte Wallenhammar, Örebro
för hennes gärningar inom växtodling och hennes avgö-
rande insatser inom sjukdomsdetektering i vallbaljväxter 
och för utvecklingen av vallfröodlingen.
(Beslutas av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond.)

Akademiens UniK:s casetävling 2016
Anna-Sofia Cappelen, Jessica Jansson och Johanna Pettersson
för deras tävlingsbidrag ”Nordiskt skafferi” – ett innovativt 
koncept som riktar sig till en tydlig målgrupp och sätter fo-
kus på maten ur ett hälsoperspektiv. Idén stimulerar till en 
ökad nordisk matproduktion, en hälsosammare livsstil och 
ökad hållbarhet i livsmedelskedjan och landskapet.

Anders Walls landsbygdsstipendium
Företagare Maycon Vinborg, Hörby,
för att han med två tomma händer, men med inre drivkraft, 
målmedvetenhet och entreprenörskap på kort tid startat ett 
arbete som redan fått en omvälvande betydelse för svensk 
fårnäring och svensk landsbygd.
(Beslutas av Anders Walls Stiftelse.)

KSLA-Wallenbergprofessuren 2017
Professor Barry A. Costa-Pierce, University of 
New England, Maine, USA,
en internationellt ledande forskare inom fiske och akvakul-
tur, som med ett helhetsperspektiv bedriver forskning runt 
utvecklingen av hållbara system för akvakultur. Professor 
Costa-Pierce har en imponerande bredd i sin forskning som 
förutom akvakultur även täcker fiske och hållbart nyttjande 
av marina biologiska resurser.

Mälardrottningen brukar övervaka högtidssammankomsten i Stadshuset. Foto: Ylva Nordin.
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Allmänna avdelningen
Seema Arora-Jonsson, född 1969, är universitetslektor vid 
Institutionen för stad och land, SLU, Uppsala. Hon är äm-
nesansvarig för Landsbygdsutveckling i Sverige och Europa 
och forskar om hållbar landsbygdsutveckling och om ge-
nusperspektiv i svensk och global miljöpolicy. Seema Arora-
Jonsson är engagerad internationellt i t ex IUFRO, där hon 
koordinerar arbetsgruppen Gender Research in Forestry, 
Division 6, och nationellt i Devnet, som sammanlänkar 
svenska forskare inom utvecklingsstudier. Hon har verkat 
inom bl a Sida, LRF och CGIAR (Consultative Group on 
International Agricultural Research). 

Jesper Broberg, född 1969, är agronom med ekono-
misk inriktning och förbundsdirektör/VD för Hushåll-
ningssällskapens förbund, som företräder landets 17 hus-
hållningssällskap nationellt och internationellt. Han sitter 
i bl a styrelsen för Branschrådet för rådgivningsföretag, 
Nationella styrgruppen för Greppa Näringen, Styrgruppen 
för landsbygdsnätverket och Dialoggruppen för regeringens 
livsmedelsstrategi. Han har också ingått i Expertgruppen 
för regeringens konkurrenskraftsutredning. 

Graham Fairclough, född 1953, är en internationellt känd 
forskare och sakkunnig i kulturarvs- och landskapsfrågor, 
särskilt i europeiska sammanhang. Han är redaktör för den 
akademiska tidskriften Landscapes och har bidragit med 

betydande insatser i ett flertal europeiska landskapsbase-
rade nätverk och projekt. Han är också koordinator för 
det europeiska nätverket Cultural Heritage in Landscape 
(Kulturellt arv i landskapet). 

Jan-Erik Fogelgren, född 1957, är Senior Global Fisheries 
and Operations Officer vid FAO i Rom och operationellt 
ansvarig för FN-projektet ”Sustainable Management of 
Tuna Fisheries and Biodiversity Conservation in the Areas 
Beyond National Jurisdiction (ABNJ)”, som omfattar alla 
jordens öppna oceaner. Efter sin examen i oceanografi och 
marinbiologi vid Göteborgs universitet har han oavbrutet 
arbetat med fiskeförvaltning och marina miljöfrågor och 
merparten av tiden har han ägnat åt multilateralt och bila-
teralt samarbete kring utveckling och bistånd, fiskeförvalt-
ning, livsmedelssäkerhet m m, med efter hand allt större fo-
kus på ekologiskt och socio-ekonomiskt hållbar utveckling.

Marie-José Gaillard-Lemdahl, född 1953, är professor i 
botanik-vegetationshistoria/paleoekologi miljöhistoria vid 
Institutionen för biologi och miljö vid Linnéuniversitetet 
i Kalmar och bedriver ett stort antal forskningsprojekt 
inom dessa områden, med tillämpningar inom arkeologi 
och nutida miljöfrågor som kulturlandskapsskötsel, biolo-
gisk mångfald och klimatutveckling. Hon är också forsk-
ningskoordinator för sju olika forskargrupper inom miljö-

Nya ledamöter
Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 8 december 2016 valdes 
totalt 23 nya ledamöter in. I och med de nya invalen har akademien 483 svenska och 160 
utländska ledamöter, totalt 643 ledamöter. Av dessa är 16 hedersledamöter. De nyinvalda 
kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 205:e högtidssammankomst den 28 
januari 2017.
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vetenskap som tillsammans utgör en EST, Environmental 
Science and Technology Section. 

Odd Ivar Lekang, född 1961, är docent i akvakulturtek-
nologi vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet. 
Han har lett över 30 forskningsprojekt inom vattenbruk 
(produktionssystem inom fiskodling, foderteknologi, vat-
tenrening m m) finansierade av såväl stat som industri. Odd 
Ivar Lekang etablerade utbildningen i fiskprocessteknik i 
Norge och ansvarar sedan 1989 för utformningen av den 
norska utbildningen inom akvakulturteknologi. Han är för 
närvarande medlem i den av Norges regering tillsatta ve-
tenskapliga sammanslutning som utfärdar licenser för vat-
tenbruk i Norge. 

Cecilia Nordin Van Gansberghe, född 1956, är seniorråd-
givare vid Näringsdepartementet, där hon arbetar frågor om 
global livsmedelsförsörjning och antimikrobiell resistens i 
Sverige och internationellt. Åren 2011–2015 hade hon ord-
förandeposten i FAO:s Programkommitté och dessförin-
nan skaffade hon sig en synnerligen gedigen internationell 
erfarenhet med tjänstgöring vid bl a svenska och utländska 
banker i Asien, Syd- och Nordamerika och i Europa m m. 
Hennes arbete har ofta handlat om internationella finan-
sieringsfrågor, handelsavtal och komplexa utvecklings- och 
EU-frågor. Cecilia Nordin Van Gansberghe är examinerad 
civilekonom från Handelshögskolan.

Marion Potschin, född 1962, är Director vid Centre for 
Environmental Management och Principal Research 
Fellow för Sustainability and Landscape Development vid 

Jordbruksavdelningen
Johan Beck-Friis, född 1959, är examinerad veterinär och in-
formationschef/chefredaktör vid Sveriges Veterinärförbund 
och arbetar med strategiska veterinära informationsfrågor. 
Han har en central position inom ”djursverige” inklusive 
området Livsmedel av animalt ursprung. Johan Beck-Friis 
har medverkat som regeringsexpert i tre statliga utredning-
ar, senast utredningen om en ny djurskyddslag. Han anlitas 
regelbundet som föredragshållare av olika universitet, riks-
dagsgrupper och intresseorganisationer och står bakom ett 
stort antal artiklar o d inom det veterinära intresseområdet.

David Gardner, född 1958, är VD för The Royal Agri-
cultural Society of England, där en av hans huvuduppgif-
ter är att förbättra kunskapsöverföringen från forskare till 
praktiker. Han är också drivande kraft bakom och VD för 
Innovation for Agriculture, en samarbetsorganisation med 
15 olika lantbruksorganisationer, som bl a arbetar med 
frågor kring lantbruksföretagens tekniska och strategiska 
utveckling för att uppnå god lönsamhet.

Erik Lindahl, född 1970, ses som en av landets mest fram-
stående kliniskt verksamma veterinärer inom grisproduk-
tion. Han är VD för djurhälsokontrollföretaget Lundens 

och fungerar i det som besättningsveterinär åt ca 20 % av 
Sveriges grisproduktion. Han startade också den första pri-
vata oberoende djurhälsoorganisationen i Sverige, som nu 
omsluter ca 17 % av landets grisproduktion. Han är medlem 
av Jordbruksverkets referensgrupp Gris och har deltagit i 
utarbetande av riktlinjer för behandling av grisar tillsam-
mans med Läkemedelsverket. Utöver detta bedriver han 
nötköttsproduktion och hästuppfödning. 

Patrik Myrelid, född 1974, agronom med företags- och 
nationalekonomisk inriktning från SLU, är strategichef 
(Director for Group Strategy) för Lantmännenkoncernen. 
Han ansvarar för koncernövergripande strategiutveck-
ling och investeringsprocesser, inte minst koncernens in-
ternationella engagemang och etableringar. Vid sidan om 
detta är han aktivt involverad i familjens lantbruksföretag 
i Halland, med inriktning mjölk, nötkött och spannmål 
Han har skaffat sig bred erfarenhet som omvärldsanalyti-
ker vid Svensk Mjölk samt genom uppdrag för bl a LRF, 
Hushållningssällskapet och KPMG.

Paulina Rytkönen, född 1961, är lektor i ekonomisk his-
toria och huvudområdesansvarig för måltidskunskap vid 

universitetet i Newcastle, England. Hon har de senaste 15 
åren arbetat med forskning inom ekosystemtjänster och 
har deltagit i olika högprofilerade globala forskningspro-
jekt med policyinriktning. Marion Potschin utsågs nyligen 
till ”lead author” för utvärdering av biodiversitet och eko-
systemtjänster i Europa och Centralasien inom ramen för 
IPBES, FN:s ekosystemsmotsvarighet till klimatpanelen. 
Hon disputerade år 1995 på Spetsbergens markvattenkemi 
vid universitetet i Basel. 

Björn Risinger, född 1960, är generaldirektör för Natur-
vårdsverket. Han har ett flertal uppdrag av olika karaktär 
som innefattar bl a ledamotskap i styrelsen för Europeiska 
Miljöbyrån (EEA), Insynsrådet för Jordbruksverket, Miljö-
målsrådet, Programrådet för Nationella skogsprogrammet 
m m. Han har haft en rad komplexa utredningsuppdrag 
inom bl a Regeringskansliet. Björn Risinger är examinerad 
biolog och geovetare från Lunds universitet.

Sverker Sörlin, född 1956, är professor vid Avdelningen 
för historiska studier på Kungl. Tekniska Högskolan och 
en framträdande samhällsdebattör. Hans forskning har i 
mycket innefattat hur synen på miljö och landskap föränd-
rats genom vetenskap, teknik och politik. På senare år har 
han alltmer ägnat sig åt klimatfrågans vetenskap och politik 
liksom åt studier av forskningspolitik och innovationssys-
tem och han är verksam inom rådgivning och policyanalys. 
Sverker Sörlin disputerade 1988 med den prisade avhand-
lingen Framtidslandet och har därefter publicerat mer än 
300 böcker/bokkapitel och vetenskapliga artiklar. 



26 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 4  2016

Skogsavdelningen
Charlotte Bengtsson, född 1971, är civilingenjör väg och 
vatten, tekn.dr i stål och träkonstruktion och leder skogs-
brukets forskningsinstitut Skogsforsk som dess verkställan-
de direktör. Hon är adjungerad professor i träbyggnad på 
Linnéuniversitetet och ledamot av IVA, Avd VIII Skogs-
näringens teknik. Charlotte Bengtsson är också styrelse-
medlem i schweiziska forskningsprogrammet ”Resource 
wood”, i Nils och Dorthi Troedssons forskningsstiftelse, i 
Norrskogs forskningsstiftelse, i Södras forskningsstiftelse 
och sitter i Kommittén för Schweighofer Prize. 

Sophie D’Amours, född 1966, är professor i industriell 
teknik vid fakulteten för vetenskap och teknik vid Laval 
University, Canada. Hennes forskning och även forskar-
utbildning är inriktad på ökat värdeskapande i skogsnä-
ringen. Fokus ligger på värdekedjeutveckling från skog till 
marknad och att, genom gränsöverskridande synsätt, för-
söka utveckla optimala former för samarbeten. En nyckel-
faktor för professor D’Amours framgångar är en närmast 
unik förmåga att inspirera forskare och att skapa kreativa 
mötesplatser för och samarbeten mellan akademi, FoU-
organisationer och företag. 

Clas Fries, född 1954, är jägmästare, skog.dr och skogs-
skötselspecialist vid Skogsstyrelsen i Umeå, där han arbetar 
med såväl centrala utredningsuppdrag inom skogsskötsel-
området som praktisk rådgivning till skogskonsulenter. 
Han har bl a haft huvudansvaret för att ta fram underlag 
för rådgivning till markägare vid återbeskogning av brand-
fältet i Västmanland. Clas Fries fokus har konsekvent varit 
ett hållbart skogsbruk med en hög och värdefull skogspro-
duktion. Clas Fries är också medlem i KSLA:s skogssköt-
selkommitté. 

Werner Kurz, född 1958, är PhD i skogsekologi, adjung-
erad professor vid University of British Columbia samt 
vid Simon Fraser University i Canada och forskare vid 
Canadian Forest Service. Werner Kurz har under de se-
naste 20 åren arbetat med hur skötsel och naturliga stör-

Institutionen för livsvetenskaper vid Södertörns högskola. 
Hon har arbetat med en rad projekt inom landsbygdsut-
veckling, lokala produktionssystem, traditionella livsme-
delsprodukter och ”terroir”. Hon har haft flera utrednings-
uppdrag för Jordbruksverket, varit återkommande expert åt 
landsbygdsdepartementet samt anlitats av flera länsstyrelser 
som sakkunnig och för att ta fram utvecklingsuppdrag. 
 
Ingela Stenson, född 1952, är Business Director, omvärlds-

analytiker, strateg och kommunikationsrådgivare på United 
Minds, med analys och insikt som inriktning. Med special-
områdena trender inom mat, livsstil och samhälle har hon 
har lett projekt som Mjölkfrämjandet, Årets Kock, Caffe 
Latte, Ostfrämjandet och Bocuse d’Or (EM och VM i 
professionell matlagning) m fl. Hon har också varit ord-
förande i Livsmedelsföretagens kommunikationsgrupp och 
medverkar regelbundet i media med krönikor och artiklar 
och förekommer också som intervjuperson. 

ningar som brand och insektsangrepp påverkar de boreala 
skogsekosystemens kolbalans och dess direkta och indirekta 
inverkan på klimatet. Hans forskningsgrupp leder arbetet 
med att utveckla Canadas system för inventering och rap-
portering av den nationella kolbalansen samt utvecklingen 
av en kolbalansmodell för den skogliga sektorn. Werner 
Kurz har under de senaste 15 åren haft en central ställning 
i IPCC (FN:s klimatpanel) och varit huvudförfattare i ett 
flertal IPCC-rapporter om skogens roll i klimatarbetet.

Urban Nilsson, född 1959, är jägmästare och professor i 
skogsproduktion vid Institutionen för sydsvensk skogsve-
tenskap, SLU Alnarp, och har som sådan bidragit stort till 
de framsteg som gjorts under de senaste årtiondena inom 
sydsvensk skogsforskning när det gäller skogsföryngring, 
beståndsbehandling, skogsproduktion m m. Han är även 
adjungerad professor i skogsskötsel vid North Carolina State 
University, USA, vetenskaplig ledare vid Asa försökspark, 
ledamot i docentnämnden vid SLU och programledare för 
forskningsprogrammet Future Silviculture. Urban Nilsson 
är också medlem i KSLA:s skogsskötselkommitté.

Henrik Toll, född 1954, är lantmästare och kombinerar 
verksamheten vid den egna gården om drygt 1000 ha med 
rådgivning och styrelseuppdrag i ett flertal bolag relaterade 
till fastighetsinnehav, företrädesvis med skoglig inriktning, 
samt uppdrag inom egendomsförvaltning och finansiell 
lantbrukssektor. Bl a är han styrelseordförande i Tham 
Invest AB och i Landshypotek Bank AB. 

Per-Olof Wedin, född 1955, är civilingenjör maskin och 
verkställande direktör för Sveaskog, Sveriges största skogs-
ägare. Han har bred och lång erfarenhet av företagsledning 
inom svensk skogssektor, bl a från StoraEnso, Modo paper 
och SCA, men även från andra sektorer. Per-Olof Wedin 
har ett stort intresse för forskning och utveckling och har 
aktivt bidragit till att initiera utvecklingen av flera spän-
nande och nya affärskoncept inom skog, som t ex ekologisk 
kompensation och klimatkompensation.
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Så inleds En Fulständig Swensk Hus-
Hålds-Bok, författad av Reinerus Rei-
neri Broocman, som KSLA just har 
givit ut. Av titeln förstår man att de två 
volymerna som innehåller hushållslä-
rorna inte är nyskrivna. De utkom från 
trycket för första gången 1736 respek-
tive 1739. Broocmans arbete har kom-

Broocman
och hans värld
”Hushålds-konsten, är en practisk wettenskap, som lä-
rer, huru man på ärligt och rättmätigt sätt gods och pen-
ningar förwärfwa, samt hvad man förwärfwat, conservera, 
förwara och försichteligen utgifwa skal, til sin timmeliga 
lycksalighets befrämjande och wid macht hållande.”

pletterats med nyskrivna artiklar av en 
handfull nutida författare som sätter in 
författaren och hans värld i sitt stora 
sammanhang. Redaktör har varit aka-
demiledamoten Håkan Tunón. 

Hushållsläror var en typ av littera-
tur som var populär under 1600-talet 
och vid 1700-talets början. Broocmans 
ambition var att göra kanske de mest 
”ultimata” av denna typ, så allomfat-
tande att de innehåller ett närmast 
encyklopediskt vetande från alla upp-
tänkliga ämnesområden. I de nu ut-
givna böckerna återges originaltexten 
på 760 av de två bandens totalt 1 140 
sidor. De övriga sidorna utgörs av ar-
tiklarna om Broocman och hans syn-
nerligen äventyrliga livsöde och hans 
bokutgivning. Han startade ett tryck-
eri, som anses vara upphovet till det 
som blev Norrköpings tidningar, vilka 
började utkomma några decennier ef-
ter hand död. I de nyskrivna artiklarna 
får man även en god kännedom om ti-
dens mathållning, human- och veteri-
närmedicin m m.

Reineri Broocman var född i Livland, 
den ostligaste provinsen i dåtidens 
stora svenska rike och som idag ut-
gör en del av Estland. Där arbetade 
han, liksom sina förfäder, som präst. 
Vid det stora Nordiska kriget i början 
av 1700-talet var han tvungen att fly 
västerut till Sverige och kom hit med i 
stort sett tomma händer. Han lyckades 

En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok 
af Reinerus Reineri Broocman
En handbok i gårds- och hushållsskötsel 
i vid mening från 1700-talets första hälft 
samt Broocmans värld och hushållsbok 
belyst i åtta artiklar av nutida författare
Redaktör Håkan Tunón. (SOLMED 73), 
inbunden, illustrerad, delvis i färg. 
1 141 sidor. Ord. pris 700 kr.
Beställ via KSLA:s hemsida eller genom 
internetbokhandlarna.

R R Broocman. Okänd konstnär, Hedvigs kyrka i 
Norrköping. Foto: Harri Blomberg, CC-BY-SA-3.0 
via Wikimedia Commons.

så småningom få en kyrkoherdebefatt-
ning i Norrköping och blev, förutom 
författare och tryckeriägare, med ti-
den även godsägare då han drev går-
den Himmelstalund utanför staden. 
Broocman kunde alltså bygga på sina 
egna rika erfarenheter som lantbrukare 
då han skrev hushållslärorna.

Avsikten var att den nyutgivna 
hushållsboken skulle presenteras i 
Broocmans hemstad Norrköping den 
9 november i samband med den årliga 
utdelningen av Broocmanpriset. En 
särskild delegation med författare och 
andra involverade i projektet skulle ha 
rest från Stockholm denna dag, men 
det hela gick om intet då ett synnerli-
gen ymnigt snöfall lamslog trafiken på 
såväl landsväg som järnväg under ef-
termiddagen och omöjliggjorde resan. 
Den mer officiella delen av bokreleasen 
har därmed fått vänta. Ett nytt försök 
till bokpresentation kommer därför att 
göras tillsammans med Norrköpings 
tidningar under januari eller februari.

Text: PER THUNSTRÖM
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Anslag & stipendier
Med stöd av sina mottagna donationer kan akademien bevilja ett stort antal anslag och resestipendier. Här är 
de senaste godkända slutrapporterna. Ambitionen är att det inom kort ska gå att få tillgång till slutrapporterna 
genom vår anslagsansökningssystem.

Till Ur Belopp Ändamål/projekt

Marta Agostinelli
Erik och Ellen Sökjer-Petersen 
stipendiefond 

12 000
Research visit to the Sustainable Forest Management Research Institute in Palen-
cia, University of Valladolid, INIA, Spain

Elias Andersson SLO-fonden 14 000
Vardagens förändring och förväntningar: teknikutveckling och rationalisering på 
svenska mjölkgårdar

Stefan Banzhaf Carl-Fredrik von Horns fond 20 000 Column experiments to study the fate of organic compounds – a review

Jonas Bohlin Gunnar och Birgitta Nordins fond 15 000 Silvilaser2015, La Grande Motte, Frankrike, september 2015

Eva-Maria Ekstrand Gunnar och Birgitta Nordins fond 20 000
Etablering/effektivisering av biogasproduktion inom svensk pappers- och mas-
saindustri

Lovisa Gustafsson Nilsson-Aschans stipendiefond 25 000 Utlandsstudier inom landskapsarkitektur vid Sheffield University, England

Magnus Johnson Carl-Fredrik von Horns fond 175 000 Katalytisk omvandling av bioetanol till biobutanol

Maria Karlsson Edvard Nonnens stipendiefond 3 410 Stability of UHT and the impact of raw milk quality

Anna Kers Hagberg Adolf Dahls fond 100 000 Grön prevention i kreativa lärmiljöer för hållbar lärande

KSLA inbjuder dig som är ledamot i KSLA och/eller verksam inom forskning, teknisk utveckling och före-
tagande att föreslå lämpliga mottagare av stipendier från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond 
för vetenskap, teknik och miljö.

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till uthålligt 
nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Stipendier har företrädesvis delats ut 
till yngre forskare som är verksamma i Sverige.

Vem vill Du särskilt belöna med ett stipendium ur Stiftelsen

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond 
för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsens styrelse, där Kung Carl XVI Gustaf är ordförande, har till stöd en 
arbetsgrupp med företrädare från KSLA, KVA och IVA. Slutligt urval görs under 
våren under Kungens medverkan. Vilka som fått stipendierna meddelas på 
Kungens födelsedag den 30 april. Kungen delar ut stipendierna vid en mot-
tagning på Kungliga Slottet i Stockholm i maj 2017.

Utdelade belopp brukar uppgå till mellan 85 000 och 100 000 kr. Vanligen 
delas ca 15 stipendier ut, varav 5–6 av de som KSLA nominerat. Bra förslag 
har en god chans att beviljas! Förslag till mottagare ska vara KSLA tillhanda 
senast 13 januari 2017.

Kontakta Keiko Blesserholt, 08-5454 7713 keiko.blesserholt@ksla.se, för infor-
mation om stipendiekriterier och utformning av nomineringsförslag. Mer info 
finns på KSLA:s webbplats www.ksla.se, se under fliken Anslag & stipendier.

Nominera senast 13 januari!

→
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser anslag ur:

C. F. Lundströms stiftelse

C. F. Lundströms stiftelse är en fristående stiftelse som KSLA ad-
ministrerar. Stiftelsen lämnar bidrag till svenska medborgare för 
främjande av 1) vetenskaplig forskning, och av 2) sociala ända-
mål; bidrag till institutioner för vård och uppfostran av barn, för 
upplysning i nykterhetsfrågor m m. 

Ansök senast 16 januari kl 17.00!

Carl Frans Lundström 1823–1917

Haldis Kismul Svenska Vallföreningens fonder 10 110
EGF-symposium för kompetensutveckling av doktorand inom området bete 
och automatisk mjölkning

Gunilla Larsson Anders Elofsons fond 112 175 Tidigarelagd strängläggning och bladdödning i rödklöver

Ann Kristina Lind SLO-fonden
250 000

Kalvningsdetektor – kan bättre koll på kalvningarna förbättra arbetsmiljö och 
säkerhet?

13 400 Precision Dairy Farming conference, Leeuwarden, Holland, juni 2016

Cecilia Lindahl SLO-fonden 12 520 NMAOHS 2016, Billund, Danmark, augusti 2016

Anders Månsson Alfa Laval AB:s (AB Separators) fond 125 000 Gödsling med svavel och kalium till lusern

Jonas Ohlsson Nilsson-Aschans stipendiefond 10 793 Odling av foderjäst på biogassubstrat från mejeri

Annie Roos J.M. Svenssons donationsfond 12 500 Deltagande i Entrepreneurship Summer University, Lyon, France, september 

Anna Rosemai Carl-Fredrik von Horns fond 17 000 55th Society of Toxicology – annual meeting, Louisiana, USA, mars 2016

Anna Rydberg SLO-fonden 1 600 000
Finansiering av licentiatprojekt Inriktning mot jordbrukets arbetsmiljö enligt 
Lean-filosofin. Doktorand: Karin Andersson

Gunilla Ström Nilsson-Aschans stipendiefond 9 581 Tropical animal diseases and veterinary public health, Berlin, september 2016 

Lena Ström SLO-fonden
90 000 Utveckling, uttagning och information om SM i skog

90 000 SM i skog och Skolmästerskap 2016

Ulrica Söderlind Hem i Sverige-fonden 100 000 Ett bidrag till potatisens ekonomiska betydelse i Sverige

Kristina Thorell
Knut och Alice Wallenbergs 
forskarstipendiefond

12 000 Regionala variationer i livsmedelsförsörjningen

Fengping Yang
C.G. Johnssons och hans arvingars 
fond

19 989
Field surveys on plant species diversity and pollinator diversity of lawns in Xi’an 
City, China

Bidrag för sociala ändamål till kan ges till organisationer, föreningar eller motsvarande – inte till privatpersoner. 
Stiftelsen delar inte ut bidrag för att tillgodose enskilda behov, t ex stöd till personer i ekonomiskt trångmål.
Studiestipendier, bidrag till klassresor eller bidrag till studier utomlands delas inte ut. Inte heller bidrag för delta-
gande i konferenser, symposier eller kortare utbildningskurser eller till medicinsk forskning.
Bidrag delas inte ut för löpande kostnader, d v s där bidraget endast syftar till att för viss period täcka en åter-
kommande kostnad.

Information om stiftelserna och anvisningar för ansökan finns på www.ksla.se/anslag-stipendier/.
Ansökan, som görs via nätet, ska vara KSLA tillhanda senast den 16 januari 2017 kl. 17.00. 
Besked meddelas i mars/april 2017.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), telefon: 08-54 54 77 00, akademien@ksla.se

Sociala ändamål
Stiftelsen lämnar bidrag
• till institutioner för vård och uppfostran av barn 
samt för utbildning i slöjder och näringar av allmän-
nyttigt slag (CFS2017).
• för upplysning i nykterhetsfrågor samt stöd till 
drogbekämpning (CFS2017).

Vetenskaplig forskning
Stiftelsen lämnar bidrag
• för att främja vetenskaplig forskning till 
gagn för landets industri eller jordbruk/
skogsbruk med binäringar (CF2017).
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Här återges endast akademiens övergripande synpunkter på remissen och i förkortad form.
Alla remissvar går att läsa/ladda ned i sin helhet på akademiens hemsida, www. ksla.se, under rubriken Remisser.

Akademiens remissvar sedan sist

Sammanfattning
KSLA välkomnar initiativet att arbeta fram ett Nationellt 
Skogsprogram (NSP) för Sverige. Visionen ”Skogen - det gröna 
guldet – skall bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt 
till utvecklingen av en växande bioekonomi” tydliggör att möj-
ligheterna inom skogen måste kopplas samman med andra 
politikområden och strategiska satsningar för att förverkligas. 
Visionen manar till kraftfulla satsningar för att minska vårt be-
roende av linjära fossilbaserade flöden av material och energi 
genom att ersätta dessa med cirkulära biobaserade flöden. Vi 
ser i förlängningen av arbetet med NSP även ett brett bioeko-

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-sveriges-forsta-nationella-skogsprogram/

Synpunkter på Underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram (N2015-2214-sk – till 
Regeringskansliet 9 november)

nomiskt samverkansprogram med en ”Bioekonomiberedning” 
nära riksdagen som motor. Ett sådant program skulle ge sub-
stans åt ambitionen att NSP skall stimulera flera andra strate-
giska satsningar och politikområden. Ett samhällskontrakt för 
en växande bioekonomi betyder en näringspolitik för stärkt 
konkurrenskraft, förstärkt innovationskraft, stimulans av urbant 
träbyggande och en gemensam kommunikationsplattform. 
Genomförandet förutsätter ett stort mått av vilja och en bered-
skap till reella insatser från både politik och näringsliv.

Sammanfattning
• KSLA välkomnar Miljömålsberedningens slutbetänkande och 
den stora enigheten bakom förslagen till etappmål. Samtidigt 
konstaterar akademien att de föreslagna målen inte står i 
nivå med vad som skulle krävas för att klara ambitionerna i 
Parisavtalet. Vi ser därför fram emot att det rikhaltiga underlaget 
i betänkandet snarast omsätts i konkreta åtgärder.
• KSLA välkomnar förslaget att revidera övergripande samhälls-
mål så de är förenliga med klimatmålen och att bättre integrera 
klimatfrågan i beslutsunderlag.
• KSLA konstaterar att inom det område som IPCC definierar som 
jordbruk finns nästan inga förbättringsmöjligheter utom att 
minska själva livsmedelsproduktionen. Det positiva resultatet 
av jordbrukets ansträngningar att minska sina utsläpp redovi-
sas under andra sektorer. För att förstå jordbrukets potential att 
bidra till en positiv utveckling behövs kompletterande beräk-

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/klimat-och-luftvardsstrategi-for-sverige/

Yttrande över Miljömålsberedningens förslag till en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (Dnr M2016/01735/Kl – till Miljö- och 
energidepartementet 20 oktober)

ningar som inkluderar hela jordbruket.
• KSLA anser att det är olyckligt att beredningen inte föreslagit 
etappmål eller konkreta åtgärder för att minska de konsum-
tionsbaserade utsläppen.
• De gröna näringarna är centrala för en omställning till en fos-
silfri ekonomi. Det är viktigt att förslagen tar utgångspunkt i de 
enskilda skogs- och jordbruksföretagens drivkrafter samt att 
företagen får långsiktiga spelregler för att kunna utveckla nya 
alternativ.
• För att kunna utveckla ett skonsamt, produktivt och ekono-
miskt brukande av jord och skog måste utvecklingen stödjas av 
ett forsknings- och innovationssystem i världsklass.
• En samordning med nationella skogsprogrammets förslag är 
önskvärd.
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KSLAT 5-2016 Land och stad
Nya relationer i en osäker tid
KSLA:s Kommitté för land och stad vill vitalisera samtalet om landsbygdens situation och 
framtid och har inledningsvis valt att engagera sig i frågan om landsbygdens befolkning.

Urbaniseringen fortgår visserligen oförminskat, men de senaste åren har befolkningen ökat i 
de flesta svenska kommuner genom invandring från utlandet. Det skapar nya utmaningar och 
nya möjligheter för landsbygden.

Denna skrift innehåller texter på detta tema, skrivna av kommitténs ledamöter och publice-
rade under våren 2016 i ett 20-tal av MittMedias lokaltidningar.

Redaktör: Gunilla Kindstrand. 28 sidor.
ISBN tryckt: 978-91-86573-88-1, digital: 978-91-86573-89-8

Våra senaste publikationer

Akademiens böcker och andra publikationer går att beställa på
vår hemsida, www.ksla.se – och oftast även att hämta som pdf!

SOLMED nr 73 En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af Reinerus Reineri Broocman
En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets förra hälft
samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare
(Volym 1 och 2)
Broocmans hushållsbok i två volymer är den mest omfattande av denna typ av 
litteratur i Sverige. Den innehåller allt man behövde veta för att driva en större 
gård, plus mycket om jakt, fiske, gruvdrift, human- och veterinärmedicin och 
kokkonst.

Förutom originaltexten från 1700-talet, innehåller bokverket även flera ny-
skrivna artiklar av forskare som berättar om Reinerus Reineri Broocman (1677–
1738) och hans tid. Förutom att vara kyrkoherde i Norrköping var han även 
godsägare, förläggare och krögare. Det diversifierade naturbruket han ägnade 
sig åt var hans försäkring för framtiden.

Redaktör: Håkan Tunón. 
Förord: Stig Strömholm.
Övriga som bidragit med artiklar: Raimo Raag, Helena Backman, Bo Eriksson, Linnea 
Bring Larsson, Christina Fjellström, David Dunér och Kerstin De Verdier. 
Sammanlagt 1.142 sidor. ISBN:  978-91-86573-91-1
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Reservation för ändringar. Arrangemangsprogrammet uppdateras kontinuerligt. Alla arrangemang sker i KSLA:s lokaler, 
Drottninggatan 95 B i Stockholm och är öppna och kostnadsfria, om inte annat anges på vår hemsida: www.ksla.se.

Vill du ha information via e-post om akademiens arrangemang, publikationer o s v så är det enklaste
att du skickar ett e-postmeddelande till akademien@ksla.se och talar om det.

Följ oss på Twitter – @KSLA_Academy. Vi finns också på Facebook – Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

26 januari 2017 – Seminarium hos IVA
Hållbart jordbruk – vad innebär det idag och i framtiden?
Varken konventionellt eller ekologiskt jordbruk klarar ensamt matför-
sörjningen och ett hållbart ekosystem. Här talar vi talar modern biotek-
nik, aktuell forskning och olika hållbarhetslösningar.  Webbsänds.

28 januari – Akademiens högtidssammankomst*
i Stockholms Stadshus
Tema: Akademierna i framtiden
Våra nyinvalda ledamöter tar emot sina ledamotsbrev och preses
Lisa Sennerby Forsse delar ut akademiens priser och belöningar.
Middag, mingel och dans.

1 februari – Seminarium på SLU Ultuna
Strategier och beslutsfattande i lantbruket
Tillbakablick på LUPP-kommitténs 10 års arbete med lönsamhet och 
konkurrenskraft i primärproduktionen. Och en del om forskning på 
strategier och beslutsfattande vid SLU.

7 februari – Seminarium
Multifunktionella landskap
Golfanläggningens roll i ett landskapsperspektiv beror på placering, 
planering och skötsel. Här ser vi på möjligheter, utmaningar och verk-
tyg för att öka golfanläggningars samhällsnytta. Webbsänds.

7 februari – Rundabordssamtal*
Skoglig datainsamling för framtiden
Data från flygburen laserskanning revolutionerar skogsinventeringen. 
Nu när den avslutas i Sverige diskuterar vi skogsnäringens behov av 3D-
dataförsörjning och förutsättningar för samordning och samfinansiering.

9 februari – Akademisammankomst*
Perspektiv på teknikutveckling för jord, skog och trädgård
Preliminär titel. Programmet är ännu inte fastställt.

9 mars – Akademisammankomst*
Hur ska vi tackla hoten från nya skadegörare?
Om biologiska skadegörare i våra skogar– vi kan stoppa nya hot vid EU:s 
yttre gräns men har inte tillräcklig beredskap i form av lagstiftning och 
ersättningsregler för att hantera nya hot inom landet.

Kalendarium

*) Endast för ledamöter och/eller särskilt inbjudna. 
Webbsändningarna är öppna för alla.


