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Preses har ordet
I mitt högtidstal 2017 tog jag upp begreppet faktaresistens
– ett av 2015 års nyord. Det står för ett förhållningssätt som
innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot
ens egen uppfattning. Den egna uppfattningen grundas i stället på mer eller mindre känslomässiga ställningstaganden. För
att nu i en tid av tilltagande faktaresistens öka tilltron till
vetenskap krävs en grundsyn att forskning och systematiska
studier ökar vår samlade kunskapsmassa och ger oss större
möjligheter att fatta kloka beslut. En sådan grundsyn är en
självklarhet för KSLA där ett av våra viktigaste kännetecken
är att verksamheten är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Våra kännetecken handlar om hur vi vill agera och uppfattas av samhället omkring oss. Det är centralt för akademien
att bejaka och utveckla det ömsesidiga beroendet mellan teori
och praktik och ingen har väl något att invända. Däremot kan
man fundera på vad detta välkända och ofta använda uttryck
egentligen innebär. Begreppet vetenskap är relativt klart deAkademiens preses Lisa Sennerby Forsse.
finierat och kan dels härledas ur det lågtyska wetenskap, som
Foto: Erik Cronberg.
betyder kännedom eller kunskap, dels ur latinets scientia (engelska ”science”), det vill säga kunskap. Vetenskap kan sedan
vara ”fakta”, ”sanningar” eller kunskap. Här gäller att endast kunskaper som är insamlade med vetenskapliga metoder kan kallas vetenskap och endast metoder som uppfyller vissa krav kan kallas vetenskapliga.
Därutöver är vetenskap ett förhållningssätt, i vilket man alltid är beredd att kreativt och kritiskt ompröva
nuvarande ”sanningar”, uppfattningar och metoder.
Relativt okomplicerat alltså – åtminstone jämfört med begreppet ”beprövad erfarenhet”, som helt saknar
en bra definition. Beprövad erfarenhet är ett begrepp som i Sverige används inom flera områden, däribland
skolan och hälso- och sjukvården. Alla tycks lägga olika innebörd i uttrycket och det blir oklart vad man
egentligen menar. Inte heller lagen ger någon beskrivning eller ens fingervisning om hur det tänjbara begreppet ska uppfattas. Ibland används det som en synonym till ”empiri”, d v s erfarenhetsgrundad kunskap.
Kanske är det fortfarande så, att det som krävs för en trovärdig beslutsbas och som inte ryms i begreppet
vetenskap läggs i beprövad erfarenhet – allt från konsensus, utförandetradition, professionellt omdöme, sunt
förnuft och lyhördhet till vars och ens personliga värderingar. I de fall de bägge begreppen överensstämmer
med varandra, d v s när vetenskapen understöder vad erfarenheten säger och vice versa, uppnår vi det vi
kallar ”den bästa kunskapen”, vilket är vad vi eftersträvar som underlag till viktiga beslut.
I vår tid av faktaresistens, alternativa sanningar, fejk-media, åsiktsjournalistik, trollfabriker och annat
på samma tema är risken stor att ideologier och ideella föreställningar går på tvärs med vetenskap och beprövad erfarenhet. De gröna näringarna går inte fria och det är viktigt att vi värnar våra kännetecken och
slår vakt om att akademiens verksamhet alltid söker ”den bästa kunskapen” med hjälp och stöd av vetenskap
och beprövad erfarenhet!
Lisa Sennerby Forsse
Akademiens preses
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Akademisekreterarens
tillbakablick på 2016
År 2016 var Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 204:e verksamhetsår sedan starten 1813. KSLA är en aktiv mötesplats för de gröna
näringarna. Vi arbetar genom obunden dialog och oberoende analys
med frågor som berör alla och intresserar många.

En akademi i tiden
Akademiens verksamhetsområden har fått allt större aktualitet i den
allmänna samhällsdebatten. Självklart har det speglat en hel del av vår
verksamhet under året. Överenskommelsen i Paris, det globala miljöavtalet, där i princip alla de 17 olika utvecklingsmålen har kopplingar
till KSLA:s frågor, har behandlats både direkt i olika aktiviteter och
indirekt i vår verksamhetsplanering. Vårt yttersta uppdrag är att främja
Carl-Anders Helander, akademiens sekreett långsiktigt uthålligt brukande och bevarande av de globala naturterare. Foto: Erik Cronberg.
resurserna till samhällets nytta. Därför glädjer vi oss åt att våra viktiga
frågor fått något av en medial renässans.
De som brukar jorden, skogen och vattnet är i centrum när det gäller hållbarhetsfrågor, det står klart
för oss inom akademien. Samtidigt kan vi konstatera att sambandet mellan de gröna näringarna och vår
långsiktiga försörjning är förvånansvärt okänt i stora delar av vårt samhälle. Jord- och skogsbruk betraktas
i många läger som mer tärande än närande verksamheter, som en belastning på snarare än ett bidrag till vår
välfärd. För de som arbetar inom de gröna näringarna är realiteten och vardagen en svår balansgång mellan
höga etiska och ekologiska krav och en tuff ekonomisk verklighet.
Akademiens olika arrangemang har till syfte att belysa komplexa frågor där en samlad bild saknas, att
ge tillfälle till diskussion och att väga olika lösningar mot varandra. Under 2016 genomförde vi ett 40-tal
välbesökta aktiviteter på en mängd olika teman med en sak gemensam: alla var ämnade att främja ett hållbart bruk av våra levande naturresurser genom kunskapsförmedling och genom att skapa en brygga mellan
vetenskap och praktik. Vi tror att genom spridning av mer faktabaserad kunskap kommer de idag rätt disparata uppfattningarna om nyttan med de gröna näringarnas att bli mer och mer samstämmiga.

Initiativ med potential
Flera stora utredningar och politiska processer som drivits under senare år har aktivt engagerat akademien
och dess ledamöter.
Då tänker jag bland annat på det Nationella skogsprogrammet, som ska optimera skogens möjligheter att
bidra till en hållbar utveckling. Svenska skogsbrukare har två jämställda mål att förhålla sig till: ett produktionsmål (skogen ska brukas så att den ger god avkastning) och ett miljömål (skogens biologiska mångfald
och genetiska variation ska säkras). Men vid en akademisammankomst under hösten framgick tydligt att
även om ”vanligt folk” uppskattar våra skogar, främst som rekreationsplats, så gör de sällan kopplingen mellan skog, miljö och klimat och än mindre ser de skogen som en industriell resurs som bidrar till jobb och
tillväxt. Här ser vi en viktig pedagogisk uppgift.
Livsmedelsstrategin, med sikte mot år 2030, är en annan stor fråga inom akademien. Det är positivt
att en nationell livsmedelsstrategi har lagts fram och den innehåller många positiva delar. Men jag saknar
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ett tydligt fokus på ett hållbart kretslopp av växtnäring, d v s återföringen av näringsämnen från maten
vi konsumerar till åkermarken. Ökad lönsamhet i
svensk livsmedelsproduktion ska uppnås samtidigt
som relevanta miljömål ska uppfyllas. I slutänden
är det i realiteten konsumenterna som har makten.
Många av våra aktiviteter under året har behandlat
frågor om livsmedel, konkurrenskraft, miljö och klimat, hållbarhet och beredskap. Diskussionsvågorna
har gått höga och vi ser ett gigantiskt utrymme för
kunskapsspridning.
Akademien har under året engagerat sig djupt i
landsbygdsfrågor och har arrangerat flera aktiviteter
på temat, vilket framgår längre fram i denna skrift.
Akademien har alldeles nyligen avgivit sitt yttrande
rörande den parlamentariska landsbygdskommitténs
slutbetänkande. En levande landsbygd är en förutsättning för ett hållbart Sverige, inte minst ur ett
försörjnings- och beredskapsperspektiv. Därför bör
det urbana samhällets tolkningsföreträde ifrågasättas.
Dessa tre politiska initiativ har mycket stor potential för de gröna näringarna och akademien ser
fram emot att fungera som arena för diskussionerna
som med all säkerhet kommer att uppstå. Vi är också
av den meningen, att utan att ha bakgrunden klar
för sig är det svårt att ta ställning till den fråga som
ligger på bordet. Det är en styrka att ha en historisk
enhet inom vår organisation, som kan belysa de historiska aspekterna i flertalet frågor som dyker upp.

de stiftelser vi förvaltar. Vi har ett relativt högt avkastningskrav som vi måste balansera mot ett inte
alltför högt risktagande och det kräver aktiv kapitalförvaltning. Med dagens extremt låga räntor är
det svårt att nå hög avkastning, men för 2016 kan
vi konstatera ett bra resultat av vår kapitalförvaltning. Vi har nått en avkastning som är klart bättre
än jämförbara index.

Gåvor och donationer

Ekonomi och finansiering

Avslutningsvis vill jag tacka våra ledamöter som
lägger ner mycket ideellt arbete i kommittéer, arbetsgrupper, nämnder, avdelningar, i kollegiet och
på många andra sätt. Jag vill också tacka alla andra,
icke ledamöter, som bidrar med sitt arbete och sin
kompetens till akademiens nytta. Självklart också
ett stort tack till alla mina medarbetare på vårt kansli som gör ett värdefullt och uppoffrande arbete för
akademiens bästa.
Snart är det fem år sedan jag blev akademiens
sekreterare och till sommaren avgår jag med pension. Jag vill hälsa min efterträdare Eva Pettersson
välkommen till ett fantastiskt roligt uppdrag!

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

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD

Akademien har under året fått en stor donation
från en av våra tidigare ledamöter, Carl-Gustaf
Åkerhielm och hans hustru Viveka Åkerhielm.
Donationen kommer att förvaltas i en separat stiftelse, vars avkastning enligt donatorernas vilja ska
användas för två specifika ändamål, vattenbruk och
äganderättsfrågor.
KSLA kan också glädjas åt att ha fått flera mycket generösa gåvor som innebär ett välbehövligt ekonomiskt bidrag till vår verksamhet och även till upprustning av lokalerna i vårt hus på Drottninggatan.

Verksamhet och inriktning 2017–2020
Under sitt första år har vårt nya presespar traditionsenligt arbetat fram en ny fyraårig verksamhets- och
inriktningsplan. Bland nyheterna i denna plan kan
nämnas att akademien har formulerat en vision: Vi
stärker de gröna näringarna för en hållbar framtid. Med
utgångspunkt från portalparagrafen har akademien
förtydligat och kompletterat sin verksamhetsinriktning genom att formulera en verksamhetsidé:
Akademien är en aktiv mötesplats för vetenskap och
praktisk erfarenhet. Akademien ska för hela samhällets positiva utveckling främja ett hållbart bruk och
vård av mark, vatten och luft samt av växter och djur
för vår långsiktigt hållbara försörjning och livsmiljö.
Det gör vi genom att vara en aktiv mötesplats för
vetenskap och praktiskt erfarenhet och där vi genom
idé- och opinionsbildning, påverkan och kunskapsförmedling synliggör och stärker de gröna näringarnas förmåga att möta utmaningar.

Varmt tack
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Preses Kerstin Niblaeus inledningstalar vid högtidssammankomsten. Foto: Pelle T Nilsson.

Högtidssammankomsten
Akademiens 204:e högtidssammankomst, på temat ”Svensk skog – förnybart guld”, samlade ca 510 gäster
i Stockholm Stadshus torsdagen den 28 januari 2016. Det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande banketten i Gyllene Salen.
Preses Kerstin Niblaeus öppnade aftonens sammankomst och hälsade H.K.H. Prins Carl Philip,
H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist
och övriga gäster välkomna. Hon höll därefter sitt
anförande med titeln Den svenska skogen – värd att
brukas.
De svenska och utländska nyinvalda ledamöter
som kunde delta vid sammankomsten erhöll sina ledamotsbrev av preses varpå årets utsedda pris- och
belöningsmottagare hade äran att ta emot sina priser
ur H.K.H. Prins Carl Philips hand.
Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander
sammanfattade det gångna årets verksamhet inom
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akademien och gav några exempel på pågående och
kommande aktiviteter inom akademien.
Högtidstalet hade rubriken På spaning efter framtidens skogsbruk och framfördes av professor Annika
Nordin, programchef Future Forests.
Preses hälsade avslutningsvis Lisa Sennerby
Forsse och Björn Sundell välkomna till deras uppdrag som preses och vice preses, då de vid denna
sammankomst formellt avlöste Kerstin Niblaeus och
Bo Andersson för kommande fyraåriga mandatperiod. Nytillträdda preses Lisa Sennerby Forsse förklarade därefter den 204:e högtidssammankomsten
avslutad.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 2 2017

Före och under ceremonin framfördes musik av
Södra Latins gymnasiums musikprogram under ledning av Jan Risberg. Mellan ceremoni och bankett
bjöd musikanterna på ett körsångsstycke.
Middagen intogs i Gyllene Salen och var komponerad med utgångspunkt från den svenska skogen.
Menyn presenterades av nyvalda hedersledamoten
Christina Möller och vinerna presenterades av ledamoten Carl Jan Granqvist.

Vid banketten talade Maria Dirke å alla de nyinvalda ledamöternas vägnar och mottagaren av
Akademiens Guldmedalj, Jan Fryk, talade för alla
pristagarna. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
framförde gästernas tack för en trevlig och god middag.
Preses, akademisekreterarens tal och högtidstalet finns att hämta på akademiens hemsida, liksom
högtidsprogrammet.

Priser och belöningar 2016
Vid högtidssammankomsten den 28 januari 2016 mottog följande personer priser och belöningar för
förtjänstfulla insatser inom akademiens verksamhetsområden ur H.K.H. Prins Carl Philips hand.

A.W. Bergstens pris
för framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik
undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det
praktiska området som bidragit till att väcka håg och
intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren
till agronomie hedersdoktor Annika Åhnberg:
”Under tre decennier har hon på ett engagerat, intresseväckande och konstruktivt sätt bidragit till
den nationella debatten om de areella näringarna.”
Akademiens Nilsson-Ehlemedalj
för synnerligen framstående och för utvecklingen främjande insatser inom professor Herman Nilsson-Ehles
forskningsområden, nämligen genetiken och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och
skogsbruk
till professor Leif Andersson:
”För enastående molekylärgenetisk forskning med
tillämpningar inom husdjursaveln.”
Leif Andersson erhöll belöningen redan 2015 men kunde
då inte delta i prisutdelningen.

Akademiens Guldmedalj
för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält
till skoglig doktor, tidigare verkställande direktör
Jan Fryk:
”Hans visionära insatser inom tillämpad skoglig
forskning och utveckling har skapat kunskapsbryggor mellan grundforskning och praktik, som haft
avgörande betydelse för svenskt skogsbruks ökade
hållbarhet och internationella konkurrenskraft.”
Akademiens Silvermedalj
för att på förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella
näringarna
till docent Rolf Kjellström:
”För hans forskning och författarskap om människors historiska livsmiljöer, och hur sådan kunskap
kan påvisa sambanden mellan ursprungsfolkens sätt
att nyttja naturen och dagens modeller för hållbart
brukande.”
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Pristagare vid 2016 års högtidssammankomst, fr v: Per G Berg, Viktor Boman, Frida Magnusson, Mikael Thyrel, Frida Edman, Jonas Malmsten,
Mikaela Nilsson, Rolf Kjellström, Leif Andersson, Bengt Larsson, Gustaf Klarin, Henrik Nordenhem, Annika Åhnberg och Jan Fryk. På bilden
saknas Henrik Ekman och Eva Spörndly. Foto: Pelle T Nilsson.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete
för att under den närmast föregående treårsperioden ha
framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna
eller därtill knuten verksamhet
till veterinärmedicine doktor Jonas Malmsten, Sveriges Lantbruksuniversitet:
”För hans avhandling Reproduction and Health of
Moose in Southern Sweden”
och
till filosofie doktor Mikael Thyrel, Sveriges Lantbruksuniversitet:
”För hans avhandling Spectroscopic Characterization
of Lignocellulosic Biomass.”

Akademiens belöning för föredömliga insatser
inom forskningskommunikation
för att inom skogs- eller jordbrukssektorn ha gjort framstående insatser inom forskningskommunikation, riktad
till andra än forskare inom det egna ämnesområdet
till vetenskapsjournalist Henrik Ekman och
till vetenskapsjournalist Gustaf Klarin:
”De har var för sig och på ett framträdande sätt i
TV respektive radio förmedlat kunskap i frågor
av stor betydelse för de areella näringarna. De har
medverkat till att skapa ett utvecklande möte mellan
vetenskap och allmänhet och på så sätt tillgodosett
det allmänna intresset att vara informerad. De vågar
vara inte bara förmedlande utan också djärvt ifrågasättande och källkritiska.”

Akademiens belöning för föredömliga insatser
inom pedagogik och undervisning
för att under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt ha förmedlat kunskap inom de
areella näringarna vid universitet eller högskola
till professor Per G Berg:
”För hans engagerade arbete med att föra ut kunskaper för uthålligt samhällsbyggande och hållbar
utveckling, nationellt och internationellt.”

Akademiens belöning för föredömliga insatser i
skogs- och jordbruksforskningens tjänst
för framstående insatser i skogs- eller jordbruksforskningens tjänst och därmed förtjänstfull medverkan till
kvalificerad forskning
till agronom Henrik Nordenhem:
”För hans högt uppskattade insatser inom skogsentomologin, där hans idéer och uppfinningsrikedom
har bidragit till framgångsrik forskning och utveck
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ling av olika skydd mot skadeinsekter i skogen, särskilt snytbaggen.”
Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare
för att genom idérikedom och engagemang i sin praktiska
verksamhet som landsbygdsutvecklare på ett positivt sätt
ha bidragit till utvecklingen på landsbygden
till lantmästare Bengt Larsson:
”För hans arbete med landsbygds- och företagsutveckling i Värmland. På sitt inspirerande sätt har
Bengt Larsson fått människor att lyssna och gå till
handling.”

Akademiens UniK:s Casetävling 2015
som handlade om framtidens hållbara naturbruk. I tävlingen ska unga deltagare i lag och under begränsad tid
lösa ett ”case”, som handlar om vägen till ett ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbart bruk av våra levande
naturresurser
Frida Edman, Frida Magnusson och
Mikaela Nilsson
vann tävlingen med ”en populärvetenskaplig artikel
som involverar ett vetenskapligt baserat helhetstänkande och på ett generellt plan beskriver förutsättningarna för att skapa ett hållbart naturbruk 2050”.

Anders Elofsons medalj
för utomordentlig gärning inom området vallfröodling
och bete
till docent Eva Spörndly:
”För att hon i såväl forskning som undervisning
lyckas kombinera hög vetenskaplig kvalitet med
praktisk tillämpning inom området bete och dess
nyttjande.”
Beslutat av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons
Fond. Eva Spörndly kunde inte delta vid utdelningen.

Anders Walls landsbygdsstipendium,
som ska stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till
insatser för landsbygdens utveckling,
till företagare Viktor Boman:
”För att han med stor målmedvetenhet byggt upp
ett stort, modernt värphönsföretag på landsbygden
utanför Luleå. Företaget förpackar och levererar ägg
direkt till butik och bidrar med sitt starka varumärke till jobb och framtidstro på orten.”
Beslutat av Anders Walls stipendiekommitté.

H.K.H. Prins Carl Philip delade ut årets priser och belöningar. Foto: Pelle T Nilsson.
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Ordinarie sammankomster
Akademiens högtidssammankomst infaller den 28 januari varje år. Därefter anordnar akademiens tre
avdelningar – Jordbruksavdelningen, Allmänna avdelningen och Skogsavdelningen – en sammankomst
vardera på våren och en på hösten. Akademikollegiet ansvarar för att arrangera ytterligare två sammankomster; den i maj och årets sista avrundande sammankomst i december.
Vid varje sammankomst behandlas ett överläggningsämne av hög aktualitet för ledamöterna. De
åtta ordinarie sammankomsterna år 2016 lockade sammanlagt 432 fysiska deltagare. Sex av de sju
sammankomster som hölls i akademiens lokaler webbsändes med sammanlagt 524 inloggade följare.
Majsammankomsten kombinerades med exkursion till hästnäringens riksanläggning i Strömsholm.

Laserskanning av skogsresurser – nuläge
och framtida utmaningar
11 februari
Laserskanning av skogsresurser var ämnet för
skogsavdelningens vårsammankomst. Klimatförändringarna kan leda till oväntade översvämningar.
Regeringen beslöt därför för tio år sedan att Sverige
skulle laserskannas. Man ville ha en noggrann karta över markens höjdkurvor. Men skanningen blev
också ett lyft för skogen.
Vid laserskanning skickar ett flygplan ut ”ljusskott” som mäter avståndet till markytan. Men en
hel del skott studsar mot trädkronorna, och det är
dessa ”bomskott” som blivit en guldgruva för skogen. Med dem kan man beräkna skogens höjd och
täthet, och om man kalibrerar laserdata med mätdata från provytor i fält kan man få en heltäckande bild
av skogens volym, medelhöjd och medeldiameter.
Laserdata används i dag operativt som komplement till annan skoglig planläggning. Vid den avslutande diskussionen lyftes behovet av en ny flygskanning – för även om skogen växer långsamt, så åldras
data fort.
51 deltagare + 96 webbvisningar (S)

Djuromsorg och konkurrenskraft –
hur samspelar marknad och politik?
10 mars
Inom regeringskansliet pågår ett intensivt arbete
med att färdigställa två med spänning emotsedda
propositioner. Den ena behandlar en framtida svensk
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livsmedelsstrategi och den andra en ny djurskyddslag. KSLA anser att det övergripande målet med
såväl livsmedelsstrategin som den förändrade djurskyddslagstiftningen måste vara ökad konkurrenskraft och ökad produktion, utan att djuren får det
sämre. Arbetsgruppen ”Livsmedelsstrategi och djurskydd” inom KSLA har under hösten 2015 försökt
belysa olika aspekter av detta ställningstagande.
Vid sammankomsten presenterades intervjuer med
10 olika företag som har målet att vara i drift också
2030.
Djurhållarens kompetens och inställning är
grunden för god djuromsorg och den måste bygga
på ansvar och förtroende. Ny teknik, nya djurhållningssystem och säkerställd djurhälsa kräver samtidigt nya kunskaper och ökad rådgivning. Detta ställer i sin tur krav på forskning och högre utbildning,
frågor som SLU har ansvar för.
58 deltagare + 22 webbvisningar (J)

Land och stad – nya relationer i en
osäker tid
14 april
Den nybildade kommittén för land och stad planerade denna sammankomst med fokus på landsbygdens
befolkning. Det sker en fortsatt urbanisering, men
de senaste åren har de flesta svenska kommuner haft
befolkningstillväxt genom invandring från utlandet.
Detta skapar nya utmaningar och nya möjligheter
för landsbygden. Även om det finns motstånd och
skepsis, välkomnar kommunerna ofta de nyinflyt-
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tade och beskriver frustrationen när flyktingarna flyttas
vidare efter statliga beslut, mot deras egen vilja och trots
stort engagemang från kommun och civilsamhälle.
Kommittémedlemmarnas föredragningar hade i
förväg sammanfattats i artiklar som publicerats i ett
20-tal av Mittmedias lokaltidningar. Artiklarna utgör
även stommen i KSLAT nr 5-2016, där de kompletteras
med en ilsken betraktelse över hur landsbygdens representationer i media blir allt mer aparta och en ständig
motpol till den urbana normen.
62 deltagare + 169 webbvisningar (A)

Akademiens vårexkursion: Strömsholm –
hästcentrum och kulturhistoria
12 maj
Årets vårexkursion gick till Strömsholm i Västmanland.
en av hästnäringens riksanläggningar. Ledamöterna
Mats Denninger och Stefan Johanson hade tillsammans
med Strömsholms personal lagt upp ett program där information varvades med rundvandring. Vi fick också se
ett träningspass med landslagsryttaren Jens Fredricson,
som med sitt unga sto lekande lätt hoppade över allt
högre hinder.
Strömsholm har en anrik historia och är idag platsen
där människor utbildas för att i sin tur utbilda alla de
hästar och människor som behövs i ett hästtätt Sverige.
Här ges utbildningar för ridlärare, ridinstruktörer,
brukshästkuskar, hovslagare och hästskötare samt elitsatsande ryttare. På Strömsholm finns 7 ridhus och 13
stallar, där traditionella boxar och spiltor på försök utökas med modern och djurvänlig hästhållning i lösdrift.
36 deltagare (K)

Allmänheten, skogen och skogsbruket
8 september
Cecilia Boman och Åsa Bihl från företaget Svensk
Skogskommunikation berättade först om en ny studie om svenskarnas syn på skog. Det finns en positiv
bild av skogen i populärkulturen, menade de. Skogen
står för nostalgi och miljövänlig livsstil och svenskarna
tycker mycket om att gå i skogen. Men kunskaperna om
skogsbruk och skogsindustri är nästan obefintliga och
man gör ingen koppling mellan skog, miljö och klimat.
Uppenbarligen har ingen berättat det på ett begripligt
sätt.
Ghassan Sulaiman fortsatte. Han kom från Syrien
för 2,5 år sedan och deltog nyligen i ett projekt där en
grupp nya svenskar fick lära sig skogsbruk och prak-

Jens Fredricson under vårexkursionen till Strömsholm. Foto: Ylva Nordin.
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tiskt skogsarbete, följt av ett halvårs praktik på
Skogsstyrelsen.
”Jag har lärt mig mycket om Sverige i projektet”, sade han. ”Om djur och natur och historia. Jag
skulle gärna fortsätta arbeta med skog.” Men det är
inte lätt att få ett arbete i skogen. ”Ingen av mina
18 kurskamrater arbetar med skog i dag.”
80 deltagare + 121 webbvisningar (S)

Potential för offentlig livsmedelsupphandling
13 oktober
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 ett sätt för samhället att visa vägen mot hållbar upphandling. Det finns goda möjligheter för offentlig upphandling av livsmedel som
gynnar små och medelstora svenska företag och ett
driv inom dagligvaruhandeln för svenskt, närproducerat och ekologiskt. Detta driv avspeglas i många
kommuners mål om ökad andel ekologiskt. Redan
i dag ställer många kommuner djurskyddskrav som
styr mot svenska råvaror.
42 deltagare + 77 webbvisningar (J)

FN:s utvecklingsmål inom Agenda 2030
10 november
År 2015 enades FN om Agenda 2030, ramverket
för de 17 globala utvecklingsmålen. Vid denna
sammankomst presenterades de gröna näringarnas
koppling till Agenda 2030. I sin genomgång av
målen framhöll Johan Kuylenstierna att de gröna

näringarna finns med överallt och att vi måste se
möjligheterna i det. Arbetet inom KSLA har aldrig
varit mer relevant än nu, underströk han, samtidigt
som han pekade på det hoppfulla i att näringslivet
tagit på ledartröjan i hållbarhetsarbetet.
Annika Åhnberg talade om politikens roll för
hållbar utveckling och menade att en kommande
svensk livsmedelsstrategi måste leda till både ökad
konkurrenskraft och ökad hållbarhet. Hittills har vi
uppnått ökad hållbarhet på bekostnad av konkurrenskraften, sade hon, eftersom den svenska produktionen har krympt. Konsekvensen är att vi har
ersatt en bra svensk produktion med en ökad import.
Hon slutade med en uppmaning: ”Arbeta långsiktigt! Använd utvecklingsmålen! I allt det här kan
KSLA spela en viktig roll. Gör det!”
37 deltagare + 39 webbvisningar (A)

Året som gått och året som kommer
8 december
I vanlig ordning lockade årets sista sammankomst
många ledamöter. En punkt på programmet var presesparets presentation av ett utkast till ny strategiplan för de kommande fyra åren.
Resultatet av årets ledamotsinval tillkännagavs
och akademien fastställde mottagare av de priser
och belöningar som skulle delas ut vid högtidssammankomsten den 28 januari 2017.
Avdelningsordförandena och ordföranden för
akademiens historiska verksamhet summerade därefter året som gått och presenterade planerna för
kommande år. Akademisekreteraren informerade
om övriga under året genomförda och planerade
projekt.
68 deltagare (K)

KSLA bedriver ett relevant arbete i ljuset av FN:s 17 utvecklingsmål. Foto: Birgitta Naumburg.
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Årets aktiviteter
Förutom sammankomster (inklusive akademiens vårexkursion) och kommitté- och arbetsgruppsmöten
arrangerade akademien ett stort antal seminarier under 2016 och dessutom många workshops, rundabordssamtal, konferenser, boksläpp, exkursioner och andra aktiviteter. Vi tog också emot studiebesök
och höll biblioteksvisningar.
De flesta av akademiens arrangemang är öppna för alla. Sammanlagt kom nära 2 200 personer för att
delta i våra aktiviteter, exklusive de ordinarie sammankomsterna och högtidssammankomsten.
Aktiviteterna skedde i akademiens hus på Drottninggatan 95 B i Stockholm om inte annat anges. För
att göra akademiens arrangemang än mer tillgängliga webbsändes 15 av aktiviteterna och, som nämnts,
sex av sammankomsterna. Totalt räknades närmare 2 700 inloggningar (i realtid och i efterhand), d v s i
snitt 125 per aktivitet, en ökning med 10 procent jämfört med förra året. Några aktiviteter genomfördes
på lokal och regional nivå ute i landet. Presentationer från majoriteten av våra aktiviteter går att finna på
nätet, liksom webbsändningar i efterhand.
På Enaforsholm, akademiens fjällgård i Jämtland, arrangerades den traditionella Enaforsholmskursen.
Dessutom ordnades återigen en trädgårdsdag, en begynnande tradition.
(Inom parentes arrangerande avdelning. A = Allmänna avdelningen, J = Jordbruksavdelningen,
S = Skogsavdelningen, BAHP = Enheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt, K = Kollegiet.)

Introduction for newly elected
international fellows
29 januari → Workshop för nya ledamöter med fokus på
de utländska ledamöterna
För andra gången i ordningen togs tillfället i akt
att ordna ett seminarium med inledningar av nyinvalda utländska ledamöter, när dessa ändå befann
sig i Stockholm för att närvara vid högtidssammankomsten. Sju nyinvalda ledamöter berättade informellt om sin dagliga gärning och sitt ämnesområde.
Deltagarna fick höra om vitt skilda verksamheter
och ämnesområden, från vattenkvalitet och ebolabekämpning till kaffeodling.
28 deltagare (K)

Forest Certification in Africa
29 januari → Seminarium
So far, some 15 % of the world’s forests are certified
according to the two systems Forest Stewardship
Council (FSC) and the Endorsement of Forest
Certification (PEFC). In Africa, only 1 % of the
forests are certified, all by FSC. At this seminar it
was discussed how to develop African forestry by
expanding and popularizing the certification ideas.

Key note speaker was Professor Demel Teketay, new
International Fellow of the Academy, who described
the forest certification situation in Africa on behalf
of the African Forest Forum.
18 deltagare (S)

Räddaren i nöden – jordbruket banar
väg till en hållbar framtid
4 februari → Seminarium
I en hållbar biobaserad ekonomi spelar jord- och
skogsbruk en avgörande roll genom att leverera produkter för fungerande kretslopp. Men jordbruket
står inför stora utmaningar med bristande lönsamhet och beroende av fossil energi och är kanske själv
i nöd?
De visioner för ett hållbart jordbruk som presenterades omfattade bland annat lärkrutor, blommande kant- och skyddszoner samt precisionsodling
med eldrivna maskiner och lätta självgående robotar.
I visionerna tar växtförädlingen fram perenna grödor, råvaror till industrin samt växter som klarar sig
utan bekämpningsmedel och jordbruket producerar
ett överskott av energi. Men näringarnas ansträngningar räcker inte. Vi behöver en kraftfull nationell
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och internationell politik för en hållbar biobaserad
ekonomi och nationella strategier för utvecklingen
av jord- och skogsbruk i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Eftersom det råder konkurrens om
biomassan måste vi också diskutera var produkterna
gör mest nytta i värdekedjan. Seminariet utgjorde
slutpunkten för KSLA:s Kommitté för grön ekonomi, som arbetat under 2013–2015.
89 deltagare + 91 webvisningar (A)

kunna se ut i Sverige. Diskussionerna visade att det
fanns en tilltro till att habitatbanker kan bidra till
en ökad effektivitet vid ekologisk kompensation,
förutsatt att systemet grundades på ett gediget och
tydligt regelverk. En slutsats från samtalet var emellertid att idag finns inte tillräckligt stor efterfrågan
på kompensationsmarker för att det ska finnas förutsättningar att utveckla habitatbanksystem.
20 deltagare (S)

Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning – vad har vi åstadkommit?

Institutionen för kulturvård vid
Göteborgs universitet

5 februari → Seminarium med KSLAT-släpp
Detta seminarium var slutpunkten för Kompetensförsörjningskommitténs arbete under tre år och
KSLA-tidskriften Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning (KSLAT nr 2-2015) presenterades.
Tidskriften samlar kommitténs arbete, resultat och
rekommendationer.
Den avslutande paneldebatten gav många inspel
till en fortsättning på det arbete kommittén har
startat. I korta drag rådde rätt stor samstämmighet
om att synen på svenskt skogsbruk måste ändras
och att positiva värden, som miljö och teknik m m,
måste kommuniceras starkare. Liksom det faktum
att skogens produkter, likaväl som jordens, bygger
samhälle och välfärd. Det måste också bli tydligt att
arbete i skogen inte är nischat, vare sig till ålder, kön
eller ursprung. Utbildningarna måste ses över för att
bättre möta näringens behov och kvalitetskrav.
82 deltagare (S)

2 mars → Studiebesök
Studenter från Institutionen för kulturvård vid
Göteborgs universitet besökte akademiens bibliotek
och arkiv. Planscher, kartmaterial och litteratur visades.
15 deltagare (BAHP)

Habitatbanker – utmaningar och
möjligheter
27 februari → Rundabordssamtal, med Sveaskog,
Enetjärn Natur och Boliden
Ekologisk kompensation blir allt vanligare i tillståndsprocesser i Sverige. Det kan skapa ekonomiska incitament för markägare att avsätta skogsmark
för naturvård och arbeta med skötselåtgärder för
att stärka biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. Med stöd av Vinnova har Sveaskog,
Enetjärn Natur och Boliden analyserat förutsättningar, drivkrafter och intresse för att en reglerad
kompensationsmarknad skulle utvecklas i Sverige.
Till detta rundabordssamtal bjöds intressenter
från företag, intresseorganisationer och myndigheter för att diskutera hur ett habitatbanksystem skulle
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Drömmen om svenskt silke
10 mars → Boksläpp på K. A. Almgrens Sidenväveri
Den svenska silkesodlingens närmare 200-åriga
historia i Sverige beskrivs i boken Drömmen om
svenskt silke (SOLMED nr 72), som även gör en
jämförelse med förhållandena i Danmark. Trots
ständiga motgångar höll man envist fast vid tron på
en inhemsk silkesproduktion och fortsatte att anlägga nya mullbärsplanteringar. Ansträngningarna
att producera svenskt silke blev ett misslyckat försök
att åstadkomma en binäring för lantbruket.
K. A. Almgrens Sidenväveri, grundat 1833, är
idag ett välbevarat industriminne och museum mitt
i Stockholm. Här hölls boksläppet dit både allmänhet och akademiledamöter inbjöds för att höra lektor
Anders Johansson Åbonde berätta den fascinerande
historien om försöken att skapa en inhemsk silkesnäring.
65 deltagare (BAHP)

Skogsskötsel för olika värden
15 mars → Exkursion till Bjurholm
På morgonen den 15 mars styrde en busslast från
Umeå mot Drakryggen invid Lögdeälven utanför Bjurholm. Detta var platsen för den exkursion som anordnades av Kommittén för skogsskötsel. Markvärdar för exkursionen var SCA och
Vilhelmina norra sameby, varför områdets värden
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för virkesproduktion och rennäring utgjorde en viktig
del av temat för dagen. Men Drakryggen och skogarna
runtomkring har också betydande naturvårds- och friluftsvärden. En representant för Länsstyrelsen berättade att man överväger reservatsbildningar i området.
Mycket av diskussionen kom därför att handla om
kompromisser, avvägningar och val av skogsskötselåtgärder som kan vara lämpliga för att främja dessa
skogliga värden.
39 deltagare (S)

Landscape management and design for
food, bioenergy and the bioeconomy:
methodology and governance aspects
15–16 mars → Workshop, med ett flertal organisationer
Det finns ett behov av att belysa och öka förståelsen för
hur markanvändning och biomassaproduktion påverkar
landskapens ekosystem som även förser oss med många
ekosystemtjänster som vi är helt beroende av. Syftet
var att stödja erfarenhetsutbyte och samverkan mellan
olika organisationer och nätverk som jobbar inom detta
område, samt att utveckla en agenda för fortsatt arbete
inom området.
Workshopen genomfördes på Chalmers och var ett
samarrangemang med The Global Bioenergy Partnership (GBEP), IEA Bioenergy, Agriculture for Food
Security Programme (AgriFoSe), NKJ-SNS Network
”Effects of bioenergy production from forests and agriculture on ecosystem services in Nordic and Baltic
landscapes”, The Forest, Climate, and Livelihood research network (Focali), The Swedish International
Agricultural Network Initiative (SIANI), Chalmers
Energy Area of Advance: Energy in a Circular Economy
och Centre of Advanced Research on Environmental
Services from Nordic Forest Ecosystems (CAR-ES).
40 deltagare (S)

Skogens ekosystemtjänster – från koncept
till praktik
16 mars → KSLA:s miljöseminarium nr 2
Begreppet ekosystemtjänster är något av ett modeord som har etablerats snabbt under senare år. Det
är dock ett användbart begrepp som syftar till att
visa på nyttan av alla delar av ekosystemet eftersom
ekosystemtjänsterna är en bas för vår samhällsekonomi
och välfärd. Det andra seminariet i KSLA:s serie av
miljöseminarier belyste samspelet mellan skogens ekosystemtjänster ur olika perspektiv. Diskussionen hand-

Drömmen om svenskt silke (SOLMED 72) släpptes i mars. Detalj från omslaget.
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lade om hur virkesproduktion kan integreras med andra
ekosystemtjänster men också om svårigheten att sätta
ett värde på vissa ekosystemtjänster. En slutsats från
seminariet var att det behövs mer kunskap, utbildning
och forskning om ekosystemtjänster för att avvägningar
och värdering mellan olika tjänster ska vara möjlig. Hur
ska till exempel en skogsägare kunna dra nytta av andra
ekosystemtjänster än virkesproduktion?
73 deltagare + 109 webvisningar (S)

Landskapsforum 2016 – Samarbetsnätverk i
landskapet
7–8 april → Konferens
Modellskogar, biosfärområden, världsarv, fiskeområden
och vattenråd är exempel på lokala och regionala samarbetsnätverk. Syftet med Landskapsforum 2016 var att
göra sådana samarbetsnätverk i landskapet mer kända,
att diskutera deras möjligheter och utmaningar, samt att
bygga broar mellan nätverk och aktörer på olika nivåer.
Många av konferensens deltagare är engagerade i
projekt där människor från olika sektorer och intressen arbetar tillsammans för att främja en långsiktigt
hållbar utveckling i ett geografiskt område, i ett landskap. Dessa samarbetsnätverk värnar helheten och söker lokala svar på globala utmaningar. Det handlar till
exempel om kloka avvägningar mellan olika intressen,
konfliktlösning, minskat näringsläckage till sjöar och
hav, minskad risk för översvämningar, bättre förutsättningar för biologisk mångfald och rekreation, förvaltning av kulturmiljöer och kulturminnen samt fler
arbetstillfällen och ökade inkomster i lokalsamhället.
Konferensen finansierades genom deltagaravgifter samt
bidrag från fem olika myndigheter och dokumenterades
i Landskapsforum 2016: Samarbetsnätverk i landskapet –
möjligheter och utmaningar, KSLAT nr 3-2016.
85 deltagare + 107 webvisningar (A)

Skogsnäring på frammarsch
14 april → Seminarium hos IVA, med IVA
Skogens nya och gamla produkter får viktiga roller i
den framtida bioekonomin. Skogen och den befintliga
industrin ger förutsättningar för mångbruk och helt nya
produkter i många branscher, förbättrade kretslopp och
bidrar till en bättre klimatsituation. Flera framtidsinriktade program syftar till att stärka skogsnäringens
frammarsch. Två av dessa presenterades vid detta seminarium: IVA:s Innovation i skogsnäringen och regeringens Nationella skogsprogram. Därefter följde en
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Landskapet och dess hållbara nyttjande är föremål för stort intresse. Foto: Ylva Nordin.

diskussion med representanter från bland annat byggsektorn, skogsnäringen, miljö- och energisidan om hur
resultaten kan användas och omsättas i praktisk handling.
95 deltagare (S)

Stockholms genealogiska förening
16 april → Studiebesök
Stockholms genealogiska förening genomförde ett studiebesök på biblioteket och fick en rundvandring och
information om akademiens historiska verksamhet
med boksamlingarna i centrum. Särskilt intresserade
var man av att få veta mer om den historiska matrikeln
över akademiens ledamöter 1812–2012 och material om
personer i arkivet.
17 deltagare (BAHP)

En afton om Östersjön – hoppfullhet och
hot
25 april → Föreställning på Dramaten
Kung Carl XVI Gustafs 70-årsdag uppmärksammades
med en föreställning på Dramatens stora scen inför en
fullsatt salong.
Föreställningen ”En afton om Östersjön – hoppfullhet och hot”, i närvaro av kungaparet med familj,
berättade om vårt innanhav ur en rad olika perspektiv.
Geologi och folkvandringar, ekosystem och miljöpåverkan, handel och friluftsliv, säkerhetspolitiken och framtiden. Det var ett möte mellan konst och vetenskap med
Östersjön i centrum.
Arrangemanget var ett samarbete mellan KSLA,
Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl.
Dramatiska Teatern och genomfördes med stöd av
Formas, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Kungl.
Patriotiska Sällskapet, Mistra och Östersjöstiftelsen.
Den filmades av UR och sändes i Kunskapskanalen
samt på webben via UR Play och Dramatenplay.se.
(K)

Skogsskötsel för olika värden
27 april → Exkursion till Linköping
Vid den andra exkursionen som anordnades av Kommittén för skogsskötsel avgick bussen från centralstationen i Linköping.
Första anhalt var den privata skogsfastigheten
Melskog. Fastighetsägaren Lars Vikinge beskrev sina

H.M. Kung Carl XVI Gustaf uppvaktades på Dramaten i april. Foto: Ylva Nordin.
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målbilder och viktiga värden som grund för sitt skogsbrukande. Trots ett tydligt avkastningskrav är drygt
10 procent av fastigheten dedikerad för naturvård.
Därefter besöktes Linköpings kommuns skogar där
förvaltaren Stefan Samuelsson beskrev hur kommunen
delat in skogsinnehavet i olika zoner där virkesproduktionsvärdet gavs minskad vikt närmare tätorten och
där skogarna redan har stora naturvärden. Inte minst
de öppna ekskogarnas naturvärden bejakades. Givet att
andra värden än virkesvärdet väger tungt i förvaltningen undviker kommunen trakthyggesbruk till förmån
för kontinuitetsskogsbruk. Exkursionsdeltagarna fick
också inspel från mountainbike-föreningen Mera Lera
och Linköpings Orienteringsklubb.
50 deltagare (S)

Landsbygdernas förutsättningar
i kunskapssamhället
9 maj → Rundabordsmöte för särskilt inbjudna
Den Parlamentariska landsbygdskommittén arbetade
under 2016 med att lämna förslag till en sammanhållen nationell politik för hållbar utveckling av Sveriges
landsbygder. Den nya politiken ska bidra till tillväxt,
företagande, sysselsättning och boende i attraktiva
landsbygder.
I samarbete med KSLA bjöd Parlamentariska landsbygdskommittén in till ett forskarseminarium och en
rundabordsdiskussion om landsbygdernas förutsättningar i kunskapssamhället. En fråga som ställdes var
vilka verksamheter som kan utvecklas i de mer glesa
miljöerna och hur staten på bästa sätt kan främja en
utveckling utanför de täta miljöerna. I samtalet blev
det tydligt att landsbygden bara kan utvecklas i samspel med staden. Därför behövs troligen både fler och
starkare länkar mellan storstäder och regioncentra, och
mellan regioncentra och landsbygden. Staten bör underlätta boende på landsbygd och jobb i staden, inte
minst genom underhålla transportinfrastrukturen så
att det är säkert att pendla.
29 deltagare (A)

Nudging – medvetna strategier för att förändra konsumenters beteenden kring mat
och hållbarhet
18 maj → Seminarium
Vi står inför stora hållbarhetsutmaningar i Sverige och
globalt. FN:s mål för hållbar utveckling med Agenda
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Vilka verksamheter kan utvecklas i glesa miljöer? Foto: Ylva Nordin.

2030 är uppfordrande och åtgärder från politiskt håll
och från näringslivets sida räcker inte, utan måste kompletteras med att påverka individers beteenden i mer
hållbar riktning.
Nudging är metoder som utvecklas för att försiktigt
”knuffa” konsumenter mot ändrade beteenden utan att
de själva är medvetna om det och utan att deras värderingar behöver förändras på något grundläggande sätt.
Nudging används bland annat för att göra det enkelt
för människor att välja det som är bäst för planeten eller
den egna hälsan i en given situation. Nudging fokuserar
på beslutsarkitektur, fungerar utan (positiva/negativa)
incitament och fokuserar på beteende, inte attityder.
I flera länder knyts nu beteendevetare och forskningsorgan till myndigheter och företag för att utforma
nudgingstrategier och policies inom skilda områden
som trafiksäkerhet, mat, hälsa och hållbarhet, pensionsplanering och återvinning.
86 deltagare + 105 webvisningar (J)

En UniK framtidsmöjlighet!
19 maj → Utvecklingsseminarium/workshop
Unga i KSLA (UniK) är ett initiativ med syfte att dels
ge unga människor inom de gröna och blå näringarna
möjlighet att ta del av KSLA:s samlade kunskapsutbud
och nätverk, dels ge KSLA möjlighet att ta del av unga
människors perspektiv i sin verksamhet.
Syftet med seminariet var att diskutera vad som hittills har hänt inom UniK och dess tre delprojekt, vad
det har gett KSLA och deltagarna och hur arbetet med
UniK kan utvecklas. Resurspoolen har varit en kontaktförmedling för att få in unga som resurser i KSLA:s
ordinarie verksamhet. I mentorsprogrammet har sju par
med mentorer och adepter börjat träffas under året. Det
tredje delprojektet är casetävlingen, som presenteras på
sidan 30. Till framtida utmaningar för UniK hör att
nå ut bredare och snabbare till fler unga, att engagera
praktiker i de gröna näringarna liksom unga akademiker från fler universitet än SLU och att genomföra en
smidig övergång från projektet UniK till det framtida
ungdomsutskottet.
20 deltagare (A)

Drömmen om svenskt silke
26 maj → Boksläpp på K. A. Almgrens Sidenväveri,
repris endast för akademiens ledamöter
Lektor Anders Johansson Åbonde berättade för akade-

Nudging fokuserar beteende, inte attityder. Foto: Ylva Nordin.

23

miens ledamöter om försöken att under nästan 200
år skapa en inhemsk silkesnäring. Boken presenterades i K.A. Almgrens sidenväveri, grundat 1833, som
idag är ett välbevarat industriminne och museum
mitt i Stockholm (se även sidan 18).
35 deltagare (BAHP)

Femtio nyanser av grönt
7 juni → Seminarium med KSLAT-släpp
Erfarenheter från Dialogprojektet ”Biotekniken i
växtodlingen” (se sidan 35) redovisades vid detta
seminarium, då också skriften Frön för framtiden
(KSLAT nr 2-2016) presenterades.
Dialogprojektet engagerade tolv KSLA-ledamöter med skilda uppfattningar om växtbiotekniken när det startade. Ett budskap som förmedlades
i skriften och vid seminariet var att ”vi alla hade fel”,
det vill säga att deltagarnas ställningstaganden hade
påverkats efter hand som gruppens samtal hade utvecklats.
62 deltagare + 101 webvisningar (A)

Forestry in the new development
frameworks
15 juni → Seminarium, med CIFOR
De nya globala utvecklingsramverken – de 17 ”Sustainable Development Goals” (SDG:s), Agenda
2030 och klimatavtalet som antogs i Paris i december – innebär att regeringar, myndigheter och organisationer som är ansvariga för politikområden,
forsknings- och utvecklingsfrågor, utbildning m m,
som på något sätt berörs av dessa ramverk, i dag arbetar aktivt för att inkorporera målen i sina strategier och program.
CIFOR:s Director General Peter Holmgren
berättade om hur CIFOR i sin strategi för perioden 2016–2025 har försökt att tydliggöra hur centrets arbete framöver kommer att präglas av de nya
globala agendorna. Formas generaldirektör Ingrid
Petersson förklarade hur Agenda 2030 kommer att
påverka fördelningen av medel för skoglig och annan forskning.
I diskussion togs bland annat upp hur marknadsoch konsumentfrågor påverkar inställningen till
och förutsättningar för skogsbruket, hur man kan
motverka den negativa inställningen till biobränsle,
vad Sverige specifikt har att bidra med i den globala
utvecklingsagendan och klimataspektens allt över-
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skuggande del i diskussionen kring skogars roll.
37 deltagare + 49 webvisningar (S)

Forests, Bioenergy and the Global
Climate
22 juni → Seminarium, med Future Forests
Syftet med att samla forskare till detta seminarium
var den debatt som uppstod efter en artikel i tidskriften Science i början på året. I artikeln hävdade
forskarna Kim Naudts, Sebastiaan Luyssaert med
flera att skogsbruket i Europa inte har motverkat
klimatförändringen, utan snarare tvärtom försämrat klimatet.
Vid seminariet beskrev Kim Naudts hur skogen
i Europa har förändrats sedan 1750 och framåt. I
takt med att de ursprungliga skogarna avverkats och
övergått till att bli jordbruksmark, och på senare tid
planterade barrskogar, har skogens klimatdämpande
effekt försämrats. Sett över en 250-årig tidsperiod
har skogsbruk och avverkning, enligt Naudts, bidragit till en uppvärmning på 0,12 grader enligt
modellstudien.
Resultaten blev inte oemotsagda. Bland annat
anfördes att skogarna på 1700-talet var betydligt
glesare och mer utarmade än vad Science-författarna
hade antagit. De biofysiska klimatperspektiven lyftes
också in i diskussionen, liksom biobränslets fördelar
och nackdelar. Enligt professor Tomas Lundmark
berodde mycket av åsiktsskillnaderna under dagen
på att forskarna gör olika grundantaganden i sina
studier och att man betraktar olika tidsperspektiv.
Oavsett om skogen ska brukas eller bevaras måste
den växa för att göra ytterligare klimatnytta. Det
påståendet förblev oemotsagt.
85 deltagare + 85 webvisningar (S)

Fjällkurs på Enaforsholm
23–30 juli
Årets Enaforsholmskurs gick som vanligt av stapeln
i slutet av juli. Tjugofyra deltagare var på plats för
att lära sig mer om den jämtländska fjällvärlden.
Traditionsenligt fjällväder med en blandning av sol
och regn mötte alla deltagare på årets kurs. Som
vanligt var blandningen dem emellan lika stor, både
i ålder och yrkesbakgrund. Alla var nöjda, kursutvärderingen gav ett snitt på 4,7 av fem möjliga.
24 deltagare
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Trädgårdsdag på Enaforsholm
6 augusti
Den årliga Trädgårdsdagen på Enaforsholm bjöd på ett
välfyllt program. Trädgårdsmästaren Lisa Jonsén hade
lagt ner stort arbete på att göra trädgården till en riktig
visningsträdgård. Det är både förvånande och imponerande att se att man kan få så många växter att utvecklas
så väl i växtzon 8. Trädgården fyller väl sin uppgift att
vara en inspirationskälla för odling i kallt klimat.
Uppskattade inslag var Lisa Jonséns föredrag om
användning av växter från naturens skafferi, samt den
lilla beskärningskursen under Peter Mellquists ledning. På kvällen visade den välkände naturfotografen
Wille Carlsson fantastiska bilder på växter och djur.
Enaforsholm visade sig från sin bästa sida med strålande solsken, en välputsad trädgård, digert program,
servering av lokalproducerad god mat och en allmänt
trevlig och gemytlig stämning.

Biofuel and electricity in cooperation
26 augusti → Seminarium
Miljömålsberedningen föreslog i sitt slutbetänkande att
Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoemissioner
av växthusgaser till atmosfären. El anses bli framtidens
energi för transporter. Den bärande frågan vid detta
internationella seminarium var om det är möjligt att
ersätta allt transportarbete med el. En annan fråga som
belystes var om el kommer att konkurrera ut flytande
och gasformiga biodrivmedel.
Vid seminariet medverkade företrädare för hela kedjan, från producenter av biomassa till drivmedels- och
fordonsindustrin, forskare och myndighetsrepresentanter. Troliga scenarier för utvecklingen av transportbehov och teknikutveckling diskuterades och sattes i
relation till nuvarande politiska mål och styrmedel.
Genom digitaliseringen kommer nya transporttjänster
utvecklas och transportsektorn optimeras. Panelen konstaterade att biodrivmedel och el kompletterar varandra
och är båda nödvändiga för att nå de politiska målen,
men också att nuvarande styrmedel är otillräckliga för
att dessa mål.
39 deltagare (S)

Additives and enzymes in food – past, present and future from a global and consumer perspectve
28–30 augusti → Berteboskonferensen i Falkenberg
År 2015 delades det internationella Bertebospriset av

Enaforsholmskursen 2016. Foto: Magnus J Stark.

25

professor Jan Delcour, Belgien, och professor Youling L
Xiong, USA, för deras genomgripande forskning inom
området livsmedelstillsatser. I slutet av augusti var det
dags för den påföljande Bertebos Conference som traditionsenligt hölls i Falkenberg.
Livsmedelstillsatser har fått en vidare och mer
komplex innebörd i takt med att livsmedelskedjan – avståndet mellan jord och bord – blivit längre och mer
vittförgrenad. Den sträcker sig från producenter via
förädlingsled till distributörer av olika slag, för att till
slut landa på tallriken i hem som till största delen är belägna i någon stad. Livsmedelstillsatserna kan förbättra
matens smak och konsistens men också göra den mer
hållbar och säker. De är alltså en viktig del i arbetet med
en god livsmedelshygien.
54 deltagare + 41 webvisningar (K)

Konsten, människan och landskapet
i förändring
12 september → Seminarium
Vid detta halvdagsseminarium hos Konstakademien
redovisade ledamöter från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Kungl. Akademien för de fria
konsterna det samarbetsprojekt som pågått ett drygt år.
Samarbetet handlar om naturliga och mänskliga processer i tid och rum – den långsamma landhöjningen,
naturens återhämtning, till exempel efter en brand, men
också människors och djurs rörelser genom landskapet
– koncentrationen till städer, till större gårdar. Nio kortare föredrag tolkade det övergripande temat.
35 deltagare (BAHP)

Skogens ekosystemtjänster – värderingar
och avvägningar
13 september → Workshop
Traditionellt tillmäts bara virkesproduktion ett ekonomiskt värde men skogen tillhandahåller många andra
ekosystemtjänster. Att lyfta fram även andra ekosystemtjänster kan bidra till ett bättre och mera ansvarsfullt
nyttjande. Workshopen fokuserade därför på frågor om
hur vi kan värdera olika ekosystemtjänster i skogen och
hur vi kan göra avvägningar mellan olika intressen och
ekosystemtjänster på ett bra sätt. Gretchen C Daily,
professor i miljövetenskap vid Stanford University och
en pionjär inom forskning kring ekosystemtjänster,
medverkade som talare och moderator under dagen.
En slutsats från workshopen var att fokusera på lågt
hängande frukter, det vill säga att identifiera de frågor

26

Bertebospristagarna Youling L Xiong och Jan Delcour. Foto: Per Eriksson.

där man relativt enkelt kan motivera aktörer att samlas
kring ett problem och tillsammans hitta lösningar.
21 deltagare + 39 webvisningar (S)

Innovationsstöd för de gröna näringarna
15 september → Rundabordssamtal
KSLA:s Forskningspolitiska kommitté har genom åren
försökt stimulera diskussion om hur det svenska innovationssystemet för de gröna näringarna kan utvecklas.
I det svenska Landsbygdsprogrammet för 2014–2020
har 440 miljoner kronor avsatts för stöd till innovationsprojekt genom EIP-instrumentet (European Innovation
Partnerships). Det svenska EIP-programmet hanteras
av Jordbruksverket. Det uttalade syftet från regeringen
är att ge stöd till projekt som kan ge förbättrad lönsamhet för primärproduktion inom lantbruk och trädgård.
Forskningspolitiska kommittén initierade detta
rundabordssamtal om EIP för att diskutera hur hanteringen av detta stöd fungerar och skulle kunna förbättras. Samtalet visade att det finns mycket pengar kvar
att söka – mer än 80 % av medlen är ännu inte intecknade. Men de sökande måste bli bättre på att beskriva
hur projektets resultat ska komma till nytta. Skillnaden
mellan innovationsprojekt och innovativa investeringar
bör också visas tydligare, liksom avgränsningen mot
forskningsprojekt.
26 deltagare (A)

Bok- och biblioteksmässan i Göteborg
21–25 september → Mässdeltagande
Akademiens bibliotek och Konstakademiens bibliotek
delade en monter som var placerad mitt emot Svenska
akademiens stora monter på bokmässan. Biblioteket visade upp intressanta böcker ur boksamlingarna och den
egna historiska publiceringen. Böcker författade av akademiens egna ledamöter lyftes också fram. Tillsammans
med Svenska akademien och Konstakademien hade vi
även öppna programpunkter på mässan.
(BAHP)

Whole-Rotation Carbon Budgets
in Swedish Forests
23 september → KSLA-Wallenbergseminarium
Akademien utsåg professor Dan Binkley, Northern
Arizona University, USA, till innehavare av 2015
års Wallenbergprofessur. Den 23 september hölls
Wallenbergseminariet där han fördjupade sig i skogs-

BAHP på Biblioteksmässan 2016. Foto: Fredrik Gullman.
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ekosystemens kolbalanser tillsammans med ett antal
experter från Sverige, Finland, Danmark, Australien
och USA.
Seminariet behandlade skogstillväxtens variationer
över tid och rum, utforskade de processer som står bakom och diskuterade hur samhällets skogsanvändning
påverkar. En långvarig inbindning av kol från atmosfären är beroende av skogsbruk, eftersom träprodukter
kan lagra kol mer långsiktigt 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. Sveriges skogar har i dag högre tillväxt
än vad som avverkas. Denna ackumulation av biomassa
i skogarna är Sveriges största kolsänka för koldioxid. De
vägval för framtiden vi gör när det handlar om hur vi
ska bruka skogen i Sverige kommer att påverka storleken på dess kolsänka.
53 deltagare + 88 webvisningar (S)

FAO, Understanding the Forest-Water
Nexus
28 september → Rundabordssamtal, med SIWI och SLU
Global
Detta informella rundabordssamtal anordnades i samband med att ett trettiotal internationella experter
(forskare och policy makers) inom ramen för FAO var i
Sverige för att utveckla ett digitalt verktyg för att mäta
och övervaka skog- och vatteninteraktioner. Syftet var
att utbyta erfarenheter och nätverka och KSLA fick
tillfälle att informera om sitt uppdrag och verksamhet.
23 deltagare (S)

Klimatanpassning av jordbruket för
säkrad livsmedelsproduktion – globalt
och nationellt
29 september → Seminarium
Detta seminarium satte svenskt jordbruks klimatanpassning i ett större sammanhang. Vilka nya förutsättningar, problem och möjligheter innebär ett förändrat
klimat för jordbruk och livsmedelsförsörjning i världen?
En grads höjning reducerar veteproduktion globalt
med 6 procent. Områden som kan gynnas av den konstaterade klimatförändringen är enligt modellberäkningar norra Europa, Ryssland och delar av Nordamerika,
medan Medelhavsområdet, Afrika, Sydamerika och
Australien missgynnas. Ett 50-tal länder är på god väg
att binda sig till klimatavtalet från Paris 2015 och färdigställa handlingsplaner för att successivt nå en maxi-
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En grad varmare ger 6 % lägre veteproduktion globalt. Foto: Ylva Nordin.

mal temperaturhöjning om 1,5 C. Parallellt pågår andra
processer, nationellt och globalt, som är viktiga.
98 deltagare (J)

Effektiv animalieproduktion i Sverige med
friska djur i ett förändrat klimat – hur når vi
dit?
30 september → Seminarium
Ett förändrat klimat kan påverka djurhälsa och smittsamma sjukdomars spridning kan ändras när ekosystemen påverkas. Därmed ändras också förekomsten av
reservoardjur för smitta och smittspridande insekter
(vektorer). Smittor som sprids via vatten påverkas i samband med både översvämning och torka.
På cirka 50 års sikt kan ett förändrat klimat, grovt
skattat, ge en sänkt lönsamhet per mjölkko och år på
1 000–1 400 kronor. Mjölkkor behöver göra sig av med
stora mängder värme. Om de misslyckas drabbas de av
värmestress vilket ger kraftig negativ påverkan på flertalet kroppsfunktioner med sänkt fodereffektivitet och
fruktsamhet och därmed sänkt avkastning som följd.
Effekterna av värmestress kan dämpas genom åtgärder
för höjd komfort, god ventilation och klimatanpassat
bete – i regel lönsamma åtgärder. Seminariet har sammanfattats i Svensk veterinärtidning 2016:13.
50 deltagare (J)

Jordbruksmarken – en förutsättning för
mat på bordet
4 oktober → Seminarium på SLU Alnarp
Jordens befolkning ökar samtidigt som arealen odlingsbar mark minskar. Hur vi tar hand om vår odlingsmark
är av stor betydelse för att säkerställa livsmedelsförsörjningen, motverka den globala uppvärmningen och bibehålla ekosystemens funktion. Stora delar av Sydeuropa
kommer som en följd av klimatförändringarna att få
kraftigt försämrade förutsättningar för jordbruksproduktion medan Nordeuropa klarar sig bättre.
De ca 8 miljoner ha i världen som årligen omvandlas
från stäpplandskap och regnskog till åker har i regel
dålig naturlig bördighet. De ger inte mycket produktionstillskott men medför förlust av biologisk mångfald
och att stora mängder koldioxid frigörs.
Exploateringen är ett annat hot mot jordbruksmarken. 275 ha åkermark tas varje dag i anspråk för
bebyggelse och vägar i Europa. Det innebär att på 25
år försvinner en areal motsvarande hela Sveriges jordbruksmark under asfalt och betong, och det är ofta den

I varmare klimat finns risk för värmestress hos mjölkkor. Foto: Ylva Nordin.

29

bästa åkermarken som används. I Sverige drabbar
exploateringen oftast den bördigaste jorden runt våra
stora städer – t ex ligger nära hälften av de skånska
kommunernas planerade utbyggnad på åkermark.
90 deltagare. Ingen statistik över webvisningarna (J)

Skaradjäknarnas förening
18 oktober → Studiebesök
Skaradjäknarnas förening besökte akademien och
biblioteket.
25 deltagare (BAHP och akademiens sekreterare)

Sidaseniorer
19 oktober → Studiebesök
Tidigare verksamma vid Sida fick en visning av biblioteket.
20 deltagare (BAHP och akademiens preses)

Svensk forskarkompetens för långsiktigt
hållbar global matförsörjning
9 november → Seminarium
Ökande befolkningsmängd, accelererande urbanisering, nya konsumtionsmönster, klimatförändringar
och stressade ekosystem ökar behovet av en kunnig
resursbas som kan anta den utmaning som säkrad
livsmedelsförsörjning för alla innebär. Agenda 2030
och Parisavtalet anger ett brett globalt systemtänkande där alla länder tillsammans ska bidra till en
hållbar utveckling. Här har de areella näringarna
en central roll.
Det borde vara möjligt för Sverige att öka sitt engagemang för en långsiktigt hållbar global livsmedelsförsörjning. Att stärka den svenska resursbasen
skulle vara ett sätt för Sverige att bidra till och öka
sitt inflytande på denna globala agenda. För detta
krävs en helhetssyn och en medveten satsning från
både den svenska regeringen och de svenska universiteten – vilket samtidigt är kopplat till behovet
av en genomtänkt svensk livsmedelsstrategi: den
forskarkompetens vi talar om behövs också för våra
nationella behov, med sina allt tydligare internationella beröringspunkter.
Seminariet var ett samarbete mellan KSLA
och SIANI, Swedish International Agricultural
Network Initiative.
70 deltagare (J)
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UNIK Utmaning
11–13 november → Casetävling
Den andra upplagan av KSLA:s casetävling UNIK
Utmaning lockade 16 deltagare. Årets case handlade
om att utveckla ett attraktivt koncept för den mat
som odlas, produceras och konsumeras i Norden.
Konceptet skulle i första hand rikta sig till konsumenter, men kunde omfatta aktiviteter i andra delar
av produktionskedjan. Deltagarna fick först lyssna
och ställa frågor till inspirationsföreläsarna Maria
Forshufvud, VD Svenskmärkning AB, och Gustav
Kämpe, projektledare för hållbar utveckling på
Lantmännen.
Juryn hade ingen lätt uppgift att utse vinnaren bland de fem lagen. Vann gjorde Anna-Sofia
Cappelen, Jessica Jansson och Johanna Pettersson
som presenterade konceptet Nordiskt Skafferi, ett
företag som handlar nordiska livsmedel direkt från
producenter och distribuerar matkassar till slutkonsumenter som en förmån från arbetsgivaren – likt
ett friskvårdsbidrag, men istället för motion får den
anställde en prenumeration på goda matvanor.
16 deltagare (A)

Idisslarnas metanutsläpp och
växthuseffekten
15 november → Workshop
Syftet med denna workshop var att förbereda ett seminarium 2017 med fokus på metancykeln och jordbrukets utsläpp av metan. Forskare vid Chalmers,
SLU och RISE-enheten Jordbruk och livsmedel
diskuterade vad vi vet idag och var det ännu finns
kunskapsluckor. Metanutsläppen har ökat kraftigt
sedan slutet av 1800-talet. Metan är kortlivat med
nio års medellivslängd, men en starkare växthusgas
än CO2. En positiv nyhet är att metan från förbränningsprocesser minskat, men negativt är att utsläppen från ”fracking” ökar, liksom utsläppen från
idisslare, eftersom den globala konsumtionen av
kött ökar. Västerländska kor släpper dock ut mindre metan per kilo mjölk och kött. Lyckade försök
pågår med att hämma metanproduktionen i våmmen med fodertillsats av exempelvis oregano och
rödalger. När det gäller minskad metanavgång från
organogena jordar är bästa receptet att skapa optimala odlingsförutsättningar. Utsläppen av metan
vid biogasproduktion kan vara betydande och har i
försök ibland överstigit klimatvinsten.
13 deltagare (A)
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Utblick mot framtidens landsbygd
24 november → Två halvdagsseminarier i Falun
Flyktingmottagandet, främst under hösten 2015, har
satt landsbygden i nytt ljus och omprövar en rad relationer mellan stat, kommun, civilsamhälle och medborgare. KSLA:s kommitté för land och stad ordnade,
tillsammans med Institutionen för Stad och Land vid
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), två seminarier på
Dalarnas museum för att belysa frågorna.
Kommittén presenterade flera perspektiv; en jämförelse mellan Sverige och Tyskland i migrationsfrågan,
erfarenheter från flyktingmottagandet i Haparanda, en
diskussion kring krisen för landsbygdsmedia och utblick över befolkningsfrågan.
Vid det andra seminariet diskuterades en färsk studie
från Institutionen för Stad och Land av flyktingmottagandet i tre dalakommuner. Studien visade att i stora
drag har kommunerna klarat av uppgiften, ofta med
hjälp av civilsamhället. Grundtonen var klart positiv,
kommunerna ser i stort på det här som en vitalisering
och en möjlighet till förnyelse. Men mycket arbete med
integrationen återstår, bland annat för att lösa frågor om
jobb och bostad.
Många intresserade åhörare var på plats i Falun och
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.
74 deltagare (A)

Utan pengar – inga hagar och ängar
29 november → Seminarium
Sveriges hagar och ängar, resultatet av ett mångtusenårigt resursutnyttjande, hotas i dag av bristande lönsamhet och av att allt flera gårdar försvinner. Det behövs
policyinstrument, som kan bryta den negativa trenden,
ekonomisk-politiska styrmedel, branschsatsningar av
olika slag och produktutveckling. Det behövs också
ett ökat engagemang och ansvarstagande hos politiker,
ansvariga myndigheter, inom jordbruket och bland oss
konsumenter.
Det var bakgrunden för detta seminarium, med
fullsatt sal och fullmatat program, om våra hagar och
ängar. Det inleddes med en historisk tillbakablick, fortsatte med information om dagens situation och avslutades med förslag till förändringar av jordbrukspolitik

Våra hagar hotas av bristande lönsamhet i lantbruket. Foto: Ylva Nordin.
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och landskapsförvaltning, så att dessa kulturskatter
kan bevaras.
92 deltagare + 109 webvisningar (A)

Öland – vattenbrist och jordbruk
29–30 november → Exkursion
I Kalmar-Ölandregionen är befolkningen sedan
länge van vid vattenbrist, en brist som förväntas
bli större med varmare klimat. Turismen, livsmedelsindustrin och jordbruket är vattenkrävande, och
vattentillgången är ojämn över ön. Ett skarpt läge
uppstod sommaren 2016, som en föraning om vad
som kan bli allt vanligare.
Kommittén för jordbrukets anpassning till klimatförändringarna gjorde denna resa i syfte att
höra hur man hanterar vattenförsörjningen. Hur
resonerar och arbetar länsstyrelsen, kommunerna
och lantbrukarna? Redan hos länsstyrelsen blev vi
uppmärksammade på hur prioriterat jordbruket är
i denna region. Myndigheterna värnar om lantbrukets livskraft i sina framtidsstrategier.
I fält såg vi exempel på enkla lösningar för reglering av vattenstånd för att höja grundvattenytan
och vattentillgången för grödorna, och bevattningsdammar som ska säkerställa foderproduktionen för
mjölkkorna. Vattenbristen försämrar växtnäringsutnyttjandet hos vallarna, vilket säkerligen ger läckage
efter torra somrar och låga skördar. Bevattning av
vallen kan öka skörden med 300 procent och frigöra
areal för odling av specialgrödor.
7 deltagare (J)

Mellan teori och praktik – agrarexpertis
och svenskt bistånd under 1900-talets
andra hälft
8 december → Seminarium
BAHP anordnade i samband med årets sista sammankomst och med anledning av Karl Brunos avhandling i agrarhistoria Mellan teori och praktik ett
seminarium. Förutom att uppmärksamma ett stycke
spännande och tidigare outforskad historia sätter
Karl Brunos avhandling fingret på experternas förändrade roll historiskt liksom betydelsen av internationella samarbeten och kontakter.
37 deltagare (BAHP)
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De gröna frågorna i årets
forskningsproposition
9 december → Seminarium
Regeringen lade i slutet av 2016 fram sin forskningsproposition för 2018–2020. Strax därefter arrangerade Forskningspolitiska kommittén ett seminarium
för att presentera hur propositionen behandlar de
gröna frågorna, som en uppföljning på det inspel till
propositionen som KSLA lämnade hösten 2015.
Preses Lisa Sennerby Forsse inledde med att
konstatera att de gröna näringarna är centrala för
att möta samhällets utmaningar. Propositionen har
en rad bra skrivningar om detta, men var finns de
ökade långsiktiga satsningarna?
Statssekreterare Elisabeth Backteman diskuterade världens ökande befolkning, med snart 10
miljarder människor som ska mättas, och en ökad
konkurrens om biomassa. Detta har fått genomslag
i de tioåriga nationella forskningsprogrammen för
klimatutmaningen samt antibiotikaresistens, och i
samverkansprogrammet för cirkulär och biobaserad
ekonomi. Hon pekade också på att Formas har fått
ökade resurser, samt på de fortsatta satsningarna på
etablerade SIO-plattformar, där en är kopplad till
skogsråvara, och en förstärkning av test- och innovationsmiljöer där livsmedelskedjan ingår.
Talare och publik efterlyste bland annat tydligare
formuleringar av primärproduktionens forskningsbehov, större betoning på betydelsen av ökad skogsproduktion, balans mellan brukande och bevarande,
samt hållbart trähusbyggande. Även sociala aspekter
på miljöområdet efterfrågades, liksom drivkrafter
för forskare att göra sina basdata tillgängliga för
andra forskare.
43 deltagare + 40 webvisningar (A)

Bioekonomi – lösningen för svensk
försörjningstrygghet
12 december → Seminarium
Syftet med seminariet var att belysa bioekonomin
som en möjlig väg till ökad försörjningstrygghet för livsmedel men också för svensk industri.
Seminariet andades optimism – Sverige kommer
att klara övergången till ett fossilfritt samhälle och
jord- och skogbruk har en nyckelroll i omställningen. Lantmännen Group och LRF presenterade affärsmodeller, utvecklingsspår och strategier för sina
verksamhetsområden.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 2 2017

Seminariet visade också att det är många statliga
initiativ på gång för att underlätta övergången – det ska
satsas på innovationer. Biogrödor behöver inte konkurrera med matproduktion, var budskapet i flera föredrag.
Det går att öka spannmålsskördarna med minst 50 procent men spannmål är kanske inte den bästa grödan
för bioekonomi, menade en dansk forskare. Fleråriga
grödor som gräs kan producera mer biomassa på ett mer
miljövänligt sätt. Gräset kan sedan förädlas till proteinoch grovfoder samt biogas i bioraffinaderier.
Slutligen presenterade Fossilfritt Sverige tre strategier: storytelling, hinderröjning samt utmaningar och
tävlingar för att sporra till handling. Ett tänkvärt ”tahem-budskap” från seminariet var att bioekonomi inte
är ett mål i sig, det är ett verktyg för att rädda världen!
68 deltagare + 98 webvisningar (S)

Ärtor, linser och bönor – smart mat för
både hälsa, mark och klimat
14 december → Seminarium
Seminariet arrangerades i samarbete med Swedish
International Agriculture Network Initiative (SIANI)
och Svenska FAO-kommittén. Det samlade aktörer i
hela värdekedjan för baljväxter för att diskutera grödornas roll för livsmedelsförsörjningen i Sverige och globalt och gav en möjlighet att diskutera möjligheterna
till en ökad produktivitet och lönsamhet i svensk baljväxtproduktion.
Deltagare med många olika bakgrunder och yrkesroller lyssnade till representanter från alla led i produktionskedjan; producenter, forskare, privat och offentlig
sektor, branschorganisationer och processindustrin.
Bland annat berättade Thomas Isaksson, tidigare VD
på Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter, om hur man
söker fler odlare för att kunna öka odlingen av bönor
och Georg Carlsson, SLU, argumenterade för baljväxternas stora men underutnyttjade potential.
Diskussionen, som modererades av Jan Rundqvist,
visade att det finns en gemensam vilja i alla led av produktionskedjan att utveckla och hitta nya innovativa
lösningar för att kunna tillmötesgå den växande efterfrågan på svenska baljväxter och förbättra odlingens
lönsamhet.
71 deltagare + 105 webvisningar (A)

Baljväxter – outnyttjad potential i Sverige. Foto: CSIRO [CC BY 3.0].
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Mötesplatsen KSLA
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vill vara en
mötesplats för de gröna näringarna och för alla som
intresserar sig för ett hållbart bruk av våra levande naturresurser. Akademien arbetar med frågor som berör
alla och intresserar många! I dokumentet Verksamhet
och inriktning 2013–2016, som varit vägledande för akademien under året, formuleras inledningen till KSLA:s
verksamhetsidé som så: ”Akademien är en aktiv mötesplats för vetenskap och praktisk erfarenhet.”

De seminarier, konferenser och andra typer av möten som akademien anordnar är den främsta vägen att
fullgöra uppdraget att vara en mötesplats. Akademiens
lokaler på Drottninggatan 95 B i Stockholm används
också i allt högre grad av andra organisationer inom
akademiens intressesfär för olika aktiviteter.
Den tekniska utrustningen i huset har stegvis uppgraderats under året för att möta de krav som kan krävas
på konferenslokaler. Det har ytterligare ökat möjligheten att fungera som mötesplats inom de gröna näringarna.
Under året har bland annat dessa organisationer förlagt någon typ av aktivitet till akademihuset:
Land Lantbruk, Hushållningssällskapet, Jägmästareföreningen, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),
Stockholms läns Hembygdsförening, Future Forests,
Stockholms Lantbruksklubb, Naturbruksskolornas Förening, Skogssällskapet, Föreningen Skogs- och lantbruksjournalister (FSLJ), Föreningen för Dendrologi och
Parkvård, Kolarorden, Mistra Biotech, Tankesmedjan
för Internationella Skogsfrågor (SIFI), Genealogiska
Föreningen, Vi Konsumenter, Jordbruksverket, Bergvik Skog, Sida Seniorförening, Gastronomiska akademiens stiftelse, Södertörns högskola, Stockholms
Jägmästarklubb, Forskning & Framsteg.
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Mötesplatsen KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm. Foto: Ylva Nordin.

Projekt
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien arbetar med mer kortvariga projekt inriktade på tvärvetenskapliga kunskapssammanställningar, synteser och framtidsstudier inom områden där akademien finner det
särskilt angeläget att bidra med underlag till den framtida utvecklingen. Under 2016 har bland annat
följande projekt varit aktuella.

Konsten, människan och landskapet i
förändring
KSLA påbörjade år 2015 ett samarbete med
Konstakademien som fortsatte under 2016: ”Konsten, människan och landskapet i förändring”.
Projektet behandlar naturliga och mänskliga processer i tid och rum, till exempel den långsamma
landhöjningen, skogens återhämtning efter en brand
men också människors och djurs rörelser genom
landskapet – koncentrationen till städer, till större
gårdar. Syftet med samarbetet är att utveckla hur två
akademiers olika typer av kunskaper kan befrukta
synen på landskapet och ge nya och mer nyanserade
erfarenheter.

Bioteknikprojektet
Projektet initierades 2014 och fortsatte under 2015
och 2016. Syftet var att skapa insikter, förståelse
och respekt för de olika dialogdeltagarnas förhållningssätt, kunskaper och krav på biotekniken i bred
bemärkelse. Annika Åhnberg var processledare för
projektet som hade tolv KSLA-ledamöter som deltagare. Sex interna miniseminarier hölls under 2014
och 2015.
I januari 2016 hölls ett sista internt seminarium
som ledde till beslut om ett avslutande öppet seminarium och en gemensam publikation. Seminariet
”Femtio nyanser av grönt” hölls den 7 juni, då också
skriften Frön för framtiden (KSLAT nr 2-2016)
presenterades. Den innehåller gemensamma skrivningar med målbild för ett uthålligt jordbruk, om
växtförädlingens roll och om utnyttjande av växtbiotekniken. Här finns också individuella bidrag,
intervjuer och referat från projektets interna semi-

narier. Skriften har översatts till engelska, Seeds for
the Future (KSLAT nr 4-2016), och skickats till
ett stort antal mottagare i Sverige och inom EU.
Projektet har gett avtryck i Livsmedelsstrategin,
Handlingsplanen och oppositionens olika motioner om livsmedelspolitiken. Projektet genomfördes
med stöd från Mistra, Sveriges Utsädesförening och
SUF-stiftelsen.

Unga i KSLA
Allmänna avdelningen ansökte 2013 om medel från
Stundande Skördar för att kunna genomföra en
fortsättning av det uppskattade ”Framtidsprojektet”.
Projektets syfte och mål har varit att att bedöma
förutsättningarna för ett fortsatt samarbete mellan
KSLA (samtliga tre avdelningar) och den gröna sektorns unga, samt föreslå en modell och ange målen
för ett sådant samarbete.
Förhållandevis tidigt enades gruppen om att
starta tre försöksverksamheter: 1. ett mentorskapsprogram, 2. en ”resurspool”, där unga människor ges
tillfälle att medverka i KSLA:s ordinarie verksamheter, samt 3. en ”casetävling”.
Under 2016 har de tre delprojekten inom UniK
drivits vidare av arbetsgrupper bestående av KSLAledamöter och unga. En styrgrupp har hållit ihop
verksamheten, som fortsatt har marknadsförts via
hemsidan unik.nu. Mentorskapsprogrammet har
startat och flera par mentor/adept har träffats under
året. Några gånger har också gemensamma träffar
ordnats för alla paren. Resurspoolen har också varit aktiv under året, då flera av KSLA:s kommittéer
har fått tillskott av unga medlemmar. Unga från
projektet har också efterfrågats från externt håll till
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tidsbegränsade uppdrag. KSLA:s och UniK:s andra
case-tävling genomfördes under hösten (se sidan 30).

Arbetsgruppen för Attraktionskraft,
kompetensbehov och utbildningsutbud
(AKU)
En stark utveckling av de gröna näringarna är en
förutsättning för att kunna möta framtidens globala
utmaningar och för Sveriges omställning till ett
tryggt och långsiktigt hållbart samhälle. Detta förutsätter kunskapsutveckling genom forskning och
utbildning i världsklass, attraktiva naturbrukscentra
över hela landet med behovsinriktade utbildningar
för gymnasieelever och vuxna, försöksverksamhet
och kvalificerad rådgivningsverksamhet. Det förutsätter också att det gröna näringslivet är konkurrenskraftigt, attraktivt och att befintliga och nya
företag kan utvecklas i hela landet.
Syftet med denna arbetsgrupp, som består av representanter från KSLA, SLU, LRF, Lantmännen,
Hushållningssällskapen och Jordbruksverket är att
tillsammans med berörda intressenter utveckla
en handlingsplan för bättre attraktionskraft och
kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn.
Workshopen ”Samverkan kring kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn”, resulterade i
att berörda intressenter har beskrivit olika aktiviteter som genomförs enskilt eller tillsammans
för attraktionskraft och kompetensförsörjning.
Sammanställningen ligger till grund för arbetsgruppen att arbeta fram en gemensam handlingsplan.

Lantbruksrådens historia
Lantbruksrådens historia är ett samarbetsprojekt
mellan Jordbruksavdelningen, Allmänna avdelningen och enheten Bibliotek, arkiv och historiska
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projekt, BAHP. Syftet är att teckna en historia över
de svenska lantbruksråden genom tiderna, hur de
har såväl påverkat Sveriges möjligheter till bättre
affärer inom livsmedelssektorn i andra länder som
bidragit till bättre politisk analys och ökad förmåga
att genomföra svensk politik. Ett intressant faktum
är att det var KSLA som sände ut lantbruksrådens
föregångare, de så kallade mejeriagenterna, till Storbritannien i mitten av 1800-talet.
Ett femtontal tidigare lantbruksråd, varav flera är
ledamöter i KSLA, bidrar med underlag till det som
ska bli en utgåva i tidskriftsserien KSLAT under
2017 eller 2018. Rapporten väntas blir ett viktigt inspel till den svenska regeringen som ett underlag för
hur svenska intressen inom internationellt lantbruk
ska tillvaratas på bästa sätt i framtiden.

Projektet 4D4F
EU-projektet 4D4F (Data Driven Dairy Decisions
For Farmers) inom forskningsprogrammet Horizon
2020 startade officiellt den 1 mars 2016. Projektet
handlar om användandet och nyttiggörandet av sensorer och andra mättekniker inom modern mjölkproduktion och hur detta ska spridas både till producenter och konsumenter.
Totalt deltar 16 olika partners från 9 olika europeiska länder i projektet. Huvudprojektledare är
brittiska Royal Agriculture Society och från Sverige
ingår KSLA och DeLaval i konsortiet.
I den svenska konstellationen har KSLA rollen som nod och SLU, Hushållningssällskapen och
Växa ska utföra delprojekt. Projektledare och biträdande projektledare i den svenska gruppen är ledamöterna Margareta Emanuelson och Åke Clason.
Projektet har en egen hemsida, www.4D4F.eu,
där projektet presenteras och där många av dess aktiviteter görs tillgängliga.
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Publiceringsverksamheten
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift
De olika numren av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT) bygger ofta på föredrag
och diskussioner från akademiens seminarier, konferenser och sammankomster. De kan också utgöras av
rapporter från akademiens kommittéer och arbetsgrupper och liknande.
Nr 1
Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens
verksamhetsberättelse
2015
(64 sidor)

Nr 2
Frön för framtiden – ett
dialogprojekt om bioteknik i växtodlingen
(KSLA:s dialogprojekt,
80 sidor)

Nr 3
Landskapsforum 2016
– samarbetsnätverk
i landskapet, möjligheter och utmaningar
(Konferensrapport,
68 sidor)

Nr 4
Seeds for the future – a
dialogue project concerning biotechnology in plant
production (KSLA:s
dialogprojekt i engelsk
översättning, 80 sidor)

Nr 5
Land och stad – nya
relationer i en osäker tid
(KSLA:s Kommitté för
land och stad, 28 sidor)

Tidskriften utges i tryckt form eller enbart digitalt på akademiens hemsida. Även de tryckta
numren går att hämta på hemsidan. Varje nummer
tillställs akademiens svenska och nordiska ledamöter – engelskspråkiga nummer även till de utländska
ledamöterna – och information går ut via e-postmeddelande till de som prenumererar på information från KSLA, i pressmeddelanden och via sociala
medier. Under 2016 – tidskriftens årgång 155 – kom
fem nummer ut, alla tryckta.
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KSLA Nytt & Noterat
Den digitala nyhetstidningen KSLA Nytt & Noterat upplyser främst om akademiens aktiviteter och publiceringsverksamhet. Information om 2016 års fyra nummer gick via e-post ut till de nära 2 000 prenumeranterna samt akademiens svenska och nordiska ledamöter. Även KSLA Nytt & Noterat kommuniceras
externt via pressmeddelanden och sociala medier.
Bland artiklarna i 2016 års nummer kan nämnas
•

•

•
•

”Räddaren i nöden” om hur jordbruket, som ofta klär skott i miljö- och klimatdebatten, ska ta oss
till det hållbara biosamhället, och ”Laxen i Östersjön… mot bättre tider!” som bl a tog upp KSLAWallenbergprofessorn Ian Flemings forskning om hur motståndskraften hos ett laxbestånd kan öka tack
vare flera ingående populationer som reagerar olika på miljövariationer. Nr 1-2016.
”Skogens ekosystemtjänster – en ännu högre grad av förvirring?” om ekosystemtjänstbegreppets komplexitet och samspelet mellan olika skogliga ekosystemtjänster, och ”Konsten, människan och landskapet
i förändring” om det pågående samarbetet mellan KSLA och Kungl. Akademien för de fria konsterna,
Konstakademien. Nr 2-2016.
”Mat och människor” som refererade 2016 års Berteboskonferens på temat livsmedelstillsatser och enzymer i mat, och ”Vi tycker om skog – men kan inget om den” där det klargjordes att samtidigt som skogen
är en del av den svenska folksjälen så är den en ickefråga utan intresse för många av oss. Nr 3-2016.
”Utmaningar och möjligheter för de gröna näringarna”, som refererade ett seminarium hos KSLA om
FN:s utvecklingsmål inom Agenda 2030, och ”Den svenska skogens kolbalans” – referat från det seminarum som KSLA-Wallenbergprofessor nr 2, Dan Binkley, höll i september och som handlade om
skogstillväxtens variationer över tid och rum. Nr 4-2016.

Övriga skrifter
Akademiens Matrikel kom som vanligt ut i början av året. Denna tryckta skrift
på 172 sidor innehåller uppgifter om och foto på alla akademiens ledamöter. Den
distribueras till samtliga ledamöter, våra systerakademier med flera organisationer
och till ett litet antal prenumeranter.
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BIBLIOTEK, ARKIV OCH HISTORISKA PROJEKT (BAHP)
Historiska projekt och litteratur om skogs- och lantbrukshistoria
Skogs- och Lantbrukshistoriska meddelanden
(SOLMED) →
Under året har ett flertal historiska projekt avslutats, i tre fall med tryckta böcker som resultat. I
sedvanlig ordning har vi informerat om böckerna i
fackpress och de har även blivit uppmärksammade
genom recensioner och anmälningar i tidskrifter
och dagstidningar.

Småskrifter (Miscellanea)
Nr 15
Litteratur om silkesodling utgiven
mellan 1740-talet och 2010-talet – om avel av silkesmaskar och
odling av mullbärsträd i historien
(Anders Johansson Åbonde, 33
sidor).
Nr 16
V. J. Brøndegaards etnobiologiska
samling – en systematiskt ordnad
katalog med svensk och engelsk
text (sammanställd av LinneaBring Larsson, 324 sidor).

SOLMED nr 71
Perspektiv på lantbrukets organisering (red:
Fredrik Eriksson och Per
Eriksson, 280 sidor).

SOLMED nr 72
Drömmen om svenskt silke
(red: Anders Johansson
Åbonde, 488 sidor).

SOLMED nr 73
En Fulständig Swensk
Hus-Hålds-bok af Reinerus
Reineri Broocman, vol 1 och
2 (red: Håkan Tunón, totalt
1 142 sidor).

Nr 17
Brøndegaard y la etnobotánica española (Håkan Tunon och Vagn
J. Brøndegaard, 102 sidor).
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Avgivna remissvar
Under 2016 har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien lämnat tolv remissvar till departement och
myndigheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och VD efter beredning av någon
av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet.
Remissunderlaget brukar läggas ut på akademiens interna hemsida Ledamotsrummet för att ge ledamöterna möjlighet att på ett enkelt sätt lämna synpunkter till beredningsgruppen. Remissvaren refereras
kort i KSLA Nytt & Noterat och de publiceras i sin helhet på akademiens offentliga hemsida, www.ksla.se.
De yttranden som KSLA har lämnat år 2016 gäller:
1. Research quality evaluation i Sweden – FOKUS.
Rapporten FOKUS, Dnr U2104/07505/F (till Utbildningsdepartementet 2016-01-08).
2. Uppdrag om växtskyddsforskning.
Formas rapport Uppdrag om växtskyddsforskning (till Formas 2016-02-15).
3. Riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket.
Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens förslag till gemensamma riktlinjer för hur artskyddsärenden i
skogsbruket ska handläggas, Dnr NV-08573-15 (till Naturvårdsverket 2016-02-26).
4. Museiutredningen. Ny museipolitik.
Musieutredningen. Ny museipolitik, SOU 2015:89 (till Kulturdepartementet 2016-03-08).
5. Skolverkets förslag beträffande naturbruksprogrammet.
Redovisning av Skolverkets uppdrag att med utgångspunkt i Yrkesprogramsutredningens förslag om
nya inriktningar inom naturbruksprogrammet föreslå hur många gymnasiepoäng som de nya inriktningarna ska omfatta och examensmål för programmet, Dnr 2015:1247 (till Skolverket 2016-03-18).
6. Riktlinjer för FoU på energiområdet.
Underlag för beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017–
2020, Dnr M2015/04264/Ee (till Regeringskansliet 2016-04-04).
7. Förslag till klimatpolitiskt ramverk m m.
Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål, Dnr M2016/00703/KI (till Miljö- och energidepartementet 2016-06-10).
8. Trygghet och attraktivitet.
Betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden, SOU 2016:29 (till Utbildningsdepartementet 2016-06-17).
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9. Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet.
Regeringskansliets förslag till policyramverk
för det svenska utvecklingssamarbetet, Dnr
UD2016/09273/IU (till Utrikesdepartementet
2016-06-27).
10. Begränsning av odling av genetiskt modifierade växter.
Begränsning av odling av genetiskt modifierade
växter, SOU 2016:22 (till Miljö- och energidepartementet 2016-08-30).
11. Klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige.
Miljömålsberedningens förslag om en klimat- och
luftvårdsstrategi för Sverige, Dnr M2016/01735/
Kl (till Miljö- och energidepartementet 2016-1020).
12. Sveriges första nationella skogsprogram.
Underlagsrapporter från arbetet med att ta fram
Sveriges första nationella skogsprogram, Dnr
N2015-2214-sk (till Regeringskansliet 2016-1109).

Yttrande om odling av GM-växter. Foto: INRA DIST from France [CC BY 2.0].
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Anslag, stipendier, priser
och belöningar
Akademien förvaltar 43 stiftelser. Stiftelserna har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och
utveckling inom den gröna sektorn. Akademien utlyser externa anslag och stipendier liksom vissa priser
och belöningar genom riktade utskick, viss annonsering och via den egna hemsidan och sociala medier.

Akademikollegiet har fördelat stiftelsernas disponibla avkastning efter ansökningar och efter de bedömningar som gjorts av akademiens anslagsnämnd och de särskilda styrelserna för två av stiftelserna, Stiftelsen
Svenska Lantbruksveckans fond och Stiftelsen SLO-fonden.
Medlen har fördelats företrädesvis till yngre forskare för forskningsprojekt som i regel inte överskrider
200 000 kronor (med undantag av SLO-fonden som har maxbeloppet 250 000 kronor) och som resestipendier till studerande inom jord-, skogs- och trädgårdsbruk, men även till praktiska utövare inom de areella
näringarna. Beloppet per individ överstiger i regel inte 25 000 kronor. Vid bedömningen av ansökningarna
har man beaktat sökandes kompetens i förhållande till målet för ansökan, liksom sektorsrelevans.
Styrelserna för Stiftelsen Anders Elofsons fond, Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder och Svensk
Växtnäringsforskning fattar egna beslut om anslagsfrågor och utdelning.
Akademikollegiet har också fördelat medel till projekt och kommittéer inom akademiens ram. Allmänna
avdelningen och Skogsavdelningen har tilldelats 2 445 000 kronor vardera, Jordbruksavdelningen har fått
2 455 000 kronor och 1 810 000 kronor har gått till BAHP, Enheten för bibliotek, arkiv och historiska
projekt. Medlen har hämtats ur följande stiftelser:
• Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond, 1 998 000 kronor
• Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond, 320 000 kronor
• Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond, 4 957 000 kronor
• Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond, 400 000 kronor
• Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond, 880 000 kronor kronor
• Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond, 180 000 kronor
• Stiftelsen Per Palmgrens fond, 380 000 kronor kronor
• Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond, 40 000 kronor.
Av stiftelsernas disponibla avkastning under redovisningsåret 1 januari 2016–31 december 2016 har
20 606 161 kronor beviljats i anslag, bidrag, stipendier, priser och belöningar (se även sidan 65). Av dessa
medel utgör 20 225 162 kronor anslag till forskning och projekt samt bidrag till studieresor, regionala belöningar och elevstipendier. Resterande medel, 381 000 kronor, utgörs av priser, medaljer och belöningar
utdelade 2017.
(De priser och belöningar som delades ut vid 2016 års högtidssammankomst [sidan 10] beslutades år 2015 och redovisades därmed i 2015 års verksamhetsberättelse.)
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• Stiftelsen A. W. Bergstens donation, resebidrag
utgörande Gunnar Torstenssons Enaforsholmsstipendium (deltagande i Enaforsholmskursen 2016,
se sid 24) till studerande vid Sveriges Lantbruksuniversitet för berömvärt deltagande i studentkårernas idrottsliga verksamhet och/eller föreningslivet inom respektive idrottsförening: 42 400
kronor.
Stiftelsen A. W. Bergstens donation, A. W. Bergstens pris för framstående vetenskapligt arbete,
framgångsrik undervisande verksamhet eller
jämförbar insats på det praktiska området:
60 000 kronor.
Stiftelsen A. W. Bergstens donation, medel till
Akademiens guldmedalj för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält, och till
Akademiens belöning till gagn för de areella näringarna, Silvermedaljen, som utdelas till person,
som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de
areella näringarna: sammanlagt 31 000 kronor.
• Stiftelsen Adolf Dahls fond för främjande av jordbruk, företrädesvis baljväxtodling: 500 000 kronor.
• Stiftelsen Akademiens biblioteksfond, till BAHP,
Enheten för bibliotek, arkiv och historiska projekt: 500 000 kronor.
• Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond för i
första hand hydrotekniska försök och undersökningar på jordbruksområdet samt till publicerande av skrifter i dithörande ämnen: 80 000 kronor.
• Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond för
forskning beträffande husdjurens utfodring och
vård: 150 000 kronor.
• Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond för studier
inom eller utom landet av lantbrukets byggnader:
20 000 kronor.
• Stiftelsen Anders Elofsons fond, forskningsanslag
för understöd av forskning inom betesområdet,
vallkulturen och fröodlingen: 172 000 kronor.
Stiftelsen Anders Elofsons fond, till mottagaren av
Anders Elofsons medalj: 10 000 kronor.

• Stiftelsen Axel Melanders fond, till yngre lantbrukare som genomgått högre lantbruksskola och
som önskar studera till lantbruket hörande frågor: 78 000 kronor.
• Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond
för trädgårdsskötselns teoretiska eller praktiska
studier i utlandet: 35 000 kronor.
• Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds donationsfond, som
främjar befordrandet av ändamålsenliga och för
smakfull enkelhet utmärkta lantbruksbyggnader: 15 000 kronor.
• Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond för främjande av vetenskaplig undervisning och forskning: 1 240 000 kronor.
• Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond, resestipendier för lantbrukets teoretiska och praktiska
studier i utlandet till yngre personer som nyligen
utexaminerats från Ultuna eller Alnarp: 98 000
kronor.
• Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond, stipendier för att främja och stimulera intresset för skogsskötsel, speciellt lövskogsskötsel
i Sydsverige: 210 000 kronor.
• Stiftelsen Fonden för markvård till minne av
Sanders Alburg för främjande av forskning inom
markvård och trädgårdsskötsel vid småbruk/fritidsodling: 80 000 kronor.
• Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond för
skogsvetenskapliga studier som i första hand berör Västernorrlands och Jämtlands län: 400 000
kronor.
• Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond, stipendier
till avgående elever vid Himmelstalundsskolan,
tidigare Statens Trädgårdsskola: 30 000 kronor.
• Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond för forskning och utbildning till gagnade av svensk lantbruksnäring: 10 000 kronor.
• Stiftelsen Hem i Sverige-fonden för forskning företrädesvis med anknytning till de mindre jordbruksföretagarnas problem: 500 000 kronor.
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Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, elevstipendier till
studerande vid ettåriga påbyggnadsutbildningar
i jordbruk och trädgårdsodling: 35 000 kronor.
• Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond
för befordran av svenska jordbrukets utveckling
och förkovran: 200 000 kronor.
Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond,
två belöningar för framstående doktorsarbete,
en belöning för föredömliga insatser inom
forskningskommunikation och en belöning för
föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst: sammanlagt 80 000 kronor.
• Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond, resestipendium till doktorand vid SLU: 118 500 kronor.
• Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond för främjande av internationella forskarkontakter och erfarenhetsutbyte inom skogs- och
jordbruksforskningsområdet och aktuella kontaktområden: 490 000 kronor.
• Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons fond, till donationsgården Barksätter: 133 725 kronor.
• Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond med ändamål att lämna bidrag till upplysningsverksamhet rörande djurskydd: 40 000 kronor.
• Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond för
utveckling av lantbruk, trädgårdsskötsel eller biodling: 100 000 kronor.
Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond, en
belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning: 20 000 kronor.
• Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond, resebidrag till svensk
forskare som bedriver forskning rörande husdjurens fruktsamhetsproblem: 130 000 kronor.
• Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, bidrag till
studerande för utbildning till agronom eller hortonom: 511 000 kronor.
Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, stipendier
till studerande vid SLU:s lantmästarutbildning i
Alnarp: 20 000 kronor.
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• Stiftelsen SLO-fonden (Svenska Lantbrukarnas
Olycksfallsförsäkringsbolags fond), bidrag för
utbildnings- och försöksverksamhet, vetenskaplig forskningsverksamhet: 3 408 000 kronor.
• Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering, för
främjande av utveckling av en effektiv ekonomiskt riktig mekanisering inom jord- och skogsbruk, fiske och biodling: 40 000 kronor.
• Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning, medel till
projekt med särskild inriktning på användningen
av mineralgödsel och kalkningsmedel: 650 000
kronor.
• Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond, som har
som ändamål att främja de gröna näringarnas
ställning i samhället, har beviljat medel till olika
projekt uppgående till 656 000 kronor.
• Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder, till forskningsprojekt och resestipendier inom vallodlingens, vallfoderberedningens och vallfoderutnyttjandets områden: 167 000 kronor.
• Stiftelsen Ulla och Birger Håstadius för främjande
av vetenskaplig forskning och utveckling inom
växtområdet, till Håstadiuspriset 2017: 100 000
kronor.
• Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling
har bidragit med 120 000 kronor till Sveriges
Utsädesförenings verksamhet under 2016.
På förslag av vissa skogsstyrelser och hushållningssällskap har totalt elva enskilda skogs- och jord-/
trädgårdsbrukare belönats med medel ur:
• Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond, för föredömliga insatser inom trädgårdsbruk eller biskötsel: 50 000 kronor.
• Stiftelsen A. W. Bergstens donation, för framstående insatser inom skogs- och jordbruk: 30 000
kronor.
• Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond, för föredömliga insatser främst inom skogsvården:
50 000 kronor.
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DONATIONSGÅRDARNA
Barksätters egendom
Enaforsholm Fjällgård
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Kungl. Skogs- ochBarksätter,
Lantbruksakademiens
huvudbyggnaden.
TIDSKRIFT
Foto: Lena Gustafsson.
nr 2 2017

Barksätters egendom
Barksätters egendom i Södermanland donerades år 1983 till akademien av fru Mary Francke-Gustafson
med syftet att bevara ett sammanhållet aktivt sörmländskt jord- och skogsbruk för att där möjliggöra
forskning inom jord- och skogsbruk samt husdjursskötsel.

Verksamheten vid egendomen har fortgått planenligt under 2016. Liggande försök underhålls och
akademien är positiv till ytterligare forsknings- och
försöksverksamhet. Fastigheten är certifierad enligt
FSC och PEFC.
Fastighetens jordbruk är utarrenderat på ettårsavtal och arrendatorn bedriver nötdjursproduktion och spannmålsodling på markerna. Mangårdsbyggnadens hyresgäst arrenderar även jakträtten.
Arbetet med projektering av nytt djurstall har
intensifierats för att säkerställa att gårdens marker
kommer att betas och även i framtiden ha det vackra
utseende de har idag.
Ädellövskogsparken och barrexotparken har under året röjts och kompletterats. Landskapsvårdande
åtgärder har utförts i anslutning till gården. Ett
mindre parti med skog har avverkats vid sjön Bjälken för att försköna utsikten för dem som passerar
gården.
Landskapsarkitekt Daniel Nilsson har på uppdrag av förvaltningsstyrelsen forskat i landskapets

historiska utveckling på Barksätter. Det har resulterat i rapporten Landskapets historiska utveckling vid
den sörmländska gården Barksätter.
Årets avverkning uppgår till 5 230 skogskubikmeter, vilket är 137 procent av tillväxten. 1 567 skogskubikmeter har sålts som rotpost. Ungskogsröjning
har genomförts på 6,6 hektar och plantering med
41 520 plantor av gran har skett på föregående års
slutavverkade areal.
Bedas hus är ett enkelt men charmigt sommarhus beläget på den södra delen av fastigheten,
med sjöutsikt och tillgång till brygga och bad i sjön
Bjälken. Huset har stegvis rustats upp och öppnades under 2016 för uthyrning. Det skedde dock
sent på året varför antalet hyresgäster blev lågt.
Uthyrningsverksamheten fortsätter under 2017 med
hjälp av stug- och sommarhusförmedlingsföretaget
Novasol, www.novasol.se.
Kontaktperson för Barksätter på KSLA:s kansli
är akademijägmästare Birgitta Naumburg.

Bedas hus. Foto: Birgitta Naumburg.
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Enaforsholm Fjällgård
Enaforsholm Fjällgård i Jämtland donerades 1937 till akademien av grosshandlaren A. W. Bergsten. Sedan
2007 sköts driften av AB Enaforsholm, ägt av A. W. Bergstens stiftelse. Ansvar och ekonomi för Stiftelsen A.
W. Bergstens donation Enaforsholm är tudelat: För långsiktiga ägarfrågor, såsom frågor om fastighetsunderhåll, förvaltnings- och skötselplan för egendomen, ansvarar Styrelsen för Stiftelsen A. W. Bergstens intressen på Enaforsholm. Driftsbolaget AB Enaforsholm, med separat bolagsstyrelse, ansvarar för den löpande
affärsverksamheten på fjällgården.

AB Enaforsholm
År 2016 hade Fjällgården 3 248 övernattningar, i
stort sett samma beläggningsnivå som föregående
år. Det varierade snöläget påverkade vintersäsongens
bokningar, men den snö som kom i slutet på mars
låg kvar länge vilket gynnade vårskidåkningen.
Rörelseresutatet för 2016 utvecklade sig dock inte
på det sätt bolagsstyrelsen hade önskat.
I maj–augusti hölls fem kurser i fjällvandring och
hunddressyr i samarbete med en extern kursarrangör. KSLA:s Enaforsholmskurs i juli var fullbelagd
liksom höstens ripjakter som hölls på nyarrenderad
mark i närheten av Rundhögen. Fjällgården stod
värd för ett antal bröllopsfester och födelsedagskalas under årets lopp och på nyårsafton var huset
fullbelagt. Markerna på Enaforsholm betades av tolv

får och två kor under juni–oktober, i år för första
gången djur som bolaget äger själv. Tidgare år har
marken upplåtits till Fjällbete och deras djur. De
nya stängslen har varit mycket betydelsefulla och
underlättat en rationell och säker hantering av djuren under året.
Under året har Magnus J Stark varit anställd som
extern VD för bolaget vid sidan om sin tjänst på akademiens kansli och Bo Berglund har varit platschef
med ansvar för den löpande verksamheten. Under
2016 hade AB Enaforsholm totalt sett motsvarande
tre personer årsanställda.
Värdparet Bosse Berglund och Ingalill Samuelson
sade efter 10 års tjänst upp sig i slutet av året. Therese
Örnerkrans har utsetts till ny platschef och VD med
tillträde den 1 mars 2017.

Enaforsholmskursen 2016. Foto: Magnus J Stark.
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Fastigheten Enaforsholm
Styrelsen för Stiftelsen A.W. Bergstens intressen på
Enaforsholm har till uppgift att bereda ägarfrågor som
gäller fastigheten på Enaforsholm åt akademikollegiet
och i viss mån verkställa kollegiebeslut om förvaltningsåtgärder och byggnadsunderhåll. Styrelsens fyra
ledamöter tar alla aktiv del i arbetet på Enaforsholm
genom att ta fram planeringsunderlag, kontakta entreprenörer och ibland själva arbeta praktiskt.
Under 2016 har byggnadsunderhållet koncentrerats
på en uppfräschning av Akademiflygeln, som nu har
nytapetserade rum, nya sängar samt renoverade badrum och en helt ny toalett. Arbetet har letts av samma
arkitekt som ansvarade för färgsättning och inredning
av huvudbyggnaden vid renoveringen 2009, för att säkerställa en harmonisk helhet.
Utomhus har stiftelsestyrelsen i enlighet med förvaltningsplanen satsat på en restaurering av den delvis
igenvuxna betesmarken, mellan Enaforsholm och E14.
Ett stabilt stängsel har byggts runt hela skiftet. I samband med det röjdes träd bort för att ge plats för stängslet
och för att öppna utsikten från vägen mot Enaforsholm.
Restaureringen av betesskogen påbörjades också med en
första ”utglesning” och fältskiktet har redan efter första
säsongen utvecklats fint. Stängslet och röjningen gav
betesdjuren tillträde till det nordvästra hörnet av betesområdet, som också utnyttjats bra.
Norr om E14 har skogsbestånden längs materialvägen fram till kraftledningen gallrats. Dessutom har träd
längs hela vägen avverkats för att skydda den.
Stiftelsestyrelsens kontaktperson på KSLA:s kansli var under 2016 akademiagronom Eva Ronquist.
Ansvaret flyttas från och med 2017 till akademiagronom Magnus J Stark.

Enaforsholm Fjällgård,, huvudbyggnaden. Foto: Ylva Nordin.
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Akademiens organisation 2016

AKADEMIEN – LEDAMÖTERNA
Allmänna
avdelningen

DONATIONSGÅRDARNA
Barksätter

Jordbruksavdelningen

Skogsavdelningen

NÄMNDER

AKADEMIKOLLEGIUM

Ekonominämnden

Enaforsholm

Pris- och belöningsnämnden
Nämnden för BAHP

PRESIDIUM

Anslagsnämnden
Granskningsnämnden

Kansli

AKADEMISEKRETERARE/VD

AKADEMIKAMRER
AKADEMIKOMMUNIKATÖR
ADM ASSISTENT
HANDLÄGGARE STIFTELSEFRÅGOR

SERVICE-/FASTIGHETSANSVARIG

AVDELNINGS- OCH KOMMITTÉVERKSAMHET
Allmänna
avdelningen AU

Jordbruksavdelningen AU

Skogsavdelningen AU

Forskningspolitik

Jordbrukets
klimatanpassning

Energifrågor

Land och stad

Livsmedelsproduktionens värdekedja

Skogens
ekosystemtjänster

Landskapsfrågor

Lönsam uthållig
primärproduktion

Skogsskötsel
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Avdelningssekreterare

BAHP

AKADEMIAGRONOM Allmänna

AKADEMIBIBLIOTEKARIE

AKADEMIAGRONOM Jordbruks
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BAHP = Bibliotek, arkiv och historiska projekt
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Övergripande organisation
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien står under H. M. Konungens beskydd.
Akademiens högsta beslutande organ är Akademien in pleno, det vill säga ledamöterna.

Ledamöter
Akademiens ledamöter väljs in i någon av de tre
avdelningarna: Allmänna avdelningen, Jordbruksavdelningen och Skogsavdelningen. Inom varje avdelning finns 70 ”rum” för svenska ledamöter under
65 år och 25 ”rum” för utländska ledamöter under
65 år. Därtill finns utrymme för högst 20 hedersledamöter.
När en ledamot fyller 65 år lämnar denne sitt
rum men kvarstår som fullvärdig ledamot och en
ny ledamot väljs in i akademien. Nya ledamöter nomineras av ledamöterna och utses av akademien en
gång per år.
Den 31 december 2016 hade akademien 500
svenska och 166 utländska ledamöter, inklusive de
som valdes in vid akademisammankomsten den
8 december 2016. Uppgifter om ledamöterna finns i
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens matrikel.

Från Allmänna avdelningen
Åke Clason, avdelningsordförande
Mats Denninger
Anne-Li Fiskesjö
Lena M Lindén
Från Jordbruksavdelningen
Ann-Britt Karlsson, avdelningsordförande
Marianne Elvander
Jan Fimmerstad
Åke Rutegård
Från Skogsavdelningen
Tomas Lundmark, avdelningsordförande
Marianne Eriksson
Lars Gabrielsson
Monika Stridsman

Kollegium

Presidium

Akademiens styrelse, under Akademien in pleno,
utgörs av akademikollegiet. Ledamöter i kollegiet
är preses (styrelsens ordförande) och vice preses,
akademiens sekreterare, de tre avdelningsordförandena samt ytterligare nio ledamöter, av vilka varje
avdelning väljer tre (dessa tre utgör också tillsammans med sin avdelningsordförande avdelningens
arbetsutskott). Mandattiden för samtliga är fyra år.

Presidiet, som består av preses, vice preses och akademiens sekreterare, samordnar under akademikollegiet planeringen av akademiens verksamhet, svarar
för de uppgifter som överlämnas av akademien eller
kollegiet och handhar löpande beslut.

2016 bestod akademikollegiet av följande ledamöter.
Lisa Sennerby Forsse, preses
Björn Sundell, vice preses
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare
och VD
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Praktisk verksamhet
Verksamhetens innehåll bestäms av akademien
genom dess olika organ och dess aktiva ledamöter. Utöver avdelningarna, deras kommittéer samt
BAHP, som bedriver det dagliga arbetet, finns fasta
nämnder av rådgivande karaktär och beredningsoch arbetsgrupper som tillsätts för specifika kortare
uppdrag.
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Avdelningarna och deras kommittéer
Det praktiska arbetet inom Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bedrivs främst inom avdelningarna
och deras kommittéer samt inom enheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP). Den dagliga
verksamheten utgörs framförallt av sammankomster, konferenser, seminarier, workshops, rundabordssamtal och boksläpp.
Dokumentation från aktiviteterna (presentationer, rapporter o d) läggs regelmässigt ut i anslutning till
respektive aktivitets plats, eller ”påannonsering”, på akademiens hemsida. Mer omfattande dokumentation kan publiceras som en utgåva av akademiens tidskrift, KSLAT, se sidan 37. Avdelningarna och kommittéerna har möjlighet att dokumentera sina interna aktiviteter och föra diskussioner på akademiens
interna hemsida ”Ledamotsrummet” dit ledamöterna kommer genom att logga in sig från www.ksla.se.

Allmänna avdelningen
Allmänna avdelningen behandlar övergripande frågor som berör naturresurser, turism, naturvård, miljö,
landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering. Här behandlas även frågor
inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk,
såsom fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.
Under året har avdelningen haft verksamheter inom bland annat landskapsfrågor, relationen land och
stad, bioteknik, attraktionskraft och kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn samt engagerat ungdomar i KSLA:s verksamheter genom arbetsgruppen UniK. Avdelningen har vid flera av sina aktiviteter
varit en uppskattad oberoende mötesplats för frågor som behöver belysas utifrån ett helhetsperspektiv.
Ett exempel är Landskapsforum där flera myndigheter deltog genom medverkan och finansiering. Flera
aktiviteter har kommunicerats genom KSLA:s tidskrift KSLAT.
Allmänna avdelningens ordförande år 2016 var Åke Clason. Avdelningssekreterare är Eva Ronquist.
Under 2016 arbetade tre kommittéer inom avdelningen: Kommittén för forskningspolitik, Kommittén
för land och stad och Kommittén för landskapsfrågor.

Kommittén för forskningspolitik
Efter sammanlagt tre decenniers arbete genomförde
Kommittén för forskningspolitik år 2016 sitt sista
verksamhetsår. Kommittén var mycket aktiv under
året, vilket inleddes med ett yttrande över rapporten
Research quality evalutation in Sweden, ett av kommitténs många underlag till remissvar under åren.
I augusti genomförde kommittén en studieresa
till bland annat Jönköping International Business
School, där vi bjöds på mycket intressanta föredrag
och där flera idéer för framtida samarbeten uppstod.
Det stod snabbt klart för kommittén att JIBS har
mycket kunskap för de gröna näringarnas företag.

Resan gick vidare till Källsjö Mejeri och Wapnö
Gård, två mycket olika konsumentnära gårdsmejerier, samt Hushållningssällskapet i Halland, som presenterade projekt om effektivitet (Lean Lantbruk),
innovation (EU-projekt Arena Grön Tillväxt) och
byråkratin i lantbruket (FoU-projekt från SLF).
Kommittén arrangerade vidare ett rundabordssamtal om EIP liksom ett seminarium om regeringens nya forskningsproposition.
Mot slutet av året arbetade kommittén genom
sin självvärdering som underlag för det kommande
forskningsutskottet.
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Kommittén för land och stad
Kommittén för land och stad har varit mycket aktiv
under sitt första verksamhetsår. Kommittén ansvarade för vårsammankomstens överläggningsämne
”Land och stad – nya relationer i en osäker tid”,
där kommittémedlemmarna presenterade flera perspektiv; en jämförelse mellan Sverige och Tyskland
i migrationsfrågan, erfarenheter från flyktingmottagandet i Haparanda, en diskussion kring krisen
för landsbygdsmedia och utblick över befolkningsfrågan. Inläggen hade också presenterats i artiklar
som publicerats i ett 20-tal av Mittmedias lokaltidningar, sedermera tryckta i KSLAT nr 5-2016.
Vid ett seminarium i Falun, ”Utblick mot framtidens landsbygd” i november, samarbetade kommittén med institutionen för stad och land vid SLU,
som presenterade en alldeles ny studie på hur några
dalakommuner hanterat flyktingströmmarna under
2015 och 2016. Att hålla ett seminarium i Falun, en
av de berörda kommunerna, var inte bara uppskattat
av deltagarna utan också mycket berikande för den
medverkande kommittén.

Kommittén för landskapsfrågor
Arbetet i Landskapskommittén kom i gång väl med
ett möte i februari 2016, då det beslutades att kommittén skulle arbeta för att starta en process som på
sikt skulle kunna föra fram till en nationell landskapsstrategi. Utöver ytterligare kommittémöten
har mindre arbetsgrupper förberett seminarier, etc.
Kommittén har tio ledamöter med kompetenser
som täcker många olika aspekter av landskapsfrågor. Kommittéarbetet har underlättats genom att det
har kunnat bygga vidare på arbetet från projektet
Landskapsnoden.
Under våren 2016 genomfördes ett första Landskapsforum, i nära samarbete med flera myndigheter
– ett tvådagarsarrangemang som blev mycket lyckat
och välbesökt. Under hösten 2016 har kommittén
också arrangerat ett fullsatt seminarium om bevarande av ängar och hagmarker.

Jordbruksavdelningen
Jordbruksavdelningen behandlar frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.
Under året har avdelningens verksamhet varit inriktad på frågor kring det svenska jordbrukets konkurrenskraft nu och i framtiden. Mycket av arbetet har kretsat kring regeringens framtagande av en
svensk livsmedelsstrategi. KSLA anser att det övergripande målet med såväl en ny livsmedelsstrategi
som en förändrad djurskyddslagstiftning måste vara ökad konkurrenskraft och ökad produktion, utan
att förhållandena för djur eller miljö blir sämre. Strategin presenterades inte som väntat under 2016
utan dröjde in i februari 2017.
Jordbruksavdelningens ordförande år 2016 var Ann-Britt Karlsson. Avdelningssekreterare är
Magnus J Stark.
Under 2016 har dessa kommittéer arbetat inom avdelningen: Kommittén för jordbrukets klimatanpassning, Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja och Kommittén för lönsam uthållig
primärproduktion. Avdelningen har också beslutat att tillsätta en ny kommitté: Kommittén för svenskt
jordbruk 2030 – vägen dit, med mandatperiod 2017–2019. Arbetsutskottet har ansvarat för arbetet med
att starta kommittén.
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Kommittén för jordbrukets klimatanpassning
Kommittén arbetar med klimatförändringsfrågor
inom jordbruket och produktionsresurserna mark
och vatten. Uppdraget gäller specifikt hur jordbruket kan anpassa sig till nya förhållanden som har
med klimatförändringar att göra. Kommittén arbetar med produktionskedjan i första hand och inte
med anpassning av konsumtionsmönster.
Ett tvådagarsseminarium i september, i samarbete med Sveriges veterinärmedicinska anstalt,
handlade om de utmaningar vi ställs inför i fråga
om våra svenska husdjur när klimatet ändras. Hur
påverkas kornas mjölkproduktion av stigande dygnstemperaturer och vilken roll spelar nya skadegörare
för livsmedelsproduktionen?
I oktober besökte kommittén Öland för att lära
mer om hur man hanterar vattenförsörjningen i
Kalmar-Ölandregionen, där man har lång erfarenhet av vattenbrist. Vattenbristen på Öland har flera
orsaker, en är att det regn som faller där snabbt rinner av på ytan mot Östersjön. Effektiv vattenavledning till följd av historisk avvattning är en orsak,
men också det tunna jordtäcket med kalkberggrunden (flisan) under. Ytvatten finns oftast i överflöd
under höst och vinter.
Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja
Kommittén ska belysa hela kedjan från produktion
till konsumtion. Bland annat stod kommittén under
året värd för ett seminarium om ”nudging”, det vill
säga metoder för att försiktigt ”knuffa” konsumenter
mot ändrade beteenden utan att de själva är medvetna om det och utan att deras värderingar behöver
förändras på något grundläggande sätt.

Kommittén har inte haft bara privat konsumtion
i fokus, utan även den offentliga upphandlingen av
livsmedel, som 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. Det finns goda möjligheter för offentlig upphandling av livsmedel som gynnar små
och medelstora svenska företag. Redan i dag ställer
många kommuner djurskyddskrav, vilket styr mot
svenska råvaror.
Kommittén för lönsam uthållig primärproduktion
LUPP-kommittén, som har haft sitt sista verksamhetsår under 2016, har verkat för ökad kunskap och
insikt om de faktorer som påverkar förutsättningarna för uthållig produktion vad gäller lönsamhet,
produktkvalitet, miljöpåverkan och ändliga resurser.
Uppdraget har varit att främja ett svenskt konkurrenskraftigt, marknadsfokuserat och uthålligt lantbruk i tillväxt. Kommittén har initierat aktiviteter
som leder till ökat entreprenörskap och en för näringen positiv utveckling av det enskilda företaget.
Under året planerade kommittén för flera aktiviteter rörande den svenska livsmedelsstrategin, som
emellertid aldrig presenterades under 2016. Vid
årsskiftet överlämnades kommitténs samordnande
ansvar inom KSLA till Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja.
LUPP:s tioåriga arbete kommer att sammanfattas i en rapport som ska ges ut under 2017. Bland
annat ställs frågan hur stora möjligheter en kommitté inom KSLA har att påverka lönsamheten inom
svensk jordbrukssektor.

Sammanträde i kollegierummet. Foto: Ylva Nordin.
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Skogsavdelningen
Skogsavdelningen behandlar frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive
industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de
miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.
Utöver det arbete som har bedrivits inom avdelningens kommittéer har avdelningen fokuserat på laserskanning av skogsresurser, hur allmänheten ser på skogen och skogsbruket, skogsbrukets kompetensförsörjning, skogens produkter i den nya bioekonomin, de nya globala utvecklingsramverken där skog
och skogsbruk kan påverka, Europas skogars påverkan på klimatet och skogsekosystemens kolbalanser.
En interimistisk kommitté har utarbetat en strategisk treårig verksamhetsplan för den nya kommittén
Klimat och markanvändning mot 2030 som startas 2017. Arbetet med hur avdelningen bör arbeta med
internationella skogsfrågor avslutas och resultat och rekommendationer kommer att lämnas till utskottet
Internationella frågor som startas under 2017.
Skogsavdelningens ordförande år 2016 var Tomas Lundmark. Avdelningssekreterare är Birgitta
Naumburg. Under 2016 har tre kommittéer arbetat inom avdelningen: Kommittén för skogsskötsel,
Kommittén för energifrågor (avdelningsövergripande) och Kommittén för skogens ekosystemtjänster –
från begrepp till värde.

Kommittén för energifrågor
Kommitténs uppdrag är att öka kunskapen om
skogens och jordbrukets möjlighet att bidra till ett
minskat beroende av fossila bränslen samt som kolsänka.
I september förlades ett kommittémöte till
Göteborg och kombinerades där med studiebesök
och intressanta presentationer på Chalmers och
Preems raffinaderi.
Den 15–16 mars hölls workshopen “Landscape
management and design for food, bioenergy and the
bioeconomy” på Chalmers.
Efter sommaren arrangerades två seminarier
”Biofuel and electricity in cooperation” den 26 augusti och ”Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet” den 12 december.
Kommittén för skogens ekosystemtjänster
Kommitténs uppdrag är att synliggöra möjligheter
och hinder så att ekosystemtjänster från skogen kan
nyttjas på ett hållbart sätt.
Den 16 mars anordnades KSLA:s stående miljöseminarium på temat ”Skogens ekosystemtjänster
– från koncept till praktik” med syftet att belysa
samspelet mellan skogens olika ekosystemtjänster
ur olika perspektiv och att ge förslag på områden
där virkesproduktion kan integreras med andra ekosystemtjänster.
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Under våren hölls även ett rundabordssamtal om
habitatbanker som ett tänkbart system för ekologisk
kompensation.
Kommittén anordnade även en workshop om
värdering av och avvägningar mellan skogens ekosystemtjänster den 12 september med Gretchen C
Daily som talare och moderator.
Under 2016 har kommittén publicerat två artiklar om sina aktiviteter i KSLA Nytt & Noterat.
Under 2017 planeras för vidare aktiviteter med fokus
på hållbara avvägningar och tänkbara incitament.
Kommittén för skogsskötsel
Kommitténs uppdrag har varit att belysa skogsskötselns betydelse för att nå olika mål.
År 2016 har varit det sista året för Skogsskötselkommittén. Den har under året arbetat vidare med
att identifiera yttre och inre faktorer som påverkar
de mål skogsägare sätter upp för sitt brukande av
skogen och vilka hinder det kan finnas för att förverkliga dem. Sist – men inte minst – har kommittén beskrivit hur skogsskötsel kan bidra för att nå
uppsatta mål.
Under året har kommittén bl a anordnat två exkursioner på temat ”Skogsskötsel för olika värden”.
Erfarenheter från kommitténs aktiviteter och arbete
under 2014–2016 har samlats i en KSLA-tidsskrift
publicerad i början av 2017.
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Bibliotek, arkiv och historiska projekt
(BAHP)
BAHP ansvarar för akademiens historiska verksamhet som består av grenarna bibliotek, arkiv och historiskt inriktade projekt. Verksamheten riktar sig främst till forskare och studerande i skogs- och lantbrukshistoria på alla nivåer.

Utvecklingen av bibliotekets service och tjänster har
kunnat fortsätta under 2016 tack vare den bibliotekarietjänst som Landsbygdsdepartementet finansierar via Formas. Tjänsten ger biblioteket möjlighet
att upprätthålla god servicenivå till akademiledamöter, forskare, studenter och allmänhet.

Historiska projekt
Under året har några historiska projekt avslutats, i
vissa fall med en tryckt bok som huvudresultat.
Som exempel kan nämnas nyutgivningen av
En Fulständig Swensk Hus-Hålds-bok af Reinerus
Reineri Broocman som är den sista i raden av en
lång tradition av hushållsböcker med start redan
på 1500-talet. Broocman lade även grunden till
Norrköpings tidningar och bedrev jordbruk på gården Himmelstalund i Norrköping. Verket är i två
volymer och en kommenterad utgåva med uppsatser
av svenska forskare.
Ett annat projekt som avslutades var en studie
av försöken att skapa en inhemsk produktion av
silke, som var och är en mycket dyr importprodukt.

Ansträngningarna att odla mullbärsträd för att föda
upp silkesmask och få larverna att överleva i vårt
nordliga klimat fortsatte enträget i närmare 200 år
trots ständiga motgångar. Studien presenteras i boken Drömmen om svenskt silke som även innefattar
ett rikt urval av äldre källtexter om silkesodling och
mullbärsträd.
Under året har det trädgårdshistoriska samarbetsprojektet tillsammans med Vitterhetsakademien
fortgått med flera seminarier och arbetsmöten.
Slutprodukten kommer att bli ett kulturhistoriskt
tvåbandsverk om trädgårdar i svenska historia.
Ett flertal fonder och stiftelser har bidragit till
finansieringen av projekten och bokutgivningen.
Några av dem som kan nämnas är Stiftelsen CarlFredrik von Horns fond, Stiftelsen A. W. Bergstens
donation, C. F. Lundströms stiftelse, Norrköpings
Tidningar, Föreningen Norrköpings vänner, Magnus Bergvalls stiftelse, Stiftelsen Konung Gustaf VI
Adolfs fond för svensk kultur, Åke Wibergs stiftelse
och Ekströms stiftelse för numismatik.
Den historiska publiceringen finns tillgänglig på
KSLA:s hemsida som pdf:r, fria att hämta där.

Detalj från akademiens bibliotek. Foto: Ylva Nordin.
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Nya ledamöter
Följande personer valdes in som ledamöter i akademien vid 2016 års sista sammankomst den 8 december.
De mottog sina ledamotsbrev av preses Lisa Sennerby Forsse vid den 205:e högtidssammankomsten i
Stockholms Stadshus den 28 januari 2017.

Allmänna avdelningen

Skogsavdelningen

Svenska ledamöter
Docent Seema Arora-Jonsson, Uppsala
Förbundsdirektör Jesper Broberg, Nyköping
Senior Global Fisheries and Operations Officer
Jan-Erik Fogelgren, Rom, Italien
Professor Marie-José Gaillard-Lemdahl,
Färjestaden
Seniorrådgivare Cecilia Nordin Van Gansberghe,
Stockholm
Generaldirektör Björn Risinger, Mullsjö
Professor Sverker Sörlin, Stockholm

Svenska ledamöter
Verkställande direktör Charlotte Bengtsson,
Hindås
Skogsskötselspecialist Clas Fries, Umeå
Professor Urban Nilsson, Malmö
Lantmästare Henrik Toll, Sorunda
Verkställande direktör Per-Olof Wedin, Bromma

Utländska ledamöter
Principal Research Associate Graham Fairclough,
St Albans, Storbritannien
Associate Professor Odd-Ivar Lekang, Ås, Norge
Dr. (habil) Marion Potschin, Nottingham,
Storbritannien

Utländska ledamöter
Professor Sophie D’Amours, Quebec, Canada
Senior Research Scientist Werner Kurz, Victoria,
Canada

Jordbruksavdelningen
Svenska ledamöter
Informationschef Johan Beck-Friis, Uppsala
Verkställande direktör Erik Lindahl, Långås
Strategichef Patrik Myrelid, Uppsala
Docent Paulina Rytkönen, Rönninge
Omvärldsanalytiker Ingela Stenson, Stockholm
Utländsk ledamot
Chief Executive Officer David Gardner, Melton
Mowbray, Storbritannien
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Ledamotsbreven. Foto: Erik Cronberg.
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Nya svenska ledamöter, invalda 2016. Övre raden fr v: Henrik Toll. Urban Nilsson, Jan-Erik Fogelgren, Björn Risinger, Patrik Myrelid, Per-Olof
Wedin. Mittraden fr v: Jesper Broberg, Erik Lindahl, Johan Beck-Friis, Clas Fries, Sverker Sörlin. Nedre raden fr v: Marie-José Gaillard-Lemdahl,
Paulina Rytkönen, Ingela Stenson, Cecilia Nordin Van Gansberghe, Seema Arora-Jonsson, Charlotte Bengtsson. Foto: Erik Cronberg.

Nya utländska ledamöter, invalda 2016. Fr v:
Odd-Ivar Lekang, Werner Kurz, Sophie D’Amours,
David Gardner, Graham Fairclough. Marion Potschin kunde inte delta. Foto: Erik Cronberg.
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In Memoriam
Vid akademiens ordinarie sammankomster läses korta minnesord över de nyligen avlidna svenska ledamöterna, varefter de hedras med en stunds tystnad. Vartannat år publiceras en skrift som innehåller mer
utförliga nekrologer samt fotografier då det är möjligt.
Inom varje avdelning finns en ledamot utsedd att ansvara för att nekrologer inom den egna avdelningen tas fram. Enheten för Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) ansvarar för texten, den slutliga
utformningen av nekrologerna och utgivningen av skriften.

Följande ledamöter har avlidit under verksamhetsåret 2016.

Allmänna avdelningen
Torbjörn Järvi, f 1944, invald 1999 (3 juni).
Per Sorte, f 1932, invald 1984 (6 oktober).
Carl Gustaf Åkerhielm, f 1940, invald 1998 (9 januari).

Jordbruksavdelningen
Carl Fredrik Berggren, f 1928, invald 1983 (27 maj).
Eskil Brännäng, f 1924, invald 1977 (10 januari).
Stig Lindén, f 1940, invald 1988 (17 januari).
James Mac Key, f 1919, invald 1972 (23 februari).
John Erik Nilsson, f 1930, invald 1979 (24 februari).
Jan Persson, f 1934, invald 1980 (8 november).

Skogsavdelningen
Folke Andersson, f 1933, invald 1986 (5 november).
Bo Hedström, f 1938, invald 1977 (15 maj)).
Paul Willén, f 1925, invald 1986 (30 mars).
Utländsk ledamot
Henn Tuherm, Lettland, f 1939, invald 1999 (12 maj).

Inom parentes: dag för dödsfall.
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Personal
Akademiens kansli, som finns på Drottninggatan 95 B i Stockholm, har under år 2016 haft 12 anställda:

Anette Amnegren, akademikamrer
Gun Askerö, assistent
Keiko Blesserholt, handläggare stiftelsefrågor
Per Eriksson, akademibibliotekarie
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Jimmy Lyhagen, akademibibliotekarie, IT-systemansvarig
Birgitta Naumburg, akademijägmästare, Skogsavdelningens sekreterare
Ylva Nordin, akademikommunikatör
Eva Ronquist, akademiagronom, Allmänna avdelningens sekreterare
Magnus J Stark, akademiagronom, Jordbruksavdelningens sekreterare
Roland Svensson, service- och fastighetsansvarig
Per Thunström, akademiarkivarie

Denna gåva från Birgitta Nordin finns i Donatorsfoajén i akademiens hus. Foto: Ylva Nordin.
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Foto: Ylva Nordin.

EKONOMIN
Flerårsöversikt 2012–2016
Fördelning av utdelade medel 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

63

Flerårsöversikt 2012–2016
Akademien
Tkr

2016

2015

2014

2013

2012

ÖVERSIKT RESULTAT
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Rörelseresultat

20 212

18 111

18 717

22 408

23 153

-21 982

-21 678

-21 669

-25 686

-26 320

-1 770

-3 567

-2 952

-3 278

-3 167

Finansiella poster

4 594

4 806

5 954

5 328

3 496

Resultat efter finansiella poster

2 824

1 239

3 002

2 050

329

0

0

0

1 097

6 440

2 824

1 239

3 002

3 147

6 769

Marknadsvärde finansiella anläggningstillgångar

134 036

128 882

127 923

120 212

107 603

Totalt eget kapital

123 550

120 726

119 487

116 485

113 338

3,6 %

3,8 %

5,0 %

5,0 %

3,4 %

2016

2015

2014

2013

2012

29 318

26 555

28 040

Nedskrivning/återförd nedskrivning
finansiella anläggningstillgångar
Årets resultat
ÖVERSIKT FÖRMÖGENHET

Finansiella intäkter i % av marknadsvärde på
finansiella anläggningstillgångar vid årets ingång

Gemensamt förvaltade stiftelser
Tkr
ÖVERSIKT RESULTAT
Direktavkastning
Realisationsresultat

29 160

31 899

4 162

40 122

36 356

20 452

-22 169

Total avkastning av kapital

33 480

66 677

64 396

49 612

9 730

Utdelade medel (fördelning, se sid 65)

20 606

20 493

22 648

19 701

25 586

ÖVERSIKT FÖRMÖGENHET
Marknadsvärde finansiella anläggningstillgångar

820 235

788 047

781 852

741 148

645 733

Eget kapital

718 190

710 294

667 237

621 656

595 061

4,2 %

8,5 %

8,7 %

7,7 %

1,6 %

Finansiella intäkter i % av marknadsvärde på
finansiella anläggningstillgångar vid årets ingång
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Fördelning av utdelade medel 2016
Priser, belöningar, anslag och stipendier
TOTALT SEK

20 606 162

BIDRAG TILL FORSKNINGSPROJEKT, ÖVRIGA PROJEKT SAMT STIPENDIER:

20 225 162

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

2 011 537
42 400

Stiftelsen Adolf Dahls fond

500 000

Stiftelsen Akademiens biblioteksfond

500 000

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond*

400 000

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

150 000

Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond

20 000

Stiftelsen Anders Elofsons fond

172 000

Stiftelsen Axel Melanders fond

78 000

Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond

35 000

Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds donationsfond
Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond*
Stiftelsen Edvard Nonnens fond
Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond

15 000
6 197 000
98 000
210 000

Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg

80 000

Stiftelsen Georg och Greta Borgströms donationsfond

50 000

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond
Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond: elevstipendier
Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond
Stiftelsen Hem i Sverige-fonden
Stiftelsen Hem i Sverige-fonden: elevstipendier
Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond*

800 000
30 000
10 000
500 000
35 000
1 080 000

Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond

118 500

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond

490 000

Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons fond

133 725

Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond

40 000

Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond

100 000

Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond

130 000

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond

511 000

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond: elevstipendier

20 000

Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond*

180 000

Stiftelsen Per Palmgrens fond*

380 000

→
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Forts. BIDRAG TILL FORSKNINGSPROJEKT, ÖVRIGA PROJEKT SAMT STIPENDIER
40 000

Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond*

3 408 000

Stiftelsen SLO-fonden

40 000

Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering
Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning

650 000

Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond

656 000

Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder

194 000

Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling

120 000

PRISER OCH BELÖNINGAR UR FÖLJANDE STIFTELSER:

350 000

A. W. Bergstens donationsfond: Bergstens pris

60 000

A. W. Bergstens donationsfond: regionala belöningar

60 000

Stiftelsen Ulla och Birger Håstadius: Håstadiuspriset

100 000

Hugo och Emma Björkmans minnesfond: belöning inom forskningskommunikation

20 000

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

20 000

Hugo och Emma Björkmans minnesfond: framstående doktorsarbete

40 000

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

20 000

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden: stipendium till landsbygdsutvecklare

20 000

Anders Elofsons medalj

10 000

MEDALJER UR FÖLJANDE STIFTELSE:

31 000

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

31 000

*) Bekostar helt eller delvis projekt eller kommittéer inom akademiens ram.

66				

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 2 2017

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS LEDAMÖTER DEN 31 DECEMBER 2016: HANS HENRIK ABELIN • ROGER K ABRAHAMSEN •
HANS ACKEFORS • LENNART ACKZELL • INGEMAR AHLÉN • LENNART AHLGREN • HÅKAN AHLQVIST • ALEXANDER ALEKSEEV • KENNETH
ALNESS • TOMAS ALSMARKER • CATHARINA ALWALL SVENNEFELT • PIA HAUBRO • ANDERSEN • ROBERT ANDERSON • SIGVARD ANDERSSON
• STIG ANDERSSON • STIG ANDERSSON • STEN ANDERSSON • RUNE ANDERSSON • BO ANDERSSON • LENNART ANDERSSON • INGER
ANDERSSON • HANS ANDERSSON • LEIF ANDERSSON • BOEL ANDERSSON • HENRIK C ANDERSSON • BENGT ANDERSSON GULL • LENA
ANDERSSON-EKLUND • OVE ANDRÉASON • BJÖRN ANDRÉN • FREDERICK ANGULO • ROLF ANNERBERG • JOHN ARCHER • SVEN ARNELL •
SARA VON ARNOLD • SEEMA ARORA-JONSSON • GUNILLA ASCHAN • ANTTI ASIKAINEN • ROGER K ASSERSTÅHL • SVEN-ÅKE AXELSSON •
SVANTE AXELSSON • SUSAN BAKER • ANDRIS BALODIS • ELISABETTA BARBERIS • ÅKE BARKLUND • ANNEMARIE BASTRUP-BIRK • JOHAN BECKFRIIS • MÅRTEN BENDZ • NILS BENGTSSON • ANDERS BENGTSSON • GÖSTA BENGTSSON • BO BENGTSSON • LENNART E BENGTSSON •
CHARLOTTE BENGTSSON • WILHELM BENNET • BENGT BENTZER • GUNILLA BERG • BO BERGGREN • OLLE BERGLUND • ANNIKA BERGMAN •
BRUNO BERGMAR • ASTRID BERGQVIST • GÖTE BERTILSSON • JOHAN BIÄRSJÖ • ROLF BJÖRHEDEN • KRISTINA BLENNOW • HARRY BLOKHUIS
• MATS BLOM • JOHAN BODEGÅRD • OLOF BOLIN • TOVE ENGGROB BOON • AGNETA BORGENSTIERNA • BO B BORGSTRÖM • MARCUS
BORGSTRÖM • OLLE BOSEMARK • ROLAND VON BOTHMER • AGNETA BRASCH • GUNILLA BRATTBERG • CARL-JOHAN BREDBERG • NICO VAN
BREEMEN • ROLF BRENNERFELT • GARRY D BREWER • LARS BRINK • UNO BRINNEN • JESPER BROBERG • ÅKE BRUCE • ANDREAS BRUNNER •
STIG BRYNELL • BENGT BRYNELL • RIKHARÐ BRYNJÓLFSSON • JONAS BRÄNDSTRÖM • STEFAN BUCHT • EIVOR BUCHT • FRANCOISE BUREL •
JEFFREY BURLEY • PÄR BYGDESON • ANN-CHRISTIN BYLUND • LENNART BÅGE • CARITA BÄCKLUND • PER-OVE BÄCKSTRÖM • LENNART
BÄCKSTRÖM • MAGNUS BÖRJESON • PÅL BÖRJESSON • ASBJØRN BØRSTING • BIRGITTA CARLANDER • MÅRTEN CARLSSON • JOHAN
CARLSTEN • CHRISTEL CEDERBERG • TOMMY CEDERHOLM • TERRY F STUART CHAPIN III • LARS GJØL CHRISTENSEN • BENT TOLSTRUP
CHRISTENSEN • CLAES-GÖRAN CLAESSON • ÅKE CLASON • PAUL ALAN COX • JOSEPH CROCHET • PATRICK CUNNINGHAM • CARL CURMAN
• SOPHIE D’AMOURS • ZENONAS DABKEVIČIUS • GUNNAR DAHLBERG • HÅKAN DAHLBERG • GRETCHEN C DAILY • GÖRAN DALIN • KJELL
DANELL • GABRIEL DANIELSSON • MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM • ANDREAS DAVELID • ROMUALDAS DELTUVAS • LEIF DENNEBERG •
MATS DENNINGER • ULF DIETRICHSON • JACQUES DIOUF • MARIA DIRKE • TORBJÖRN DJUPMARKER • BO DOCKERED • KENNETH DOMIER •
KLAUS DUMMEL • JOHANNES DYRING • STEN EBBERSTEN • KATARINA ECKERBERG • ANN-BRITT EDFAST • PETER EDLING • STEFAN EDMAN •
LARS-ERIK EDQVIST • CARL-ERIK EHRENKRONA • JÖRGEN EHRENSVÄRD • HORST EICHHORN • HUBERTUS EIDMANN • STIG EINARSSON • LENA
EKELUND AXELSSON • INGVAR EKHOLM • HENRIK EKMAN • ÅSA ELFSTRÖM • HANS ELIASSON • MIKAEL ELIASSON • RAGNAR ELMGREN •
THOMAS ELMQVIST • MARIANNE ELVANDER • ULF EMANUELSON • MARGARETA EMANUELSON • URBAN EMANUELSSON • GÖRAN ENANDER
• MAGNUS ENELL • CHRISTINA ENGFELDT • LENNART ENGLESSON • LISA ENGSTRÖM • ANDERS ENGVALL • HARRY ERIKSSON • INGEMAR
ERIKSSON • GÖSTA ERIKSSON • TORD ERIKSSON • LJUSK OLA ERIKSSON • MARIANNE ERIKSSON • HILLEVI ERIKSSON • TORE ERKÉN • HANS
VON ESSEN • TORBJÖRN FAGERSTRÖM • KRISTER FAHLGREN • GRAHAM FAIRCLOUGH • SVEN FAJERSSON • JAN FIMMERSTAD • ANNE-LI
FISKESJÖ • MADELEINE FOGDE • JAN-ERIK FOGELGREN • LARS HENRIK FORSSBLAD • JAN FRANSSON • INGVAR FREDRICSON • LOUISE FRESCO
• RAGNAR FRIBERG • PER ERIK FRICK • CLAS FRIES • VIGGO FRINGEL • RUNE FRISÉN • MARGARETA FROST-JOHANSSON • JAN FRYK • MARTYN
FUTTER • LARS GABRIELSSON • KLAUS VON GADOW • MARIE-JOSÉ GAILLARD-LEMDAHL • DAVID GARDNER • ELISABETH GAUFFIN • PELLE
GEMMEL • BERNDT GERHARDSON • INGE GERREMO • CHRISTINA GESTRIN • GUÐRÚN GÍSLADÓTTIR • KRISTINA GLIMELIUS • CAROLYN GLYNN
• JAN GORECKI • PATRIK GRAHN • REINHARD GRANDKE • CARL-JAN GRANQVIST • CHRISTINA GREKO • ING-MARIE GREN • PERINGE GRENNFELT
• INGEMAR GRUVAEUS • ULLA GRÖNLUND • BENGT-OLOV GUNNARSON • LARS INGE GUNNARSSON • ARNE GUSTAFSON • BENGT GUSTAFSSON
• LENA GUSTAFSSON • BÖRJE K GUSTAFSSON • ROLAND GUSTAVSSON • STURE GUSTAVSSON • NILS GYLLENKROK • LOVISA HAGBERG •
THOMAS HAHN • CHARLOTTE HALLÉN SANDGREN • MATS HALLING • LEIF HAMBRAEUS • HENNING HAMILTON • SVEN ERIK HAMMAR • HANS
JØRN HANSEN • MATS HANSSON • STURE HANSSON • BILL S. HANSSON • PER-ANDERS HANSSON • THOMAS HARTTUNG • OSCAR HARTZELL
• KNUT PER HASUND • ELIZABETH HATZ BONDE • KARL HEDIN • LINDA HEDLUND • GÖRAN HEDMAN • JAN HEINO • REIJO HEINONEN • CARLANDERS HELANDER • LARS HELGSTRAND • CLARA HELLSTRÖM • JAN-GERHARD HEMMING • BJÖRN HENNINGSSON • ROBERT HENRIKSSON
• ANTON HJORTSHØJ NIELSEN • JOAKIM HJÄLTÉN • CHRISTER HOEL • MARKUS HOFFMAN • KIM HOLMÉN • ANDERS HOLMGREN • PETER
HOLMGREN • ROBERT HOLZAPFL • GÖRAN HUGOSON • JAANA HUSU-KALLIO • REINHARD HÜTTL • SIGMUND HÅGVAR • SIGURD HÅKANSSON
• INGE HÅKANSSON • CARINA HÅKANSSON • BJÖRN HÄGGLUND • JAN-ERIK HÄLLGREN • PETER HÖGBERG • PER GUSTAV IDIVUOMA •
MARGARETA IHSE • TORLEIF INGELÖG • LENA INGVARSSON • NILS-IVAR ISAKSSON • PERNILLA IVARSSON • ROBERT LEE IZLAR • OVE JACOBSSON
• JONAS JACOBSSON • ANNA JAKOBSSON • ULF S JANSON • ERIK STEEN JENSEN • MARIANNE JENSEN-WAERN • STEFAN JOHANSON •
WALDEMAR JOHANSSON • GUNNAR JOHANSSON • STIG JOHANSSON • JAN-OLOV JOHANSSON • MAJ-BRITT JOHANSSON • BIRGITTA
JOHANSSON-HEDBERG • PETER B JOHNSEN • LAWRENCE A JOHNSON • SÖLVE JOHNSSON • A. E. JOHNNY JOHNSTON • YNGVE JONSSON •
YNGVE JONSSON • HANS JONSSON • ANDERS JONSSON • HELENA JONSSON • GÖRAN JÖNSSON • ROLF JÖRDENS • CHARLOTTA KABO
STENBERG • LEONARDAS KAIRIUKSTIS • LARS KARDELL • ALDIS KARKLINS • MARGARETA KARLMAN • JERKER KARLSSON • BJÖRN KARLSSON
• ANN-BRITT KARLSSON • TOMMY KARLSSON • STURE KARLSSON • EVA KASPERSSON • LINDA KEELING • SEPPO KELLOMÄKI • ANDERS
KIESSLING • GUNNAR KINCH • GUNILLA KINDSTRAND • HOLGER KIRCHMANN • CARSTEN KLAUSEN • DANIELA KLEINSCHMIT • ANN
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KLENSMEDEN • TAGE KLINGBERG • CECILIA KOCH • NIELS ELERS KOCH • CECIL KONIJNENDIJK VAN DEN BOSCH • ANDRES KOPPEL • HANNU
KORKEALA • MARIANNE KRASNY • JENNY KREUGER • JAN KRISTENSSON • BENGT KRISTRÖM • KARL-IVAR KUMM • WERNER A KURZ • ALBINAS
KUSTA • CARL HENRIC KUYLENSTIERNA • JOHAN KUYLENSTIERNA • GINA KYLIN • INGER KÄLLANDER • OLAV KÄRT • BLECKERT LAGERFELT •
ULRICH LANGE • J BO LARSEN • STIG LARSSON • TORBJÖRN LARSSON • ANDERS LARSSON • EINAR LARSSON • MAGNUS LARSSON • MÅRTEN
LARSSON • MARIE LARSSON-STERN • DON KOO LEE • BARBARA LEE • ODD IVAR LEKANG • KATARINA LEVIN • HARRIS A LEWIN • RICHARD
LEWIS • CARL JOHAN LIDÉN • LARS-ERIK LILJELUND • MARTIN LILLANDT • LENNART LILLIEHÖÖK • AGNETA LILLIEHÖÖK • PER LINDAHL • ERIK
LINDAHL • LENA M LINDÉN • SUNE LINDER • OSSI V LINDQVIST • HARRY LINNÉR • JERZY LIPA • JÓN LOFTSON • ULRIK LOVANG • FREDRIK LUHR
• JAKOB LUNDBERG • JAN LUNDEGRÉN • NILS LUNDEHEIM • SVEN LUNDELL • JAN-ÅKE LUNDÉN • BJÖRN LUNDGREN • LARS-ERIK LUNDKVIST
• JAN-ERIK LUNDMARK • TOMAS LUNDMARK • JAN LUNDQVIST • PETER LUNDQVIST • BO LÅNGSTRÖM • KARL-GUSTAF LÖFGREN • GÖRAN
LÖNNER • CARIN MAGNHAGEN • ULF MAGNUSSON • RODNEY MAILER • BIRGITTA MALMFORS • WERNER MALTRY • MARCO MARCHETTI •
MICHAL MAREK • OLLE MARKGREN • CARIN MARTIIN • JAN MATTSSON • LEIF MATTSSON • ANTANAS MAZILIAUSKAS • JAN L. MCALPINE •
GERRIT MEESTER • KLAUS MEYN • STEN MOBERG • NIKOLAY MOISEEV • EGIL MOLTEBERG • BROR MOREIN • KIRSTEN MORTENSEN • JANKEN
MYRDAL • EVA MYRDAL • PATRIK G MYRELID • GÖRAN MÖLLER • NILS MÖLLER • CHRISTINA MÖLLER • TORSTEN MÖRNER • BENGT NEKBY •
BERT-OWE NELSON • TAMÁS NÉMETH • KERSTIN NIBLAEUS • GEORG NIELSEN • HANS NILSAGÅRD • ARTUR NILSON • NILS-ERIK NILSSON •
TORSTEN NILSSON • BO NILSSON • STEN NILSSON • BRUNO NILSSON • ELLA NILSSON • ANDERS NILSSON • SVANTE NILSSON • URBAN
NILSSON • INGEMAR NORDANSJÖ • JOHAN NORDENFALK • ANN NORDERHAUG • MAGNUS NORDGREN • BIRGITTA NORDIN • ANNIKA
NORDIN • CECILIA NORDIN VAN GANSBERGHE • MARIA NORRFALK • AGGE NORRSTRÖM • SVEN NORUP • INGER NYBERG • MATS NYLINDER
• LENNART NYMAN • STEFAN NYSTRÖM • TORGNY NÄSHOLM • JAMES O’CALLAGHAN • ÅSA ODELL • BÖRJE OHLSÉN • RAGNAR OHLSON •
NILS OHLSSON • CARL HENRIK OHLSSON • ERKKI OKSANEN • JÖRGEN E. OLESEN • LOUIS OLLIVIER • STINA OLOFSSON • KARL ERIK OLSSON
• KERSTIN OLSSON • OLOF OLSSON • PER OLSSON • HÅKAN OLSSON • RAM OREN • GÖREL OSCARSSON • AGNETA OSKARSSON • CHRISTEL
PALMBERG-LERCHE • GUNNAR PALME • CARL HENRIK PALMÉR • KNUD BØRGE PEDERSEN • LARS GÖSTA PEHRSON • INGER PEHRSON • KARIN
PERERS • GÖRAN PERSSON • PER PERSSON • JAN PERSSON • BENGT PERSSON • INGRID PETERSSON • ANATOLY PETROV • ARNE PETTERSSON
• JAN PETTERSSON • RONNY PETTERSSON • LARS-GÖRAN PETTERSSON • BÖRJE PETTERSSON • EVA PETTERSSON • JAN PHILIPSSON • JOHN
PICKETT • TERESA PINTO CORREIA • CARL PIPER • PIETRO PIUSSI • JOHN R PORTER • ANDERS PORTIN • MARION POTSCHIN • ESKO POUTIAINEN
• JURGENNE H. PRIMAVERA • CHRISTOPHER PRINS • ANNE-MARIE PÅLSSON • EWA RABINOWICZ • GUN RAGNARSSON • HANA RAMBOUSKOVÁ
• OTTO RAMEL • LARS-OLOF RASK • LARS RASK • LISBET RAUSING • LES REED • JAN RENDEL • DAVID P RICHARDSON • BJÖRN RISINGER •
PETERIS RIVZA • BAIBA RIVZA • JOHAN ROCKSTRÖM • HERIBERTO RODRIGUEZ-MARTINEZ • DAG ROGNE • ALBERT ROLLAND • ARNE ROOS •
KAJ ROSÉN • HARALD ROSENTHAL • THOMAS ROSSWALL • GUNNAR RUNDGREN • JAN RUNDQVIST • ÅKE RUTEGÅRD • TOMAS RYDBERG •
INGRID RYDBERG • BO RYDIN • KAZIMIERZ RYKOWSKI • PAULINA RYTKÖNEN • LENNART RÅDSTRÖM • KNUT RÖNNINGEN • JEFFREY D SACHS
• BERNT-ERIK SÆTHER • PER-ÅKE SAHLBERG • NILS-JOHAN SAHLSTRÖM • ELISABET SALANDER BJÖRKLUND • OLA SALLNÄS • KARL-RUNE
SAMUELSON • HÅKAN SAMUELSSON • LARS-GÖRAN SANDBERG • GÖRAN SANDBERG • MATS SANDGREN • ALARIK SANDRUP • JAN
SANDSTRÖM • CAMILLA SANDSTRÖM • ANCA SÂRBU • INGRID SARLÖV HERLIN • EIMEI SATO • NARESH SAXENA • RUDOLF SCHMIDT • BIRGER
SCHMITZ • JOHAN SCHNÜRER • MARY SCHOLES • ANN SEGERBORG-FICK • CHRISTER SEGERSTÉEN • MATS SEGNESTAM • ANDREY SELIKHOVKIN
• LISA SENNERBY FORSSE • BIRGITTA SIDH • BJARNI SIGURDSSON • JÓHANN SIGURJÓNSSON • KARAN SINGH • SVEN SJUNNESSON • FREDRIK
SJÖBERG • SVEN-UNO SKARP • BJÖRN SKOGH • ERIC SKOGLUND • JANE SMART • HENRIK G SMITH • BENGT SOHLBERG • LÁSZLÓ SOLTI • BJÖRN
SPRÄNGARE • LARS OLOF STAAF • CRISTER STARK • CHRISTINA STENBERG • JAN STENLID • MARIE STENSEKE • INGELA STENSON • PER
STENSTRÖM • MARGARETA STIGSON • ELSE-MARIE STRESE • MONIKA STRIDSMAN • VOLDEMARS STRIKIS • JACQUES STURM • GÖRAN STÅHL
• GUNNELA STÅHLE • SHEN SUHUA • JOHN SUMELIUS • BJÖRN SUNDELL • HERMAN SUNDQVIST • SAMULI SUOMELA • MONKOMPU
SWAMINATHAN • KERSTIN SVENNERSTEN SJAUNJA • GUNNAR SVENSSON • LARS-GÖRAN SVENSSON • BENGT-OLOF SVENSSON • HARALD
SVENSSON • HANS IVAR SVENSSON • HUGO VON SYDOW • PETER SYLWAN • INGVAR SÖDERBERG • LENA SÖDERBERG • SVERKER SÖRLIN •
INGEMAR TEGNELL • DEMEL TEKETAY FANTA • AUGUST B TEMU • MICHEL THIBIER • ROBERT THOMPSON • MAGNUS THOR • ANNA GUDRUN
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