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Nyinvalda ledamoten Katarina Mowitz 
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari 2018 

 

 

Tal å de nyinvalda svenska ledamöternas vägnar 
 

Ers Excellens 

Kära festdeltagare och ledamöter 

 

 

 

Vi lever i en spännande tid! 

 

Utvecklingen har aldrig gått så fort som nu! Denna fras upprepas i många sammanhang. Och 

det går onekligen fort. För dig kanske det handlar om att komma igång med det nya 

operativsystemet på din arbetsdator, eller att förstå de nya funktionerna som gör att din bil 

parkerar helt automatiskt, eller helt enkelt hur du slår på din TV, om du ens har någon… 

Digitaliseringen gör stora avtryck i vår vardag.  

 

Vi lever i en spännande tid, där ny teknik ger helt nya möjligheter. Den ger också upphov till 

helt nya arbetssätt och sätt att tänka. Idag behöver vi inte alltid tänka innan vi talar – utan 

hellre kanske googla innan vi twittrar. 

 

Våra ungdomar växer upp i en tid där deras värld är tredimensionell: skola, hem/fritid och 

nätet och det som inte finns på nätet existerar inte. Vilken enorm källa till kunskap och 

information, och en uppsjö av personliga åsikter blandat med fakta och reklam. Källkritik 

börjar skolan jobba med redan på lågstadiet. Jag är full av tillförsikt inför det kunnande och 

det engagemang med vilken många unga vuxna tar sig an världen.  

 

Den kloke Tage Danielsson sa att ”Om man vägrar se bakåt, och inte vågar se framåt så 

måste man se upp”.  

 

Vi lever i en utmanande tid! 

 

Vi bor i Falun, en ort som sammanknippas med friluftsliv. I helgen var vår tonårsdotter 

bjuden på övernattningskalas. De skulle laga mat över öppen eld, sova i sovsäck, vara kvar 

själva över natten i en scoutstuga utan el och vatten mitt ute i skogen. Tjejerna såg mycket 

fram emot det. Men det hela slutade med att föräldrarna sa ”nej” därför de själva upplever 

skogen som en otrygg plats att vara på.   

 

Samhällen blir till städer och avståndet till landsbygden, och därmed de värden som vi i 

denna sal kanske tar för givna, blir allt längre. Vi har en utmaning att förklara, beskriva och 

motivera vikten av de areella näringarna och vilka förutsättningar de kräver och vilka 

möjligheter de ger, för en generation som inte själva har upplevt det.   
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Vi har en utmaning att själva fortsätta att ifrågasätta, forska, vara kreativa och våga tillämpa 

ny kunskap inom vår sektor. Allt för att säkra uthållighet och utveckling! Vi ska använda det 

förflutna som en språngbräda, inte en soffa!  

 

Vi har en utmaning i att få ut vårt budskap. I en tid där information finns i överflöd måste 

mer resurser läggas på att nå ut, och möta åsikter som grundas på magkänsla istället för 

fakta. Faktaresistens och bloggbävning är ord som inte fanns för tre år sedan.  

 

Vi lever i en spännandetid, en utmanande tid – en förändringens tid! 

 

”Det förflutna kan varje individ lära sig av, i dag gäller det att lära sig av framtiden”, 

hävdade Herman Kahn. Att vara införstådd med att det enda konstanta är förändring kan vi 

väl alla hålla med om.  

 

Grundaren av KSLA, Karl XIV Johan, var framsynt och såg styrkan i att genom kunskap och 

företagsamhet kunna bidra till en bra samhällsutveckling. Detta är sant än idag. Det är 

kanske till och med viktigare än någonsin… att lyssna och dela med sig, att bjuda in och 

samverka.  

 

Så, låt oss ta klokskap och erfarenheter från igår, innovation och dådkraft från idag, och jag 

är övertygad om att vi får uppleva en makalös färd mot framtiden. 

 

Därför vill jag å de nyvalda ledamöternas vägnar tacka för möjligheten att få bidra till att 

kloka beslut kan tas inom företag, inom politiken, samhället och forskningen! Jag ber därför 

alla 19 nyinvalda ledamöter att ställa sig upp för att utbringa en skål! 

 

 

Katarina Mowitz 
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Mottagaren av Akademiens stora guldmedalj 
Karl Erik Olsson 
 

 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari 2018 

 

 

Tal å pris- och belöningsmottagarnas vägnar 
 

Ers Excellens 

Fru Preses 

Mina damer och herrar 

Kära vänner 

 

 

 

Det är alltid roligt att bli uppskattad. Det gäller alla oss pris- och belöningsmottagare. 

Personligen är jag mycket glad och stolt och ganska överraskad. 

 

De priser och belöningar som delats ut här idag från KSLA är inte den direkta följden av en 

arbetsinsats. Doktorsarbetet är redan genomfört; jobben och tjänsterna har erhållits, pågår 

fortfarande och är ibland slutförda. Men vi har erhållit våra utmärkelser för att det har funnits 

eller finns något särskilt i vår verksamhet som KSLA uppskattar och vill peka på. 

 

När jag nu vill framföra ett tack till KSLA för priser och belöningar har jag funderat över 

varför vi egentligen blivit tilldelade dessa. Jag har roat mig med att läsa genom 

motiveringarna till priser och belöningar. I motiveringarna kan man se minst fyra olika, men 

viktiga, tanketrådar.  

 

Den första tråden handlar om vår – och själva livets – överlevnad.  

 

Det handlar bland annat om att de areella näringarna måste ålägga sig ett kompromisslöst 

krav om ett långsiktigt hållbart brukande, som är både klimatsmart och kanske dessutom 

klimattåligt. För att utveckla detta tänkande kan det vara viktigt att väcka lärares och elevers 

intresse för utveckling av biotekniken. Och vi kan genom utnyttjande av ny teknik till 

exempel minska svinnet i livsmedelskedjan.  

 

Våra näringar har en unik möjlighet att binda kol, från det växande överskottet i atmosfären, 

i växterna, i jordbruk och i skog och sedan förädla detta kol för att användas som livsmedel, 

för uppvärmning och drivmedel eller för produktion av andra förnybara råvaror och 

produkter. 
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Den andra tråden handlar om hållbarhet. Den hänger nära ihop med den förra om 

överlevnad. Svensk växtförädling och därmed svensk jordbruksforskning har haft en stor 

betydelse för en hållbar samhällsutveckling, något som allmänheten bör känna till.  

 

Den svenska naturvården har framgångsrikt byggts upp sedan 1960-talet för att bevara 

värdefulla naturmiljöer. I detta sammanhang kan det inte nog understrykas hur viktigt 

landskapet, och i synnerhet kulturlandskapet, är i en föränderlig värld. 

 

Det finns även en naturlig och tydlig koppling mellan kulturlandskapets bevarande och ökad 

kunskap om hur man i vårt nordliga land kan utnyttja och värdera kulturlandskapets gröna 

växter som vallfoder och bete. 

 

Den tredje tråden är den internationella – globala. 

 

Kommunikationerna förbättras hela tiden, de fysiska men framför allt de datatekniska. På 

många sätt är de små europeiska nationalstaterna som lilleputtar i en alltmer utvecklad och 

integrerad värld. Vi har i Sverige varit duktiga på att göra oss gällande i internationella 

sammanhang, både näringsliv och samhälle. Det handlar mycket om internationellt 

företagande, men för framtida utveckling framför allt om att ständigt tänka globalt.  

 

För att motverka klyftor och spänningar i världen är det angeläget, som det sägs i en 

motivering, att understryka värdet av förstklassig undervisning och forskning, inte minst i 

låginkomstländer. 

 

Den fjärde tråden är den mänskliga. 

 

Från en humanistisk utgångspunkt känns det värdefullt att KSLA understrukit humorns 

betydelse när det gäller att förklara vetenskapligt arbete. 

 

Jag har tidigare nämnt att växtförädlingen har stor betydelse för hållbarhetsfrågorna. Men det 

finns även växtförädling som syftar till att höja näringsvärde och smak i till exempel våra 

grönsaker. För mig som med ökande ålder lagar allt mer (mycket god) mat är det härligt att 

notera att KSLA uppskattar lättbegriplig inspirerande information för att öka kunskapen om 

matens betydelse för folkhälsan, i skolan och i företagen. Men framför allt för ett gott liv för 

oss alla. 

 

Kära vänner! 

Jag föreslår nu att alla pris- och belöningsmottagarna reser sig upp och tillsammans med mig 

utbringar en skål som tack till KSLA. Ett tack också för att denna mer än 200-åriga akademi 

genom dagens motiveringar visat aktualitet och framtidstro!  

 

Skål! 

 

 

Karl Erik Olsson 
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Statssekreterare Elisabeth Backteman, 
Näringsdepartementet 
 

 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari 2018 

 

 

Tal som tack för middagen 
 

Ers Excellens 

Mina damer och herrar 

 

 

 

Jag vill inleda med att gratulera mottagarna av akademiens olika priser och belöningar. Jag 

vill också gratulera alla er nya ledamöter i akademien. Ni är alla väl förtjänta av era 

utmärkelser. Ni kommer alla att bidra till KSLA:s arbete, till lantbrukets utveckling och på så 

sätt även till hela Sveriges utveckling.  

 

Idag har vi nåtts av den tråkiga nyheten att Ingvar Kamprad har gått bort. Mycket kan sägas 

om honom och hans insatser för Sverige. I det här sammanhanget vill jag gärna minnas hans 

oerhört viktiga gärningar för svensk landsbygd och för svensk livsmedelsexport. 

 

Året som gått har varit fyllt av aktiviteter. Regeringen har för första gången någonsin lagt 

fram en långsiktig livsmedelsstrategi. Den skapar förutsättningar för en hållbar och 

konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Sverige. Massor av satsningar har rullats ut i 

handlingsprogrammet. Däribland insatser för växtförädling, forskning och innovation och 

export. Regeringen har också lagt fram en mycket efterlängtad djurskyddsproposition. 

 

Arbetet med det nationella skogsprogrammet har också varit intensivt under året. Planen är 

att presentera ett skogsprogram så snart som möjligt men som landsbygdsministern tidigare 

sagt – arbetet med skogsprogrammet är alldeles för viktigt för att forceras. 

 

Under året har vårt grannland Finland firat 100 år av självständighet. Och vad kunde väl vara 

en bättre gåva till vårt grannland än något som har med skogen att göra och som förenar våra 

länder? Genom vår gåva – postdoctjänster med fokus på skogen – kan Sverige och Finland 

tillsammans utveckla forskningen om våra skogar.  

 

Bästa vänner 

Kvällens fantastiska middag med svenska klassiker på modernt vis är komponerad med både 

omsorg och eftertanke. Det märks med all tydlighet att Sverige sitter på en guldgruva av 

högkvalitativa råvaror. Särskilt roligt är det att prova dessa nya svenska drycker, baserade på 

björksav, svenskodlade vindruvor och Åkerö-äpplen. Det här var verkligen en middag som 

förenar tradition och innovation!   
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Christina Möller och Carl Jan Granqvist har som vanligt gjort ett fantastiskt jobb! Både när 

ni har komponerat menyn, men också när ni så målande och fantasieggande beskrivit maten 

på våra tallrikar och den dryck vi har i glasen. 

 

Bästa högtidsdeltagare 

Aldrig tidigare har landsbygdsfrågorna varit så framträdande i samhällsdebatten som nu. Vi 

behöver verkligen bygga ett Sverige som håller ihop – men det förutsätter att landsbygdernas 

utvecklingspotential tas tillvara fullt ut. 

 

Förutsättningarna och möjligheterna att bo, leva och verka på landsbygden behöver stärkas. 

Därför valde regeringen att som en av sina första åtgärder tillsätta en parlamentarisk 

kommitté. Uppdraget var att lämna förslag till en sammanhållen politik för långsiktigt 

hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. För ett år sedan rapporterade kommittén till 

regeringen i närmast total enighet. Med det som bas kommer regeringen under våren att 

överlämna en proposition till riksdagen. Detta är historiskt. Ingen tidigare regering har 

kraftsamlat på det här sättet för att stärka utvecklingen i hela landet. För att finansiera den 

nya sammanhållna landsbygdspolitiken föreslår regeringen en satsning på 1,5 miljarder 

kronor de kommande två åren. 

 

Bästa vänner 

Sverige och hela världen står inför stora utmaningar kopplade till klimat, energi, miljö och 

demografi. Olika framtidsbedömningar visar att tillgången till naturresurser och 

ekosystemtjänster kommer att bli allt viktigare i framtiden. Det krävs en omställning till en 

cirkulär och biobaserad ekonomi för att möta utmaningarna. Vi måste byta ut de svarta 

kolatomerna mot gröna, förnybara och helst svenskproducerade gröna kolatomer. Det 

kommer att ske inom det blå och gröna näringslivet som har sin bas på landsbygden. 

 

Jag vill nu avsluta med att framföra ett stort tack för en mycket trevlig högtidssammankomst 

med ett spännande program och en fantastiskt god och välkomponerad middag.  

 

Varmt tack och skål! 

 

 

Elisabeth Backteman 


