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Preses har ordet
Valåret 2018 har passerat och efter många turer fick vi
äntligen en ny regering. Vi välkomnar våra nya ministrar,
särskilt de som ansvarar för landsbygd, näringsliv, högre
utbildning och forskning samt miljöområdet där flera av
våra viktigaste frågor har sin hemvist. Vi hoppas på en
konstruktiv och positiv dialog med våra regeringsföreträdare om de viktiga frågor som är aktuella inom vår gröna
sektor. Flera av dessa uppmärksammades i regeringsförklaringen, som till exempel äganderätten, vikten av
hållbara produktionssystem med miljö- och naturhänsyn, satsningen på landsbygden och livsmedelsstrategin
med flera.

Lisa Sennerby Forsse. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Under 2018 drabbade extrema väderhändelser också
oss i Sverige och visade på vikten av att vi utvecklar vår nationella beredskap. Det handlar inte bara om att
möta stormar, torka och översvämningar, utan även om andra påfrestningar på vår nationella säkerhet. Vi
måste själva kunna klara vår försörjning, också i svåra tider.
KSLA kan bidra till att förbättra Sveriges beredskap genom att som oberoende plattform tillhandahålla
möjligheten till en öppen dialog mellan forskare och aktörer med olika bakgrunder och olika ståndpunkter.
Vi vill skapa produktiva möten där forskares kunskaper möter idéer, synpunkter och frågor från olika delar
av samhället.
Inom vår gröna sektor svallar ofta känslorna högt och även inom ledamotskåren kan det finnas rakt motsatta åsikter om viktiga frågor. Jag behöver bara nämna GMO, den svenska kossans påverkan på klimatet,
äganderätten, skogsbruket m fl för att illustrera detta. Men medan debattartiklar i dagspressen mestadels
syftar till att renodla ställningstaganden och ställa olika åsikter mot varandra, är det akademiens utmaning
att skapa utrymme för respektfull dialog, öppenhet och tolerans även inför olikheter. Vi har ett antal mycket
goda exempel på seminarier där våra kommittéer har lyckats med konststycket att med stöd av forskning och
vetenskap få motståndare att lyssna på argument från varandra. Även om åsikterna kvarstår så ökar åtminstone förståelsen för ett annat synsätt än det egna. Det är ett viktigt steg mot ökad vilja att bidra till lösningar.
Vi har idag en global utblick mot vår omvärld. Vad som sker ute i världen påverkar oss och det som sker
här hemma kan påverka världen. Akademiens relation till och kontakt med det omgivande samhället är av
avgörande betydelse för vår verksamhet och vi måste interagera med vår omvärld för att förtjäna vår roll
och göra nytta. Det är KSLA:s uppdrag att vara en resurs och en röst inom den sektor som är vår, både här
hemma och ute i världen.
Som akademi har vi en unik position i det att vi är en helt fristående aktör. Det ger oss stor frihet att
engagera oss i frågor som är viktiga för vår sektor, även kontroversiella sådana. Det är vår uppgift att inte
blunda för komplexiteten utan att istället ta oss an också de svåra frågorna, dock alltid med den viktiga
förutsättning som framgår av vår portalparagraf – att våra aktiviteter ska vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet.
Lisa Sennerby Forsse
Akademiens preses

Verksamhetsberättelse 2018 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

5

Akademisekreterarens
tillbakablick på 2018
År 2018 var Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 206:e
verksamhetsår sedan starten 1813.
KSLA är en aktiv mötesplats för de gröna näringarna
och därtill knuten verksamhet. Vi arbetar genom obunden
dialog och oberoende analys med frågor som berör alla
och intresserar många.

Sammankomster – ledamöternas mötesplats

Vi kan inte nog betona KSLA:s oberoende som en akadeEva Pettersson. Foto: Erik Cronberg.
miens grundpelare, tillsammans med vetenskap och praktisk erfarenhet i förening. Akademien är som en tulpanbukett; krispig, fräsch med blandade färger, hopknuten med
ett grönt band som förenar oss alla. Akademiens främsta ställningstagande är att jord och skog har en central
funktion i samhället och att vi ska vårda och bruka naturresurserna på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.
Under året har akademien öppnat dörrarna för ca 60 fria diskussioner inom smala, breda och komplexa
ämnen. De flesta aktiviteter är öppna för både ledamöter och andra intresserade medan våra sammankomster
i huvudsak är avsedda för akademiens ledamöter. Sammankomsterna avslutas med ett överläggningsämne
och de har varit rykande aktuella i samtliga fall. Livsmedelsstrategin och klimatet har varit i fokus och har
diskuterats ur olika perspektiv från produktion till konsumtion. Har storleken betydelse för en långsiktigt
hållbar livsmedelsproduktion? Hur påverkar rådande mattrender den svenska produktionen och inte minst
det öppna kulturlandskapet som vi värderar så högt? Detta i ljuset av en allt hetare och ibland förenklad klimatdiskussion. Skogen är esset som ska lösa klimatproblemen genom ökad lönsam produktion för att täcka
ett stort behov av energi och ge nya produkter samtidigt som den biologiska mångfalden ska bevaras. Om
den ekvationen ska gå ihop måste det till både ödmjukhet och pragmatiskt tänkande där vi alla får ta och ge.

Forskningen och akademien i praktiken

KSLA:s breda kompetens är till nytta i arbetet med att bevilja stipendier och anslag från akademiens förvaltande stiftelser, men även för att bedöma och bevilja medel till större forskningsanslag. KSLA förvaltar idag
44 stiftelser som används enligt donatorernas villkor till stipendier, forskning, priser och belöningar. Den
högtidliga utdelningen av våra priser och belöningar vid högtidssammankomsten gör dem extra uppskattade av mottagarna. Dock kan vi notera att antalet anslagssökande har minskat under de senare åren. Det
verkar gälla generellt, inte bara inom denna akademi. En analys pågår för att ta fram förslag till åtgärder.
För att stärka forskningsfrågorna inom akademien bildade KSLA ett övergripande forskningsutskott
som påbörjade sitt arbete 2018. Under året har utskottet genomfört omvärldsspaningar och engagerat hela
akademien genom en enkät till alla ledamöter, där man frågat vad som bör lyftas i den kommande forsk-
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ningspropositionen. Fakta och värderingar har diskuterats inom utskottet och på det temat var KSLA dessutom engagerad i kampanjen ”Hur vet du det?” som arrangerades av föreningen Vetenskap och Allmänhet.
Under året beviljades 12 postdoktjänster efter beredning av en expertgrupp tillsatt av KSLA och övriga
finansiärer av forskningsprogrammet Tandem Forest Values. Programmet var Sveriges gåva till Finlands
100-årsfirande 2017 och finansieras av Sveriges regering via Formas, Skogsindustrins Forskningsstiftelse,
Kempestiftelserna, Marcus och Marianne Wallenbergs stiftelse och KSLA. Forskningen inom projekten
har påbörjats och kommer att följas under kommande år.
Under 2018 beviljades professor Christine Watson från Scotland’s Rural College i Aberdeen den sista
Wallenbergprofessuren i en serie på sju. Professor Watson kommer att gästforska under ett år vid Institutionen för växtproduktionsekologi på SLU. Gästprofessurerna inom programmet finansieras av Knut och
Alice Wallenbergs stiftelse som följd av en gåva till KSLA i samband med akademiens 200-årsjubileum.
SLO-fondens nämnd beviljade under året stöd till doktorandprojektet Självlärande drönare för hållbart
jordbruk.
Under året har KSLA tagit fram akademiövergripande regler för hur vi ska hantera och definiera jäv.
Reglerna ska garantera en objektiv och opartisk hantering av akademiens olika ärenden och samtidigt inge
förtroende hos berörda och allmänhet för att så sker.

Ungdomarna – arvtagare och framtida kompetens

Genom sitt ungdomsutskott arbetar KSLA med att öka engagemanget hos ungdomar i akademiens verksamheter. Aktiviteter såsom caseutmaningar och mentorskap är återkommande och uppskattade. Under
hösten 2018 arrangerades en alumniträff för unga och ledamöter som medverkat i KSLA:s ungdomsarbete.
Temat var Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling. Medverkade gjorde Regeringskansliet, LRF
och We Effect, som fokuserar mycket på kvinnors och flickors rättigheter.
Kompetensförsörjning på alla nivåer inom de gröna näringarna är en av hörnstenarna för överlevnad
och fortsatt utveckling. Frågan diskuteras kontinuerligt inom akademien. Ett exempel på frågeställning är
hur man blir skogsakademiker och hur framtiden ser ut för denna profession. Det är också huvudfrågan i
skriften Framtidens skogsakademiker – skogsakademisk utbildning i ett tidsövergripande perspektiv av ledamoten
professor Erland Mårald. Den publicerades i vår tidskriftserie KSLAT som nummer 5-2018.

Internationella frågor

De internationella frågorna ligger KSLA varmt om hjärtat och vi hanterar dem på flera sätt. Genom vårt
internationella utskott har frågorna konkretiserats ännu mer. I och med stora globala utmaningar kommer
FN:s 17 mål för hållbar utveckling allt mer i fokus. Frågan om Agenda 2030 lyftes på ett seminarium där
man diskuterade hur Sverige kan bidra globalt genom sin internationella politik och hur svenska skogsföretag och deras värdekedjor kan bidra till och dra nytta av Agenda 2030. Internationella utskottet har även
gjort överflygningar och diskuterat ämnen som ekonomi, handel, politik och internationellt företagande.
Ytterligare ett internationellt inslag var akademiens exkursion till Regio Foodvalley i Nederländerna,
där man besökte universitetet i Wageningen med omgivningar. Deltagarna fick en bra genomgång av EUprojektet ”Refresh”, där målet är en halvering av matsvinnet.

Ansvarsfulla placeringar och extern finansiering

Akademiens verksamhet finansieras till stora delar av avkastningen från vårt kapital och från några av
de stiftelser vi förvaltar. Avkastningskravet är högt och förvaltningen måste vara aktiv. Under året har
akademien upphandlat förvaltare och i samband med det beslutat att dela upp förvaltningsuppdraget så
att räntepapper och aktier hanteras separat av olika förvaltare. KSLA:s ekonominämnd och förvaltarna
har att förhålla sig till akademiens placeringspolicy som garanterar etiska placeringar med högsta möjliga
direktavkastning.
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Osäkerheten på börsen gör att KSLA måste arbeta ännu mer med att öka den externa finansieringen samtidigt som vi behöver prioritera och fokusera verksamheten. KSLA:s oberoende, samlade kompetens och vår
ständigt lika aktuella portalparagraf är våra viktigaste vapen i den skarpa jakten på medel till akademiens
allt viktigare verksamhet. Arbetet med att bygga upp en tydligare projektverksamhet liksom med att ta fram
ett upplägg för ett långsiktigt donationsarbete pågår och kommer att intensifieras framöver.

KSLA från norr till söder

KSLA är akademien som representerar hela Sverige. Akademiens donationsgårdar är en del av detta.
Enaforsholm Fjällgård i Jämtland lyftes på ett utmärkt sätt i STF:s tidning Turist. Det gjorde att intresset
för fjällgården ökade och Enaforsholm sattes på kartan på ett tydligare sätt. År 2018 började bra men tyvärr
drabbades verksamheten av ett bakslag då driftsbolagets vd slutade. Flera har dock uttalat intresse för att
driva gården och i skrivande stund pågår ett arbete med att hitta en långsiktig arbetsform.
Förvaltningsstyrelsen för Barksätters egendom i Södermanland har gjort en upphandling avseende förvaltningen av fastigheten under 2018. Jordbruksmark och jakt är utarrenderade till två externa parter oberoende av varandra. Även i år har hjortar på vallarna utgjort ett problem och diskussioner i frågan förs med
de olika parterna för att komma fram till en bra lösning. I början på september genomfördes en välbesökt
exkursion på Barksätter. Besökarna visades runt på egendomen med fokus framförallt på skogsbruket.

Kungliga akademier tillsammans

KSLA är en av de tio kungliga akademierna och trots att vi har våra olikheter har vi också många likheter.
Utöver samarbeten i kommittéer och andra grupperingar har KSLA till exempel medverkat i projektet
Vägval för klimatet som drivs av IVA. Livsmedelssystem är ett delområde i projektet liksom Transportsystem,
Industrisystem, Samhällssystem och Energisystem. Ett huvudsyfte med projektet är att ta fram en handlingsplan för hur Sverige uppnår nollnettoutsläpp och ökad konkurrenskraft till 2045.
Seminariet om skogens roll i klimatarbetet (Forests and the climate) är ett annat exempel där KSLA
samarbetade med Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Syftet var att
samla ledande internationella forskare som dragit olika slutsatser i frågan för att reda ut varför och för att
söka principer som alla kunde ställa sig bakom.
Vitterhetsakademien är en av samarbetsparterna i ett trädgårdshistoriskt projekt som syftar till att skapa
en exposé över utvecklingen av trädgårdar och trädgårdsodling från slott till koja och allt däremellan.
Gemensamt är också att vi alla får äran att besökas av kungligheter, företrädesvis vid våra respektive
högtidssammankomster. Den 28 januari 2019 fick vi ta del av Kronprinsessans glans och utstrålning och
jag tror alla blev star struck, inklusive jag själv. Ja, det stämmer att detta egentligen bör nämnas i 2019 års
verksamhetsberättelse, men eftersom akademiens arbeten och ämnesområden är tidlösa lämnar jag formerna
för denna gång.

Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och vd
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Under ceremonin framförde musikerna Staffan Lindberg (kontrabas och sång)

10				och Lennart Simonsson (piano) fem sånger.
Kungl.Foto:
SkogsLantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 3 2019
Erikoch
Cronberg.

Högtidssammankomsten 2018
Akademiens 206:e högtidssammankomst, på temat ”Landsbygd och utveckling”, samlade drygt 540 gäster i Stockholm Stadshus söndagen den 28 januari 2018. Det formella mötet hölls i Blå Hallen och den
efterföljande banketten i Gyllene Salen.

Preses Lisa Sennerby Forsse öppnade aftonens sammankomst och hälsade H.E. Riksmarskalken Professor
Svante Lindqvist och övriga gäster välkomna. Hon höll därefter sitt anförande med titeln Akademien och de
globala perspektiven.
Den nyvalde hedersledamoten Lennart Rådström liksom de nitton svenska och sex utländska nyinvalda
ledamöterna erhöll sina ledamotsbrev av preses varpå årets pris- och belöningsmottagare hade äran att ta
emot sina priser ur H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvists hand.
Akademiens sekreterare Eva Pettersson sammanfattade det gångna årets verksamhet inom akademien
och gav några exempel på pågående och kommande aktiviteter inom akademien.
Högtidstalet hade rubriken Landsbygdens tid är nu och framfördes av förre statsministern Göran Persson.
Preses Lisa Sennerby Forsse förklarade därefter den 206:e högtidssammankomsten avslutad.
Middagen intogs i Gyllene Salen och var komponerad med utgångspunkt från sammankomstens tema.
Menyn presenterades av hedersledamoten Christina Möller och de rakt igenom svenska vinerna presenterades av ledamoten Carl Jan Granqvist.
Vid banketten talade Katarina Mowitz å alla de nyinvalda svenska ledamöternas vägnar och den nye kanadensiska ledamoten John Innes å de nya internationella ledamöternas vägnar. Mottagaren av Akademiens
Stora Guldmedalj, ledamoten och förre jordbruksministern Karl Erik Olsson, talade för alla pristagarna.
Statssekreterare Elisabeth Backteman framförde gästernas tack för en trevlig och god middag.
Vid avfärd från Stadshuset kunde gästerna ta med sig ett exemplar av skriften Menyn och tidens tecken –
Måltiderna vid KSLA:s högtidssammankomster åren 2003–2018 (KSLAT nr 1-2018).
Talen finns att hämta på akademiens hemsida, liksom högtidsprogrammet.

H. E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvists överlämnar Akademiens stora guldmedalj till f jordbruksministern Karl Erik Olsson.

Förre statsministern Göran Persson höll årets högtidstal, med titeln
”Landsbygdens tid är nu”. Foton: Erik Cronberg.
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Måltiden och de uteslutande svenska vinerna presenterades av hedersledamoten Christina Möller och ledamoten Carl Jan Granqvist.
Foto: Erik Cronberg.

Priser och belöningar 2018

Vid högtidssammankomsten den 28 januari 2018 mottog följande personer
priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens verksamhetsområden ur H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvists hand.

Akademiens A.W. Bergsten-pris
för framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det
praktiska området som bidragit till att väcka håg och intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren
till agronom Anders Nilsson, Helsingborg
– för hans betydelsefulla insatser för att stärka svensk växtförädling och därmed svensk jordbruksforskning,
och även för hans arbete med att kommunicera jordbrukets betydelse för en hållbar samhällsutveckling till
allmänheten.
Akademiens S.O. Berg och Fajer Fajersson-pris
till förtjänt person som aktivt forskar eller på annat sätt verkar i Georg Borgströms anda, det vill säga inom
område som har med världens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna ekologiska, demograﬁska
och ekonomiska aspekterna
till agronomie doktor Rolf Stegmark, Helsingborg
– för hans förädling av ärtor för konservering och infrysning. Han har förbättrat ärtornas resistens mot ﬂera
viktiga sjukdomar, ökat skörden och höjt näringsvärde och smak.

12				

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 3 2019

Pristagare 2018 fr v: Wallenbergprofessorerna Tobias Kuemmerle och
Scott Creel, Eleonor Schütt (silvermedaljen), Rolf Löfgren och Torbjörn Fagerström (guldmedaljen), Karl Erik Olsson (stora guldmedaljen), Rolf Stegmark (S. O. Bergs & Fajer Fajerssons pris), Anders Nilsson
(A.W. Bergstens pris). Gunnar Arnborg (silvermedaljen) kunde inte
delta. Foto: Erik Cronberg.

Pristagare 2018 fr v: Olof Boson (Anders Walls landsbygdsstipendium),
Daniel Pettersson, Louise Nybogård & Karolina Gahne (vinnare UNIK
Utmaning 2017), Simon Jonegård (stipendium till landsbygdsutvecklare), Margareta Norinder (belöning skogs- och jordbruksforskningens tjänst), Britt-Marie Lidesten (belöning forskningskommunikation), Allan Gunnarsson (belöning pedagogik och undervisning),
Magnus Rudolfsson (belöning framstående doktorsarbete). Simon
Forsberg (framstående doktorsarbete) och Rolf Spörndly (Anders
Elofsons medalj) kunde inte delta. Foto: Erik Cronberg.

Akademiens Stora Guldmedalj
för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens arbetsfält
till agronomie hedersdoktorn, lantbrukaren och förre statsrådet Karl Erik Olsson, Sösdala,
– för unika insatser inom akademiens alla verksamhetsområden. Under sex decennier har han varit verksam
som lantbrukare och under fyra av dessa dessutom spelat avgörande roller för utvecklingen av jordbruks-,
skogs- och ﬁskenäringarna såväl i Sverige som i EU. Engagemanget har varit brett och omfattat allt från
det praktiska jord- och skogsbruket till forskning, rådgivning och politik.
Akademiens Guldmedalj
för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält
till professor em Torbjörn Fagerström, Stockholm
– för att han outtröttligt, med god insikt och humor, har förklarat och försvarat vetenskapligt arbete och
betydelsen av vetenskaplighet inom akademiens ansvarsområden,
och
till förre avdelningsdirektören Rolf Löfgren, Dalarö
– för att han har haft en central roll i uppbyggnaden av den svenska statliga naturvården sedan 1960-talet.
Han har framgångsrikt arbetat med bevarandet av skogar och bildandet av nationalparker.
Akademiens Silvermedalj
för att på förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna
till hembygdsforskaren, författaren och folkbildaren Gunnar Arnborg, Gråbo
– för hans livsgärning, som är att i böcker, föreläsningar och annat synliggöra det svenska kulturlandskapet
och dess värden i en föränderlig värld,
och
till matkonsulten Eleonor Schütt, Lycke
– för hennes osvikliga förmåga att förmedla komplex information på ett lättbegripligt, entusiasmerande och
inspirerande sätt, vilket ökat kunskapen om matens betydelse för ett gott liv i allmänhet och för folkhälsan
i synnerhet bland allmänheten, i skolan och som en del i företagens personalvård.
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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 filosofie doktor Simon Forsberg, Uppsala universitet
– för hans avhandling Complex Trait Genetics Beyond Additivity,
och
till teknologie doktor Magnus Rudolfsson, Sveriges lantbruksuniversitet Umeå
– för hans avhandling Characterization and Densification of Carbonized Lignocellulosic Biomass.
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning
för att under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt ha förmedlat kunskap inom de
areella näringarna vid universitet eller högskola
till universitetslektor Allan Gunnarsson, Södra Sandby
– för hans betydelsefulla insats för utbildning med koppling till landskap, hantverk och utomhuspedagogik
inom landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna vid SLU i Alnarp.
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 föreståndare Britt-Marie Lidesten, Uppsala
– för att hon i sin gärning på Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik med stort engagemang
hjälper lärare att väcka barnens intresse för växter, svampar, djur och bioteknik.
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 institutionsadministratör Margareta Norinder, Uppsala
– för hennes exceptionella serviceanda och för att hon, med en aldrig sinande entusiasm, underlättat genomförandet av förstklassig undervisning och forskning, inte minst i låginkomstländer.
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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 landsbygdsutvecklare Simon Jonegård, Bankeryd
– för att han bidragit till samarbeten, bland annat i biosfärområdet Östra Vätterbranterna, som stärkt jordbrukares lönsamhet och förståelsen för jordbrukarnas betydelse för ett långsiktigt hållbart brukande.
Anders Elofsons medalj
för utomordentlig gärning inom området vallfröodling och bete
till forskningsledare Rolf Spörndly, Uppsala
– för hans betydande insatser i kunskapsutvecklingen gällande foder och utfodring, speciellt vallfodrets
värdering, beredning och utnyttjande.
Beslutat av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond.
Akademiens casetävling UNIK Utmaning 2017
där de unga deltagarna i lag och under begränsad tid skulle lösa ett ”case”, som handlade om att främja
hållbara konsumtions- och produktionsmönster, speciellt med hänsyn till matsvinn.
Karolina Gahne, Louise Nybogård och Daniel Pettersson, alla från Uppsala
– för att de i sitt tävlingsbidrag Bäst före färg presenterade ett tydligt och klart koncept som med ny teknik
effektivt kan minska svinnet i en exemplifierad värdekedja i Sverige, men som också har en potential att
kunna användas inom många liknande värdekedjor globalt.
Anders Walls landsbygdsstipendium
som ska stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling
till agronom Olof Boson, Mönsterås
– för att han som driftig, välutbildad lantbruksentreprenör med internationella erfarenheter och perspektiv
förmår att tänka globalt men arbeta med fokus på det egna företagets kyckling- och köttdjursproduktion
samt växtodling.
Beslutat av Anders Walls stipendiekommitté.

Preses Lisa Sennerby Forsse inledningstalar vid högtidssammankomsten den 28 januari 2018. Foto: Erik Cronberg.

Verksamhetsberättelse 2018 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

15

Ordinarie sammankomster
Akademiens högtidssammankomst infaller den 28 januari varje år. Därefter anordnar akademiens tre avdelningar – Allmänna avdelningen, Jordbruksavdelningen och Skogsavdelningen – en sammankomst
vardera på våren och en på hösten. Akademikollegiet ansvarar för att arrangera ytterligare två sammankomster; den i maj och årets sista avrundande sammankomst i december.
Vid varje sammankomst behandlas ett överläggningsämne av hög aktualitet för ledamöterna. De
åtta ordinarie sammankomsterna år 2018 lockade sammanlagt 438 fysiska deltagare. Sex av de sju
sammankomster som hölls i akademiens lokaler webbsändes med sammanlagt 528 inloggade följare.
Majsammankomsten kombinerades med exkursion till Rosersbergs slott och Ekolsunds slottspark och
arboretum.

Gäss, hjortar och jordbruk – vad gör vi
med viltskadorna för miljardbelopp?

8 februari
Många lantbrukare får viltskador i sina grödor, men
hur stor påverkan viltet har beror på vilka grödor
som odlas och var i landet man bor. Viltskadornas
omfattning varierar stort mellan olika gårdar.
En rapport från SLU visar att de skador som
vildsvin orsakade jordbruket kostade motsvarande
1,1 miljarder kronor år 2015. Listan på vilt som påverkar jordbruket kan göras lång; gäss, svanar, tranor, dovhjort, kronhjort, älg och rådjur ger upphov
till stora skador varje år, men för de andra viltslagen
finns ingen samlad nationell beräkning.
Viltet går på alla grödor, men på de flesta gårdar
tar man numera hänsyn till detta vid valet av gröda
när man planerar växtföljden. Det är till exempel
mycket svårt att odla ärtor och potatis i områden
med stora vildsvinsbestånd.
Under 2017 blev viltskadepåverkan på jordbruket än högre – den blöta väderleken gav en utdragen skördesäsong och därmed fick viltet möjlighet
att söka sin föda på åkrarna under en längre period.
Det bekräftas av de många spontana rapporter som
Jordbruksverket fått i samband med lantbrukarnas
skördeprognoser.
48 deltagare + 97 webbvisningar (J)

16				

Värderingar och mattrender i
urbaniseringens kölvatten

8 mars
Urbaniseringen, inte minst i kombination med digitaliseringen, driver nya trender, värderingar och
förhållningssätt. En del kortsiktiga och övergående,
andra djupgående och samhällspåverkande. Hur påverkar detta de gröna näringarna?
Moderatorn Louise Ungerth inledde med två
välbekanta trender: vegantrenden och ett snabbt
ökande uteätande.
Lovisa Sterner presenterade Ungdomsbarometerns senaste undersökning, omfattande över 20 000
ungdomar, som visar att dagens unga är alltmer
noggranna med vad de äter. Hon berättade att sju av
tio unga i undersökningen är med och bestämmer
vilken mat som ska köpas hem och lagas till familjen; att 32 procent av dem i möjligaste mån vill äta
svenskproducerat, vilket associeras med hög kvalitet,
schysst djurhållning och bedöms vara ”fräscht”, samt
att var sjätte mest äter vegetariskt.
Ingela Stenson nämnde tre megatrender i matbranschen: välbefinnande, ”rädda planeten” samt digitalisering. Hon hävdade att såväl det svenska som
det lokala är rekordstarkt. Hantverksmässighet är
trendigt, och stora företag tittar på de små.
61 deltagare + 47 webbvisningar (A)
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Kommer EU:s regler kring skogens kolsänka att påverka avverkningsrättigheterna?

12 april
I slutet av 2017 landade den så kallade LULUCFförordningen (Land Use, Land Use Change and
Forestry) inom EU:s regelverk, vilket bland annat
har betydelse för framtida möjliga skogsavverkningsnivåer i medlemsländerna. Detta utgjorde underlag för överläggningsämnet för dagen, med frågor om vad detta regelverk innebär för Sverige och
svenskt skogsbruk och varför debatten var så livlig i
samband med att regelverket togs fram.
53 deltagare + 88 webbvisningar (S)

Akademiens vårexkursion: Bernadotte
200 år på tronen – och våren är här!

17 maj till Rosersbergs slott och Ekolsunds slottspark med
arboretum
Släkten Bernadotte har i år suttit 200 år på Sveriges
tron. Det firade KSLA genom att färdas i akade-

miens grundare Karl XIV Johans fotspår under årets
vårutflykt.
Exkursionen inleddes med ett besök på Rosersbergs slott som Karl XIV Johan övertog när han
klev upp på tronen 1818. Slottet användes flitigt av
kungen och hans hustru Desideria, speciellt på sommaren.
Efter en guidad tur på Rosersbergs slott gick färden till Ekolsunds slott där deltagarna passade på att
hälsa våren välkommen. Ekolsunds slottspark och
arboretum har anor från 1300-talet och blev Gustav
III:s favoritresidens under 1700-talet. Efter Gustav
III:s tid kom slottet i den skotska bankirsläkten
Setons ägo. Familjen Seton, och efter dem Carl G.
Kempe, anlade planteringar och utvecklade slottsparken till ett arboretum. Syftet var att undersöka
olika trädslags lämplighet för svenskt skogsbruk.
Arboretet används idag i utbildningssyfte, men det
är även ett populärt utflyktsmål. Ekolsunds arboretum är en av de största anläggningarna av sitt slag
i Sverige.
26 deltagare (K)

Ekolsunds slott är ett omtyckt utflyktsmål.
Kung Karl XIII:s hand med den adoptionshandling som fastställer kungens adoption av Jean Baptiste
Bernadotte – kronprins Karl Johan, akademiens grundare. Detalj ur en tavla på Rosersbergs slott.
Foton: Per Eriksson.
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Nuläget i den svenska
livsmedelsstrategin

13 september
I juni 2017 beslutades den nationella livsmedelsstrategin i riksdagen. Strategin med tillhörande
handlingsplaner initierade en mängd aktiviteter i
syfte att stärka den svenska livsmedelskedjan. Det
handlar om regler och villkor, om konsument och
marknad liksom om att utveckla området kunskap
och innovation.
Denna sammankomst gav en översiktlig presentation av olika delar av vad som hänt under året och
vad som planeras framöver. De regionala livsmedelsstrategierna var särskilt i fokus eftersom de har
kommit att samverka med den nationella. Alla regionala strategier är unika men ändå lika, på så sätt
att de tar ett helhetsgrepp om värdekedjan. Förutom
den framtida livsmedelsförsörjningen diskuterades
folkhälsa, livsmedelsproduktion i urban miljö och
digitaliseringens påverkan på matkonsumtion och
produktion.
79 deltagare + 148 webbvisningar (J)

Skalans betydelse – morgondagens
jordbrukslandskap i historiskt ljus

11 oktober
Denna sammankomst gav upphov till en livlig diskussion om fält- och gårdsstorlekens betydelse för
avkastning och lönsamhet. Anders Wästfelt inledde
med att resonera kring produktivitet. Större areal
ger minskad avkastning per hektar men högre arbetsproduktivitet, sammanfattade han resonemanget. Det beror bland annat på läglighetsfaktorn, det
vill säga att man inte alltid kan vara i rätt tid på alla
åkrar.
Yann Clough från Lunds universitet konstaterade också att det är större biologisk mångfald i landskap med många olika grödor och mindre fält. Han
menade därför att man borde stödja innovationer,
exempelvis precisionsodling, som bidrar till att även
jordbruk med mindre fält kan bli lönsamma.
Dessutom jämfördes arbetsintensiva småbruk på
några tiotals hektar och god hektaravkastning, med
lantbruksföretag i Ryssland och Ukraina, stora som
hela Skåne, där bränsleförbrukning och arbetsinsats
är mycket låga vilket ger bra lönsamhet på fältnivå
trots relativt låg hektaravkastning.
48 deltagare + 79 webbvisningar (A)
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Skogens rödlista
2050 – kortare,
längre eller bara
annorlunda?

8 november
November månads akademisammankomst hade temat Skogens rödlista 2050,
med den övergripande frågan om rödlistan år 2050
kommer att vara kortare,
längre eller bara annorlunda jämfört med idag.
Tre korta föredrag följt
av tre eftertänkare utgjorde Nyckelarten spillkråka nämndes vid
underlag för den följande sammankomsten november 2018.
Foto: Alastair Rae [CC BY-SA 2.0 ]
diskussionen där sammankomstdeltagarna kunde delta. Ett återkommande budskap var vikten av att tolka och använda rödlistan på rätt sätt, som ett kunskapsunderlag. Längden på rödlistan är inget direkt
mått på skogens biologiska mångfald, inte heller på
skogsbrukets hållbarhet.
61 deltagare + 69 webbvisningar (S)

En samtida titt på dåtid och framtid

13 december
KSLA:s decembersammankomst ägnades åt reflektion över det gångna året och framåtblickande inför
det kommande.
Verksamheten under 2018 och 2019 i urval
dryftades under ett samtal mellan avdelningsordförandena Mats Denninger, Allmänna avdelningen, Åke Rutegård, Jordbruksavdelningen, Monika
Stridsman, Skogsavdelningen, och BAHP:s ordförande Ulrich Lange. Presidiet (preses, vice preses
och akademisekreteraren) reflekterade över viktiga
händelser under 2018 och akademiens ekonomi.
De tog också upp ett antal strategiskt viktiga frågor
som diskuterats vid kollegiets planeringskonferens
i slutet av november och gav en överblick över den
verksamhet som planeras inför 2019.
Sammankomsten avslutades med att agronomstudenten Jonatan Fogel gav en rapport från den studieresa till Regio Foodvalley i Nederländerna som
Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja
gjorde i oktober.
62 deltagare (K)
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Årets aktiviteter
Förutom sammankomster (inklusive akademiens vårexkursion) och möten i utskott, kommittéer och andra arbetsgrupper arrangerade akademien ett stort antal seminarier under 2018 och dessutom workshops/
rundabordssamtal, konferenser, boksläpp och exkursioner. Vi tog också emot studiebesök och höll biblioteksvisningar.
De flesta av akademiens arrangemang är öppna för alla. Sammanlagt deltog över 2 200 personer 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 10 av aktiviteterna och, som nämnts,
6 av sammankomsterna. Totalt räknades 1 325 inloggningar (i realtid och i efterhand), d v s i snitt 132,5 per
aktivitet, något färre än förra året. Några aktiviteter genomfördes på lokal och regional nivå ute i landet.
Presentationer från de flesta av våra aktiviteter går att finna på nätet, liksom webbsändningar i efterhand.
På Enaforsholm, akademiens fjällgård i Jämtland, arrangerades den traditionella Enaforsholmskursen.
(Inom parentes arrangerande enhet. A = Allmänna avdelningen, J = Jordbruksavdelningen, S = Skogsavdelningen, BAHP =
Enheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt, K = Kollegiet. F-usk = Forskningsutskottet, I-usk = Internationella utskottet,
U-usk = Ungdomsutskottet.)

Introduktion av nya ledamöter
och International Outlook

27 januari → Workshop för nya ledamöter och seminarium med fokus på de nya utländska ledamöterna
Dagen före högtidssammankomsten hölls ett informellt seminarium som en del av introduktionen av
nya ledamöter. De nyinvalda internationella ledamöterna Lena Brenner (J), Vilis Brukas (S), Lauri
Hetemäki (S) och John Innes (S) presenterade sig
själva, sin bakgrund och sin verksamhet.
38 deltagare (K)

Skogens alla uppgifter

5 februari → Rundabordssamtal
Detta var det andra fysiska samtalet med myndighetsrepresentanter för att se om det är möjligt att
utveckla en myndighetsgemensam begreppsanvändning och definition av begrepp kopplade till skogens
användning. De myndigheter som var representerade
vid detta samtal var SLU, SCB, Naturvårdsverket,
Lantmäteriet och Skogsstyrelsen. Det första samta-

let ägde rum den 8 december 2017 och hade fokus
på att kartlägga hur olika myndigheter beskriver den
svenska skogen för att få en så samlad nulägesbeskrivning som möjligt av den rapportering som sker
såväl nationellt som internationellt. Se också under
avsnittet Projekt.
9 deltagare (S)

Farsoter i Sverige – hur historien
påverkar vår samtid

7 februari → Seminarium
Detta seminarium behandlade smittsamma djursjukdomar med stor spridning, farsoter, i ett historiskt perspektiv och den betydelse som den historiska kunskapen kan ha för sjukdomsbekämpningen
idag.
Mjältbrandsbakterier kan överleva upp till 100
år i jorden, vilket gör kunskap om nedgrävda djurkadaver i äldre tid central för att till exempel förutse
var nya utbrott skulle kunna uppstå. Vilka lärdomar
finns att dra från källor om äldre utbrott? Hur är
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förutsättningarna för utbrott och smittspridning
idag? Hur ser kunskapsläget ut? Seminariet har dokumenterats i nummer 2-2019 av akademiens tidskrift KSLAT.
61 deltagare (BAHP)

Äganderätt

7 februari → Rundabordssamtal för särskilt inbjudna
Till detta samtal samlades ett antal jurister och
markägare för att ta fram ett underlag över vilka
problemställningar och ämnesområden som borde
finnas med dels i en beskrivning av nuläget, dels i
ett externt seminarium för politiker och andra beslutsfattare den 31 maj. Utgångspunkten för samtalet var några praktikfall som belyser delar av den
rättsliga situationen: stenmurar och biotopskydd i
jordbrukslandskapet, utökat strandskydd, artskydd,
nyckelbiotoper och småskalig vattenkraft. Se också
under kapitlet Projekt.
29 deltagare (S)

Skogsindustriell déjà vu – nytänkande,
strukturförändringar och strategiska
beslut förr och idag

12 februari → Boksamtal i samarrangemang med
Skogshistoriska sällskapet
Svensk skogsnäring befinner sig idag i ett skede
av snabbt ändrade förutsättningar med krav på
handling. Vad kan vi lära av historien? Sven-Erik
Sjöstrand, professor i företagsekonomi, samtalade om detta med Eva Färnstrand, ordförande
i Sveaskog, och Per Lyrvall, Sverigechef på Stora
Enso.

20				

Utgångspunkten var Sven-Erik
Sjöstrands bok Rethinking corporate
governance, i vilken han, med fokus
på tiden efter andra världskriget,
studerat framväxten av och utvecklingen i de bolag som kommit att
bygga upp dagens fyra stora globala
svenska skogsbolag: Holmen, SCA, Stora Enso och
Sveaskog.
48 deltagare (BAHP & S)

Att möta ett kunskapssamhälle
i förändring

6 mars → Seminarium
Den allt snabbare digitaliseringen ger möjligheter
också för de gröna näringarna. Enorma informationsmängder samlas in, samtidigt som glappet mellan känd och tillämpad kunskap riskerar att öka. AI
kan ta bort enformiga, tråkiga och farliga jobb men
utvecklingen av autonoma och självlärande system
är också skrämmande.
Vid detta seminarium gavs exempel på vad som
händer inom den gröna sektorn. Deltagarna lyfte
att det är viktigt att digitaliseringen är behovsstyrd
och lönsam. Utbildning är en nyckelfaktor, för att
både kunna utveckla processerna och kunna köpa
system och kompetens. Det kan vara svårt att hitta
naturbrukslärare som behärskar den nya tekniken
och fortbildning är sällan inriktad på digitalisering.
Samtidigt kan nyutbildade vara ”fantastiska på att
köra modeller, men ha svårare för att göra rimlighetsbedömningar”. Lokala kluster för samverkan,
centrumbildningar på högskolor samt testbäddar
lyftes fram som exempel på möjliga vägar framåt.
74 deltagare (A)
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Forests and the climate – manage for
maximum wood production or
leave the forest as a carbon sink?

12–13 mars → Konferens och workshop för särskilt
inbjudna i samarbete med KVA och IVA
Föredrag blandades med workshop-moment i denna
konferens där utgångspunkten var att aktuell forskning landat i helt eller delvis olika slutsatser rörande
hur skogen bäst anpassas till och motverkar klimatförändringen, med tyngdpunkten på det senare.
Syftet var att samla ledande forskare som dragit
olika slutsatser för att reda ut varför, och att söka
principer rörande skogens roll i klimatarbetet som
alla kan ställa sig bakom. Detta för att kunna nå
målen att 1) underlätta såväl den inomvetenskapliga
dialogen som den mellan forskning och praktisk
verksamhet; 2) identifiera kunskapsluckor som underlag för framtida forskning och policyutveckling;
och 3) ta fram och sprida den kunskap forskningen
kan enas om idag, om vad man inte är överens om
och om vilka kunskapsluckorna är.
Dag 2 bidrog politiker och skogsbranschen med
inspel samtidigt som de fick ta del av preliminära
slutsatser från konferensen. Ett stort arbete lades ned på att åstadkomma en konsensustext till
KSLAT nummer nr 6-2018. Dokumentation från
konferensen finns även i KSLA Nytt & Noterat nr
2-2018.
96 deltagare + 220 webbbvisningar (S)

Smakens värde – för individen,
producenten och förädlaren

19 mars → Seminarium
Det pratas mycket om mervärden i svensk livsmedelsproduktion, men vad menar vi egentligen med
detta uttryck? Här belystes och bedömdes olika
typer av värdebyggande egenskaper i den svenska
maten. Inledningsvis diskuterade deltagarna olika
definitioner av begreppet mervärde för att sedan
fördjupa beskrivningen beträffande hälsa, miljö,
djurvälfärd, konsumentaspekter, livsmedelsexport
och innovation/forskning.
Sveriges unika klimat ger unika smaker och
råvaror och livsmedelproduktionen har nått långt
i alla hållbarhetsdimensioner som t ex djuromsorg
och antibiotikafrihet. Svenska konsumenter är också
hälsomedvetna och anpassar sig snabbt till en modern livsstil.
86 deltagare + 120 webbvisningar (J)

Åkerbär – Europas godaste bär

4 april → Boksamtal
Säg åkerbär och norrlänningen lyser upp och den
drivne kocken utropar: ”En exceptionell råvara!”
Carl von Linné, vår egen vetenskaplige gigant, framhöll år 1762 åkerbäret som Europas godaste bär.
Åkerbäret är unikt samtidigt som det är motsträvigt:
svårt att hitta, svårt att plocka, svårt att rensa, svårt
att lagra – men med en vidunderlig smak!
Om detta och mer samtalade författaren till boken Åkerbär – Europas godaste bär, Martin Ragnar,
med akademiledamöterna Paulina Rytkönen och
Håkan Tunón.
23 deltagare (BAHP)

Forests and the climate, ett KSLA-/KVA-/IVA-seminarium, mars 2018. Foto: Ylva Nordin.

Verksamhetsberättelse 2018 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

21

Vad får vi till mat i morgon? Vad händer
inom livsmedelsforskningen
och livsmedelsindustrin?

10 april → Seminarium
Det pågår många processer och aktiviteter kopplade
till innovativ utveckling inom livsmedelsområdet
i Sverige. Flera av dem har en bakgrund i arbetet
med den nationella livsmedelsstrategi som antogs av
Sveriges riksdag i juni 2017.
Ett forskningsprogram med 50 miljoner SEK för
perioden 2017–2019 har etablerats hos Formas. Även
Tillväxtverket och Vinnova finansierar initiativ
inom området. Formas har på uppdrag av regeringen
bildat en nationell kommitté för livsmedelsforskning
där berörda forskningsfinansiärer ingår. Inom livsmedelsbranschen pågår utvecklingen av branschens
samverkansarena för mat och hälsa. Inom akademin
och institutssektorn har Food Science Sweden fått
en nystart och flera andra projekt har startats.
Alla dessa initiativ syftar till att utveckla den
svenska livsmedelsproduktionen till att bli hållbar
och konkurrenskraftig i alla avseenden. En blomstrande bransch ska erbjuda attraktiva, hälsosamma
produkter för hemmamarknad och export.
109 deltagare (J)

March for Science

14 april → Demonstration
En liten skara ställde upp i uppföljningen av March
for Science, som utgjordes av en manifestation för
vetenskap och forskningsbaserad kunskap och mot
faktaresistens och alternativa fakta för andra året i
rad. 2018 års tema var ”Hur vet du det?”.
Ca 6 deltagare från KSLA

Kungliga bibliotekets vänförening
besöker biblioteket

16 april → Biblioteksvisning
Kungliga bibliotekets vänförening Biblis besökte
biblioteket för en visning.
24 deltagare (BAHP)

Anpassning av djurhållning
till ett förändrat klimat

17 april → Seminarium
Ett förändrat klimat påverkar både djur och de som
arbetar med djur. Samtidigt fortsätter storleksrationaliseringen inom lantbruket och klimatanpassningen sammanfaller med förändringar kopplade
till besättningsstorlek. Politiska och klimatmässiga
förändringar är inte oberoende av varandra. För
företagaren kan politiska förändringar mildra eller
stärka effekten av klimatförändringar.

Att anpassa djurhållningen till ett förändrat klimat. Seminarium april 2018. Foto: Ylva Nordin.
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I detta seminarium gavs konkreta exempel från
gris-, fjäderfä-, mjölk- och renproduktion på hur
djurhållningen anpassas till ett förändrat klimat –
allt för att besvara frågan om hur vi bäst tillvaratar
potentialen i svensk djurproduktion och får till stånd
de anpassningsåtgärder som behövs. Seminariet ligger till grund för kommitténs slutrapport, vilken
innehåller förslag på handlingsplaner och klimatanpassningsverktyg som myndigheter och andra organisationer inom sektorn kan använda på kort och
lång sikt.
36 deltagare (J)

Vad kan Sverige lära av Irlands
livsmedelsstrategi?

18 april → Seminarium
Irland har sedan 20 år tillämpat femåriga livsmedelsstrategier. De första åren var strategierna mest
inriktade mot att tillämpa EU:s gemensamma jordbrukspolitik men under de senaste åren har de vidgats till flera områden.
Den senaste strategin, Food Wise 2025 A vision
for growth 2015–2025 Local roots and global reach, har
fem fokusområden: 1) Hållbarhet, 2) Humankapital,
3) Konkurrenskraft inom lantbruk och processing,
4) Marknadsutveckling – rätta marknader, efterfrågedrivet, och 5) Innovation – forskning kring kommersiella produkter.

Till strategin finns tydligt definierade och mätbara mål, till exempel att öka exportvärdet med 85
procent och att skapa 23 000 nya jobb i livsmedelssektorn. För att lyckas måste alla delar i livsmedelskedjan samarbeta, från den politiska ledningen till
jordbrukare och industri. Flera gånger per år stäms
uppnådda resultat av mot de siffersatta målen. En
annan viktig del är satsningen på tillämpad forskning och rådgivning.
Några skillnader jämfört med Sverige är att livsmedelsproduktionen utgör en betydligt större del
av Irlands ekonomi och att irländska livsmedelsindustriföretag har större möjligheter att göra ekonomiska satsningar på utveckling.
54 deltagare (J)

Räcker virket från skogen?

19 april → Seminarium på IVA i samarbete med IVA,
som en del av Skogsnäringsveckan
Framgångsrik och expansiv skogsindustri, omställning till det fossilfria samhället, utveckling av den
cirkulära ekonomin, gröna kemikalier och ökande
avsättningar till reservat och biotopskydd. Skogen
ska räcka till mycket.
Under seminariet belystes prognoser och analyser av skogsindustrins råvaruförsörjning i en komplex verklighet. Det är hård konkurrens om virket
i Östersjöområdet och ovanligt stora investeringar
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Internationell politik och de gröna – och blå – näringarna. Rundabordssamtal april 2018. Foto: Vladislav Klapin.

planeras. Kina har större avverkning än tillväxt; det
mycket ambitiösa kinesiska beskogningsprogrammet är ännu inte avverkningsmoget.
Om marknaden får råda och snedstyrande lagar
och subventioner inte kommer in och stör kommer
virket att räcka. Nya sortiment och nyttigheter tävlar med gamla och de som inte förmår betala blir
utan virke. En alternativ rubrik på detta seminarium
hade kunnat vara Vem har bäst råd att betala för skogsråvara?
120 deltagare (S)

Smart biomass for future materials

20 april → Seminarium
I samma format som TED-samtal arrangerade
KSLA:s nomineringsgrupp för Marcus Wallenbergpriset en rad presentationer av pågående forskning
kring utvecklingen av framtida smarta material. Ett
antal idéer och upptäckter som har konsekvenser
för jordbruk, skogsbruk och samhället som helhet
presenterades i korta, informativa och inspirerande
samtal.
Bakgrunden till seminariet är att det behövs nya
återvinningsbara material. Över hela världen söker
man intensivt efter alternativ till fossilbaserade material och detta ligger i fokus i diskussionen om en
biobaserad ekonomi.
36 deltagare + 98 webbvisningar (S)
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Internationell politik och ekonomi
– viktigt för de gröna och blå näringarna

26 april → Rundabordssamtal för särskilt inbjudna
I fokus för samtalet låg ett antal förändringsprocesser i den internationella politiken. Det sker en
långsam förändring i maktbalansen i världen – USA
tappar, Kina vinner och Ryssland utmanar. Hur
hantera detta och samtidigt behålla freden?
Donald Trump är en helt ny typ av president,
med en ny riktning för amerikansk utrikespolitik
och tveksam till multilaterala överenskommelser. År 2007 fastslog Vladimir Putin i ett tal att
Ryssland vill ha en multipolär värld och minskad
makt för USA. Kina utmanar inte på samma sätt
som Ryssland, men satsar långsiktigt på ökad makt.
Kina spelar enligt internationella spelregler när det
passar, men kan också bortse från frihandelsreglerna. Landet är t ex världens största konsument av
elbilar men förbjuder icke-kinesiska batterier.
Slutsatsen blev att KSLA bör bedriva en mer
systematisk omvärldsanalys. Hur hittar vi en form
för att sprida den kunskap vi tar till oss – hur gör
vi den operativt tillgänglig för exempelvis lant- och
skogsbruket?
16 deltagare (I-usk)

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 3 2019

Så kan åkermark bidra till att fånga in
mer koldioxid

27 april → Seminarium i samarbete med Mistra
EviEM, Jordbruksverket, Lunds universitet och SLU
När åkermark brukas är det vanligt att mullhalten,
och därmed halten av organiskt kol, avtar med tiden.
Det är negativt både för jordbruket och för klimatet.
Med rätt åtgärder kan dock förlusterna av kol från
åkrarna vändas, och till och med övergå i inlagring
av koldioxid från atmosfären, vilket är nödvändigt
för att vi ska kunna nå Parisavtalets temperaturmål.
En högre kol- och mullhalt ger även positiva effekter för jordbruket, bland annat genom bättre markstruktur, mindre erosion, ökad infiltration, bättre
närings- och vattenhållande förmåga och ökad biologisk aktivitet.
Vid detta seminarium presenterades kunskapsläget kring inbindningen av organiskt kol i jordbruksmark. Resultat från en systematisk kartläggning som
bygger på 735 långliggande fältförsök presenterades,
liksom resultat från pågående svensk forskning. De
åtgärder som behöver kombineras för att markkolet
ska öka är begränsad jordbearbetning, flerårig vall,
god näringstillgång, mellangrödor samt tillförsel av
organisk gödsel eller skörderester.
76 deltagare + 176 webbsändningar (A)

Regelverket kring växtförädlingen

8 maj → Seminarium
Fram till 1960-talet var växtförädling i princip oreglerad. Så är det inte längre, idag har vi snarare fått en
djungel av regler som ofta är svårtolkade och ibland
motstridiga. Det gäller inte minst tillämpningen av
patenträttigheter på växtområdet men även exempelvis GMO-lagstiftningen samt ett antal andra
internationella konventioner.
Detta seminarium syftade till att tydliggöra
vilka regler som finns och beskriva de praktiska
konsekvenserna för växtförädlare. Förhoppningen
var att även kunna presentera viktiga nyheter från
EU-domstolen om vilka regler som ska gälla för
CRISPR-editerade växter, men så blev det inte.
Dennis Eriksson, MISTRA Biotech, drog slutsatsen att politiken inte hänger med i dagens snabba
utveckling. Flera genmodifierade grödor klassades
vid tiden för seminariet inte som GMO-grödor eftersom de editerats med CRISPR/Cas-tekniken,
vilket bland annat betyder att de inte innehåller
något nytt DNA. Flera av talarna menade att den
enda rimliga vägen framåt är en teknikneutral lagstiftning.
32 deltagare + 91 webbsändningar (A)
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Rätten att äga och bruka sin mark
– en förutsättning för landsbygdens
företagande

31 maj → Seminarium
Det finns en stigande osäkerhet bland markägare
kring tillämpningen av olika lagar och regleringar
som påverkar deras rätt att bruka och förfoga över
sin mark. Frågorna har aktualiserats genom ett flertal fall där markägare ålagts att inskränka sitt brukande utan kompensation, eller där det är osäkert i
vilken grad ersättning kommer att utgå.
Seminariets syfte var att öka kunskapen om
äganderätten och dess position och betydelse för
utvecklingen av de gröna näringarna. Några markägare berättade om hur de upplevde situationen och
två äganderättsexperter hjälpte till att reda ut äganderättens innebörd, vilket grundläggande skydd den
har samt dess effekter på samhällsekonomin.
Deltagarna diskuterade god förvaltningskultur,
inklusive objektivitet, effektivitet och service, grundad på förvaltningslagens krav på legalitet, objektivitet och proportionalitet. Vikten av att utbilda nya
statliga tjänstemän togs också upp.
90 deltagare + 189 webbvisningar (S)

Köttkonsumtion, miljö och klimat

13 juni → Rundabordssamtal för särskilt inbjudna
Idisslare omvandlar ämnen i gräs till högvärdigt
animaliskt protein och fett på ett resurssnålt och ur
näringsvärdessynpunkt mycket effektivt sätt som
gör dem nödvändiga för en hållbar livsmedelsförsörjning i Sverige. Betesdjurhållning bevarar den

biologiska mångfalden och ökar jordbrukets leveranser av ekosystemtjänster. Detta går i linje med
FN:s globala hållbarhetsmål i tillämpliga delar; våra
nationella miljömål Ett rikt odlingslandskap och Ett
rikt växt- och kulturliv, samt den svenska livsmedelsstrategin.
Det är viktigt att olika organisationer och myndigheter skapar en samsyn beträffande vissa delar av
kommunikationen när det gäller köttkonsumtion,
miljö och klimat, där sambandet är komplext. Många
konsumenter behöver klargörande vägledning för att
kunna värdera olika budskap och bli trygga i sina
val och sitt köpbeteende. Helhetsperspektivet, med
flera olika hållbarhetsaspekter, saknas i allmänhet.
Klimatfrågan används som slagträ av olika grupper
som vill minska/ta bort djurhållningen. Frågan generaliseras, man skiljer till exempel inte på svensk
och utländsk köttproduktion. Det är viktigt att förklara att produktionen av naturbeteskött måste finnas i ett sammanhang.
12 deltagare (J)

Enaforsholmskursen

20–27 juli → Fjällkurs på och runt Enaforsholm
Fjällgård
Årets Enaforsholmskurs, den 68:e i ordningen lockade rekordmånga deltagare – 28 stycken. Hälften
var nyfikna studenter som tillsammans med övriga
fick värdefulla kunskaper, nyttiga erfarenheter och
spännande upplevelser på Enaforsholm och under
vandringen över fjället in i Norge och tillbaka.
28 deltagare
Betesdjurhållning för livsmedelsförsörjning och
biologisk mångfald.
Rundabordssamtal
juni 2018. Foto:
Ylva Nordin.
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Mindre många – om anpassning och utveckling i
krympande kommuner
(Josefina Syssner)

23 augusti → Boksläpp i samarbete
med bokförlaget Dokument Press
Världens befolkning växer, men befolkningsutvecklingen sker ojämnt. Japan är ett land
vars befolkning krymper; storstäder som Pittsburgh
och Detroit krymper också.
I Sverige och stora delar av Europa är det istället
landsbygden och redan små kommuner som krymper. Urbaniseringen är ingen naturlag, men trots
att många kommuner har strategier för tillväxt är
det svårt för kommunledningen i små kommuner
att styra befolkningsutvecklingen. Det behövs helt
enkelt en plan B som handlar om hur man formar
livskraftiga och goda samhällen på platser med vikande befolkningsunderlag.
Josefina Syssner är forskare vid Linköpings universitet och medlem i KSLA:s Kommitté för land
och stad, som arrangerade denna bokpresentation och diskussion tillsammans med bokförlaget
Dokument Press.
10 deltagare (A)

Ripjakt på Enaforsholm

25–26 och 29–30 augusti, 1–2, 15–16, 19–20 och
25–26 september
Jaktupplevelserna var fina under samtliga ripjakter.
Vädret växlade och bjöd på torra marker i början av
säsongen medan de var blöta och blåsiga vid de sista
jakttillfällena. För första gången användes helikopter för att kunna ta jägarna långt ut på fjället och för
att täcka in ett större område.
Totalt 38 deltagare

Bertebos Conference: Global Food
Security – ensuring food production
at local to global scales

26–28 augusti → Konferens i Falkenberg
Fokus för 2018 års Berteboskonferens var uthållig
livsmedelsproduktion genom hållbar intensifiering.
Begreppet syftar på strävan efter att minimera skördegapet på gårdsnivå, det vill säga att använda bästa
möjliga kunskap och teknik för att närma sig den
teoretiskt maximala skörden. Detta ska dessutom

uppnås med minsta möjliga miljöpåverkan och förbrukning av naturresurser. Professor Kenneth G.
Cassman, mottagare av 2017 års Bertebospris, är en
internationellt ledande forskare på detta område.
Utmaningen är gigantisk, och konferensen samlade forskare från fyra kontinenter för att under tre
dagar diskutera temat. Att jordbruket är viktigt för
samhällsutvecklingen var de överens om, liksom att
vården av markens mull är av avgörande betydelse;
erosion, läckage av kol till atmosfären och växtnäring till haven är ohållbar. Flera andra hållbarhetsaspekter lyftes också, bland annat biologisk mångfald.
Ett annat viktigt tema på konferensen var självförsörjning på lokal, regional och global nivå – under vilka förhållanden den är klok och när det är
bättre att handla med mat. Konferensens innehåll
har dokumenterats i en artikel av Peter Sylwan och
finns på KSLA:s hemsida.
81 deltagare (K)

Med fokus på skogen

4 september → Exkursion på Barksätter
En vacker septembermorgon mötte exkursionsdeltagarna upp vid det röda Magasinet mitt emot
Barksätters mangårdsbyggnad för att få veta mer om
vad som händer på egendomen. De fick veta hur planeringen av skogsbruket på Barksätter går till med
de olika avvägningar som görs.
Skogen är både FSC- och PEFC-certifierad och
strategin är att eftersträva en hög och uthållig ekonomisk avkastning, och samtidigt ha hög ambition
för natur- och kulturmiljövården på egendomen.
Skogen och skogsbruket stod i fokus men deltagarna
fick också en inblick i jordbruket och i det samarbetsprojekt som KSLA har med Konstakademien.
25 deltagare (S)

Mårten Sjöbeck – grundaren av den
svenska markhistorien

26 september → Seminarium i samarbete med
Skogshistoriska sällskapet
Sambanden mellan människa och natur har på senare tid fått förnyad aktualitet i och med frågan om
vi är på väg in i, eller kanske redan befinner oss i, en
ny geologisk tidsålder, antropocen.
I början av 1900-talet utspelade sig ett liknande
drama. Mårten Sjöbeck (1886–1976) insåg att natu-
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ren inte var statisk och att dess utseende var resultatet
av människans användning av marken i årtusenden.
Det var böndernas yxor, eldar, plogar och kreatur
som skapade skönhets- och naturvärden med öppna
landskap, artrikedom och blomsterprakt. Dessa insikter gick på tvärs med den rådande akademiska
synen på naturtyperna som statiska tillstånd som låg
till grund för tidens beslut om nationalparker.
Vetenskapsmannen, stilisten och fotografen
Mårten Sjöbeck presenterades vid detta seminarium då vi också diskuterade i vilken utsträckning
Sjöbecks teser om markhistorien kan beaktas i det
moderna naturvårdsarbetet. Föredragshållare var
Widar Narvelo, kommunekolog i Helsingborg,
Urban Emanuelsson, professor vid Centrum för
biologisk mångfald, SLU, och ledamot i KSLA, Ulf
Jansson, universitetslektor, kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet och Margareta
Ihse, professor emerita och ledamot i KSLA.
35 deltagare (BAHP)

Landskapsforum 2018: Vattnet i det
brukade landskapet

15–16 oktober → Konferens i samarbete med Havsoch vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Jönköpings
kommun, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet,
Skogsstyrelsen och Trafikverket.
Landskapsforum 2018 var nummer tre i ordningen och genomfördes liksom tidigare år av KSLA:s
Landskapskommitté i samverkan med och med stöd
av flera myndigheter. Årets tema väckte engagemang
och salen var fullsatt.

De många föredragen och diskussionerna visade
tydligt hur viktig god förvaltning av den gemensamma resursen vatten är. Vatten flyter genom landskapet över alla slags ägo- och förvaltningsgränser.
Förvaltning av vatten måste därför ses i ett landskapsperspektiv och genomföras i samverkan mellan
olika sektorer och många intressen.
Under de två konferensdagarna gavs det flera
goda exempel på hur detta kan göras. Det visade sig
än en gång att Landskapsforum fyller ett tomrum
och tillgodoser ett behov av en oberoende arena, där
man kan diskutera hur landskapet kan förvaltas på
ett hållbart sätt.
88 deltagare + 188 webbvisningar (A)

Mångfaldskonferensen 2018: Biologisk
mångfald och samhällsutveckling – nya
vägar framåt?

17 oktober → Konferens på Naturhistoriska
Riksmuseet i samarbete med Centrum för biologisk mång fald, Naturhistoriska Riksmuseet och
Naturvårdsverket
För andra året i rad var Landskapskommittén medarrangör till en konferens om det svenska arbetet
inom IPBES (The Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services).
IPBES samlar, sammanställer och presenterar
den aktuella kunskapen om biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. Det handlar både om rådande
tillstånd, vad som driver på förändringar och hur
man kan gynna en positiv utveckling.

Vatten i det brukade landskapet. Landskapsforum 2018. Foto: Ylva Nordin.
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Konferensen tog utgångspunkt i fem nya rapporter från IPBES och vad de betyder för Europa
och det fortsatta arbetet med biologisk mångfald i
Sverige. En ny IPBES-liknande studie om livsmiljöer i nordiska kustområden presenterades också.
De många föredragen underströk bl a att biologisk mångfald och ekosystemtjänster är fundamentala för långsiktig utveckling och överlevnad och
därför bör integreras i alla policies och sektorer samt
att en balanserad användning av naturnyttor, som
speglar olika samhällsvärden, ökar sannolikheten
för en hållbar utveckling.
177 deltagare (A)

Studenter från Södertörns högskola
besöker biblioteket

21 oktober → Biblioteksvisning
Studenter från Södertörns högskola besökte biblioteket för en visning och en workshop.
26 deltagare (BAHP)

KSLA Caseutmaning 2018

26–28 oktober → Caseutmaning
I oktober genomfördes den fjärde caseutmaningen
på KSLA, denna gång med skogligt tema. De deltagande grupperna skulle utveckla ett kommunikationskoncept som får användaren av en skogsbaserad
produkt eller tjänst att intuitivt förstå dessa nyttor
och värden. Ett tidsperspektiv (igår, idag, imorgon)
och ett värdeperspektiv (för planeten, människorna,
ekonomin) fick gärna inkluderas.

Grupperna fick också hjälp att presentera sina
lösningar i form av en kort film, en ”pitch”, vilket
var mycket uppskattat. Lösningarna visade på stor
kreativitet och omfattade en växtbaserad vattenflaska, en pop up-restaurang, en informationskampanj
i samband med Vasaloppet, samt ett upplevelserum
på IKEA. Deltagarna var överlag nöjda med sin intensiva helg och KSLA har förhoppningsvis lockat
fler unga till sin verksamhet framöver.
14 deltagare (U-usk)

Skogsakademisk kompetens
i en föränderlig värld

6 november → Workshop på SLU Umeå för särskilt
inbjudna
Rekryteringen av kompetenta personer är en kritisk
fråga för den svenska skogssektorn och dess framtida konkurrenskraft. Det var en viktig utgångspunkt
för KSLA:s Kommitté för kunskaps- och kompetensförsörjning som verkade under åren 2013–2015.
Den följdes av en arbetsgrupp som tog hand om
kommitténs slutsatser och genomförde denna workshop för att säkerställa en kontinuerlig dialog mellan
SLU och näringen om de skogliga utbildningarna
framöver.
En viktig utgångspunkt i workshopen var skriften Framtidens skogsakademiker: Skogsakademisk utbildning i ett tidsöverskridande perspektiv (KSLAT nr
5-2018). Målet med dagen var att hitta en modell
för hur en kontinuerlig dialog mellan SLU och näringen kan se ut, en modell som ger mervärde för
såväl akademin som näringen.
37 deltagare (S)
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Vad är vilt
– vad är tamt?
Vad är jakt
– vad är slakt?

6 november
→ Seminarium
Detta seminarium tog
upp frågan om avlivning
av vilt i hägn (jakt eller
slakt) men också frågan
om till vilken grupp vissa djurslag inom hägn
ska räknas – vilda eller
tama djur.
Olika myndigheter
har olika uppfattningar.
Naturvårdsverket anÄr vilt i hägn vilt? Seminarium 6 november. svarar för föreskrifter
Foto: Pedro Lastra. som gäller viltförvaltning inklusive jakt, Jordbruksverket ansvarar för djurskydd vid hållande och
slakt av vilt i hägn och Livsmedelsverket ansvarar
för besiktning inför och efter slakt. Länsstyrelserna
har ett godkännande- och kontrollansvar beträffande djurskyddet för hägn.
Området styrs till stora delar av EU-förordningar, och de svenska föreskrifterna vilar på EUlagstiftning. Bestämmelserna är idag inte samstämmiga i alla delar. Det finns exempel där bestämmelserna har hamnat i direkt motsatsförhållande
till varandra, som i fråga om djurskydd i samband
med slakt. Vilka bestämmelser ska ges företräde när
krockar uppstår? På seminariet kom myndigheterna
överens om att fortsätta dialogen kring frågorna för
att lösa upp de svåra gränsdragningarna.
80 deltagare (J)

Tema Agenda 2030 – FN:s globala mål
för en hållbar utveckling

7 november → Alumniträff
För första gången arrangerade ungdomsutskottet en
träff för alumner från de första sex åren av KSLA:s
ungdomsverksamhet – Framtidsprojektet, mentorsprogram och caseutmaningar. Temat var ”Agenda
2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling”.
Akademiledamoten Jakob Lundberg informerade om We Effects arbete med utvecklingsmålen,
med ett starkt fokus på kvinnors och flickors rättigheter. Hilda Runsten från LRF berättade om hur
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Sveriges bönder påverkas av och bidrar till Agenda
2030. Slutligen redogjorde Mia Crawford, samordnare för Agenda 2030 på Utrikesdepartementet, för
hur regeringen arbetar med Agenda 2030 på global
nivå. Hon gav också en mycket personlig betraktelse över hur en ung människa kan ta sig an målen
och arbeta för en bättre framtid för alla. De globala
målen för hållbar utveckling antogs 2015 av FN:s
toppmöte för hållbar utveckling.
33 deltagare (U-usk)

Integrerad eller segregerad naturvård
– hur tar vi bäst tillvara landskapets
multipla värden?

15 november → Seminarium i samarbete med BECC
Under det senaste decenniet har det uppstått en intensiv debatt om huruvida biologisk mångfald bäst
bevaras genom att integreras med jord- och skogsbruk, eller om det är mer kostnadseffektivt med reservat som är separerade från produktionslandskapen.
Diskussionen kallas ibland ”land-sharing vs. landsparing” och Landskapskommittén höll ett seminarium om detta i samarbete med BECC, det strategiska forskningsområdet Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate vid Lunds
och Göteborgs universitet.
Problemställningen sett i ett svenskt perspektiv blev belyst av forskare och representanter från
ideella organisationer och de gröna näringarna.
Konklusionen var ganska klar: Om vi ska kunna
bevara svenska arter i livskraftiga populationer och
långsiktigt säkerställa ekosystemtjänster associerade med biologisk mångfald och produktion i jordoch skogsbruk, är det inte antingen integrerad eller
segregerad naturvård som behövs, utan både och!
Seminariet kommer att dokumenteras i en rapport
från BECC.
62 deltagare + 97 webbvisningar (A)

Tomorrow’s precision livestock farming
today (4D4F Horizon 2020-projekt)

21 november → Webinar från Barcelona, Spanien
Presentation av resultat och erfarenheter från projektet att bygga ett nätverk med fokus på mjölkdjur,
miljösensorer och realtidsinformation som beslutsunderlag i mjölkproduktionen. Sändes på webben
från en studio i Barcelona. Se även Projekt, sidan 35.
55 webbvisningar
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Jordbrukets klimatanpassning
– hur går det till?

21–22 november → Seminarium och workshop
Klimatförändringen leder till ett varmare klimat
med mer oförutsägbara väderförhållanden. När
temperaturen stiger ökar risken för väderblockeringar, vilket vi upplevde sommaren 2018. Ett högtryck
parkerade då över norra Europa och gav oss tre månaders ihållande värme och torka. Det ledde till att
andraskörden av vall torkade bort liksom betena under flera månader. Många betesdjur tilläggsutfodrades med det tilltänkta vinterfodret och djurägare har
tvingats till olika kreativa lösningar som att utfodra
med vass och halm, stängsla in skogsbete, skörda
en extra proteingröda efter spannmålsskörden och
ensilera betblast. På seminariet presenterades vilka
olika strategier olika typgårdar kan ha för att möta
klimatförändringarna.
82 deltagare (J)

Träd – en vandring i den
svenska skogen
av Gunnar Wetterberg

22 november → Boksamtal
”Sverige skapades ur skogen. Välfärden är byggd av trä. Träden kan
vara nyckeln till att lösa några av
framtidens svåraste bifrågor.” Så inleder historikern Gunnar Wetterberg sin bok Träd
– en vandring i den svenska skogen. Boken har vuxit
fram ur en ”skoglig lekmans nyfikenhet”. Gunnar
Wetterberg låter skogen vara den tråd som håller
samman historien om det som idag är Sverige. Från
skogens återkomst till södra Skandinavien omkring
9500 f.Kr., över medeltidens sågkvarnar, massaindustrins genombrott och skogens framtid som kolsänka och oljeparentesens slut, får vi följa människans arbete med och tankar kring skogen. Gunnar
Wetterbergs samtalspartner var akademiledamoten
Åke Barklund.
56 deltagare (BAHP)

Agenda 2030 och skogen – i internationell policyutveckling och företagande

27 november → Seminarium
En av utgångspunkterna i det nationella skogsprogrammet är att skogen och dess värdekedja ska bidra

till globalt hållbar utveckling och genomförande av
Agenda 2030.
En viktig samarbetspartner när det gäller internationella skogsfrågor och Agenda 2030 är FAO.
FAO presenterar vartannat år sin flaggskeppsrapport om skogen, The State of the World’s Forests. 2018
års rapport heter Forest pathways to sustainable development. Den analyserar och följer upp hur skogen
bidrar till 10 av de 17 globala hållbarhetsmålen. I
rapporten uppmanas medlemsländerna dels att utveckla sina policies för global utveckling med inriktning mot skogliga frågor, dels att inom respektive
land utveckla kopplingen mellan skogen och dess
värdekedjor och hållbar utveckling.
Skogsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att aktivt bistå Regeringskansliet i proaktivt och strategiskt påverkansarbete för integrering av den internationella dimensionen. Målet är att Sverige ska få
en tydligare röst i skogsvärlden och med det stärka
den svenska skogssektorns globala konkurrenskraft.
Vid seminariet diskuterades hur Sverige kan bidra globalt genom sin internationella politik och hur
svenska företag i skogen och dess värdekedjor kan
bidra till respektive dra nytta av Agenda 2030 för
sin utveckling.
52 deltagare (I-usk)

Värdefulla mervärden i svensk
livsmedelsproduktion

29 november → Seminarium
Vad är smak och hur upplevs den? ”Smak” är inget
heltäckande ord för vad vi egentligen pratar om. I
smaklökarna, som främst finns på tungan, registreras endast de fem grundsmakerna beskt, salt, surt,
sött och umami. I ”smakupplevelsen” är däremot
alla sinnen involverade. Framför allt luktsinnet, då
lukten från maten i munnen når näsan via den retronasala passagen. Även hörseln påverkar i hög grad
vilken smak vi upplever.
Vi har olika preferenser beträffande olika smaker, varav framförallt grundsmakerna är medfödda.
Respons på lukt är däremot till stor del inlärd. Det
är möjligt att omforma preferenser för olika lukter
och vår åsikt om mer komplexa smakupplevelser.
En råvaras smaker påverkas på olika sätt från
produktion till att den hamnar på butikshyllorna.
Vid förtäring av slutprodukten får konsumenten
uppleva råvarans bevarade och framhävda smaker.
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Det genererar den helhetsupplevelse som uppfattas
av våra sinnen. Arbetet med att väva samman smakbegreppet och dess drivkraft med andra mervärden
är redan på god väg. Samtidigt krävs ytterligare samarbete inom livsmedelskedjan för att kunna utforska
och lyfta fram fler dimensioner av smakupplevelser.
64 deltagare (J)

att dess värdeskapande inte alltid motsvarar dess
kostnader. Workshopen dokumenterades i en rapport som publicerats på KSLA:s hemsida (red. Per
Emgardsson och Per Frankelius).
30 deltagare (A)

Framtidens teknik i jord och skog

4 december → Seminarium
Mellan åren 1986 och 2001 diagnosticerades närmare 200 000 djur i Europa som smittade av prionsjukdomen BSE eller Galna kosjukan. Ursprunget
var så kallat köttmjöl, framställt av djurkadaver och
slaktrester, som användes till djurfoder. Sedan 2001
är detta helt förbjudet i EU.
Under seminariet gav de som då stod i händelsernas centrum sina perspektiv på saken från olika
utgångspunkter, bland andra Erik Fichtelius, journalist och författare, dåvarande jordbruksminister
Margareta Winberg och veterinärer, epidemiologer
och representanter för slakterinäringen.
Sjukdomen och dess status idag diskuterades
också. Är den helt utrotad eller kan det ske nya utbrott? Hur arbetar myndigheter och näringen idag
med sjukdomskontroll?
55 deltagare (BAHP)

3 december → Workshop för särskilt inbjudna
Denna workshop arrangerades av Kommittén för
teknik i de gröna näringarna. Inbjudna var lantbrukare, fackpressjournalister, innovationsrådgivare,
lantbruksrådgivare, forskare, maskintillverkare och
utvecklare av digital teknik.
Fyra föreläsare medverkade: Imke Borchardt
(lantbrukskammaren i Schleswig-Holstein), KlausHerbert Rolf (365FarmNet), Magnus Karlberg
(Luleå tekniska universitet) samt Peter Borring
(LRF Östergötland). Ove Konradsson, AgroVäst,
var moderator.
En lärdom är att tekniken kan skapa betydande
nytta och stora värden för skogs- och lantbruket.
Många gånger kan tekniken också ge miljövinster
parallellt med den ekonomiska nyttan. Lika viktiga
lärdomar är att tekniken inte alltid är fulländad och

Galna kosjukan och köttmjölet
– vad behöver vi minnas?

Det måste finnas visioner även för kommuner med sviktande befolkningsunderlag. Seminarium december 2018. Foto: Ylva Nordin.
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Småorten och landsbygdens utveckling
– samhällsplanering ur ett landsbygdsperspektiv

5 december → Konferens på Uppsala slott i samarbete
med Länsstyrelsen Uppsala län och SLU
Vilka är utmaningarna och möjligheterna för dagens
landsbygd, vilka är det som flyttar dit och hur planerar man för en hållbar framtid också i glesbygd?
Landshövding Göran Enander öppnade seminariet med att konstatera att samhällsutvecklingen i
Uppsala län länge har haft ett urbant fokus och att
vi nu också behöver rikta blicken mot landsbygden.
Det handlar om att värna jordbruksmarken för att
säkra en stabil livsmedelsförsörjning men också om
livskvalité och tillgång till bostad och service i livets
alla skeenden.
Erik Westholm menar att livet på landsbygden
har förändrats och att människor inte är närvarande
i lokalsamhället på samma sätt som tidigare, vilket
påverkar de sociala relationerna.
Josefina Syssner, Linköpings universitet, talade
om att vi behöver visioner även för kommuner med
sviktande befolkningsunderlag. En lösning kan vara
att fokusera mer på samverkan, kunskap och organisation.
Charlotta Hedberg, Umeå universitet, talade
om drivkrafterna för människor som flyttar till
landsbygden och om den växande trenden ”down-

shifting”. Seminariet sammanfattas i artikel i KSLA
Nytt & Noterat nr 1-2019 samt på hemsidan.
181 deltagare (A)

Markanvändningen i vårt jordbruk – vad
betyder den för maten och klimatet?

5 december → Seminarium
Fokus i detta seminarium låg på markanvändning
inom jordbruket givet att den inhemska livsmedelsproduktionen behöver öka samtidigt som klimatutsläppen måste minska.
Seminariet delades in i tre tematiska områden
där föredrag varvades med diskussioner där åhörarna aktiverades i form av bikupor.
Tema 1 tog upp orsaker till att Sverige successivt blivit mer och mer beroende av livsmedelsimport. Det har minskat klimatpåverkan från inhemsk
produktion samtidigt som den ökat i andra länder.
Tema 2 pekade på andra ekossystemtjänster än matproduktion som jordbruket bidrar med. Under tema
3 låg utmaningen i att finna markanvändningslösningar som minskar klimatpåverkan samtidigt som
andra mål kan nås, som mat- och energiförsörjningsmål. Glimtar från seminariet återges i KSLA
Nytt & Noterat nr 1-2019 och i ett nummer av
KSLAT under 2019.
39 deltagare + 91 webbvisningar (S)
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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!

De seminarier, konferenser och andra aktiviteter som akademien anordnar är den främsta vägen att fullgöra
uppdraget att vara en mötesplats. Andra organisationer med rötterna inom de gröna näringarna använder
i allt högre grad våra lokaler på Drottninggatan 95 B i Stockholm för olika aktiviteter. Det gläder oss och
befäster akademiens roll som arena för samtal kring bruket av våra naturresurser.
Under året har bland annat dessa organisationer förlagt någon typ av aktivitet till akademihuset:
Hushållningssällskapet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Projektgruppen för IUFRO 2024, Stockholms Gartnersällskap, Stockholms Lantbruksklubb, Föreningen Skogs- och lantbruksjournalister (FSLJ),
Skogsstyrelsen, Föreningen för Dendrologi och Parkvård, Skogssällskapet, KK-stiftelsen, Kolarorden,
Vi Konsumenter, Kålrotsakademien, Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Skogssällskapet,
Stockholm International Water Institute (SIWI), Gastronomiska akademiens Forskningsstiftelse, Stiftelsen
Rättsfonden, Tankesmedjan för Internationella Skogsfrågor (SIFI), Skogshistoriska sällskapet, Stiftelsen
Hästforskning, Stockholms Jägmästarklubb.
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Projekt
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien arbetar med mer kortsiktiga projekt, inriktade på tvärvetenskapliga kunskapssammanställningar, synteser och framtidsstudier inom områden där akademien anser att
det är särskilt angeläget att bidra med underlag till den framtida utvecklingen. Under 2018 har bland
annat följande projekt varit aktuella.

Konsten, människan och landskapet i
förändring

Projektet Konsten, människan och landskapet i
förändring 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, liksom koncentrationen till städer och
till större gårdar.
Detta projekt är ett samarbete med Konstakademien och syftar till att utveckla hur två akademiers olika typer av kunskaper kan befrukta vår
syn på landskapet och ge nya och mer nyanserade
erfarenheter. Under året togs ett förslag till konstnärlig gestaltning fram.

Data Driven Dairy Decisions for Farmers
(4D4F)

Det treåriga EU-projektet 4D4F startade i mars
2016 inom forskningsprogrammet Horizon 2020.
Projektet handlar om att se på möjligheter att använda och dra nytta av sensorer och andra mättekniker inom modern mjölkproduktion och även om
hur detta ska spridas till både producenter och konsumenter. Totalt deltar 16 partners från 9 olika europeiska länder i projektet. Brittiska Royal Agriculture
Society bistår med huvudprojektledare och från
Sverige ingår KSLA och DeLaval i konsortiet. I den
svenska konstellationen har KSLA rollen som nod
och personer från SLU, Hushållningssällskapen och
Växa utför uppdrag. Exempel på aktiviteter under
2018 är genomförandet av ett webbseminarium om
användning av befintlig och ny teknik, med media

Projektet 4D4F handlar
om datastöd inom modern mjölkproduktion.
Foto: Ylva Nordin.

som målgrupp. 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.

Tandem Forest Values

Under 2017/2018 fick KSLA uppdraget att bereda
och besluta om projekt inom forskningsprogrammet
Tandem Forest Values, som var Sveriges gåva till
Finlands 100-årsjubileum. Syftet med gåvan var att
ta fram ett bilateralt forskningsprogram där medlen
skulle finansiera 12 postdoktjänster inom områdena
”Hållbar skogsskötsel” och ”Nya produkter/processer” med totalt 24 mkr. Programmet finansieras,
utöver regeringen via Formas, av Marianne och
Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna,
Skogsindustrierna och KSLA.
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Beredningsarbetet genomfördes i två internationella beredningsgrupper och beslut togs slutligen i
KSLA:s presidium. Professor Annika Nordin, SLU
Umeå, fick förtroendet att vara ordförande i båda
grupperna. Hela 72 forskningsansökningar inkom,
många av mycket god kvalitet. Som planerat beviljades 12 projekt som kommer att pågå under två år
med start under våren 2019. Varje projekt är ett samarbete mellan universitet och forskningsinstitut från
båda länderna.

Äganderätt

I slutet av 2017 startade Skogsavdelningen ett avdelningsövergripande projekt om äganderätten. Bakgrunden är att många upplever att kunskapen om
och respekten för jord- och skogsbrukares ägandeoch brukanderätt har minskat de senaste åren.
Projektets syfte är att öka kunskapen om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja
de areella näringarna till samhällets nytta. Under
2018 genomfördes ett rundabordssamtal den 7 februari och ett seminarium den 31 maj.

Skogsmarksbegreppet

I olika sammanhang beskrivs skogstillståndet och
hur skogsmarken används för att tillmötesgå en
mängd förväntningar och krav. Inte sällan förekommer olika uppgifter om hur stor den svenska
skogsarealen är, beroende på om all skogsmark
enligt FAO:s definition inkluderas, eller om endast produktiv skogsmark avses eller andra typer av
avgränsningar. Än fler blir varianterna när Sverige
redovisar vad som är produktionsmark, mark där
mångbruk sker eller mark som har olika grader eller
typer av skydd.
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För att kunna föra meningsfulla samtal och meningsutbyten om skogens nyttjande och hållbara
förvaltning är det viktigt att alla deltagande parter
förstår vad olika begrepp betyder. För många begrepp saknas idag entydiga definitioner.
Sedan slutet av 2017 driver KSLA ett projekt
som syftar till att klargöra olika skogliga begrepp
i en svensk och internationell kontext. Ett första
rundabordssamtal hölls i december 2017 mellan
myndighetsrepresentanter (Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, SLU, SCB och Lantmäteriet). Det har
följts av ytterligare rundabordssamtal med samma
grupp.
En promemoria är under utarbetande och ska
förankras hos respektive myndighet. Begreppen
som omfattas av denna promemoria är sådana som
gruppen uppfattat att det saknas en samsyn om i
fråga om betydelse, sådana som används med olika
innebörd i den aktuella debatten. Promemorian ska
bli ett underlag för dialog och diskussion i en större
krets.

Vägval för klimatet

KSLA samarbetar med IVA i projektet Vägval för
klimatet genom att medverka till delprojektet Livsmedelssystem. Övriga delprojekt är Transportsystem,
Energisystem, Samhällssystem och Industrisystem.
Huvudsyftet med projektet är att ta fram en handlingsplan för hur Sverige uppnår nollnettoutsläpp
och ökad konkurrenskraft till 2045. Ett flertal
seminarier, möten med politiker, styrgruppsmöten och arbetsgruppsmöten har genomförts under året. Arbetsgruppen består av Ingrid Rydberg,
KSLA (ordförande); Jan Rundqvist, KSLA; Ann
Segerborg-Fick, KSLA; Maria Dirke, KSLA; Per
Bodin, Jordbruksverket; Thomas Kätterer, SLU, och
Jenny Jewert (sekreterare).
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Publiceringsverksamheten
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift

De olika numren av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT, ISSN 0023-5350) 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.
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. Information går ut via e-postmeddelande till de som
prenumererar på information från KSLA, i pressmeddelanden och via sociala medier. Under 2018 – tidskriftens årgång 157 – kom sex nummer ut, varav ett endast digitalt.

Nr 1

Menyn och tidens tecken – måltiderna vid KSLA:s högtidssammankomster åren
2003–2018
Förf: Christina Möller och Per Eriksson
ISBN: dig 978-91-88567-11-6, tryck 978-91-88567-10-9
Jordbruksavdelningen och BAHP (48 sidor)

Nr 2

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2017
Red: Ylva Nordin
ISBN: dig 978-91-88567-14-7, tryck 978-91-88567-13-0
(72 sidor)
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Nr 3

Lantbruket i diplomatins korridorer – en skrift om Sveriges lantbruksråd
Red: Inge Gerremo, Ingemar Nilsson, Bengt-Olof Svensson och Per Eriksson.
ISBN: dig 978-91-88567-16-1, tryck 978-91-88567-15-4
Jordbruksavdelningen och BAHP (140 sidor)

Nr 4

UNIK Utmaning 2017 – en casetävling om att halvera vårt matsvinn
till år 2030
Red: Ylva Nordin
ISBN: dig 978-91-88567-16-1
KSLA:s casetävling, de fem lagens lösningsförslag, endast digital publicering (28 sidor)

Nr 5
Framtidens skogsakademiker. Skogsakademisk utbildning i ett tidsövergripande
perspektiv
Förf: Erland Mårald
ISBN: dig 978-91-88567-20-8, tryck 978-91-88567-19-2
Studie om framtida utbildning inom ramen för Future Forests, Skogsavdelningens arbetsgrupp
för uppföljning av Kompetensförsörjningskommitténs rekommendationer (72 sidor)

Nr 6

Forests and the climate. Manage for wood production or leave the forest as a carbon
sink?
Förf: Göran Berndes, Mattias Goldmann, Filip Johnsson, Anders Lindroth, Anders
Wijkman, Bob Abt, Johan Bergh, Annette Cowie, Tuomo Kalliokoski, Werner Kurz,
Sebastiaan Luyssaert och Gert-Jan Nabuurs
ISBN: dig 978-91-88567-22-2, tryck 978-91-88567-21-5
Rapport från konferens i mars 2018, Kommittén för klimat och markanvändning mot 2030
(48 sidor)
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KSLA Nytt & Noterat

Den digitala nyhetstidningen KSLA Nytt & Noterat informerar främst om akademiens aktiviteter och de publikationer som KSLA ger ut. Information om 2018 års
fyra nummer gick via e-post till de nära 2 000 prenumeranterna samt akademiens
svenska och nordiska ledamöter, och utöver det till andra intresserade via digital
nyhetstjänst och sociala medier.
Bland artiklarna i 2018 års nummer kan nämnas
”En grönare stad är en skönare stad”. Wallenbergseminariet 2017, Global Urban
Sustainability and Justice, gav anledning att reflektera över landet i staden, hållbarheten och de stora sammanhangen. Artikeln ”Älgförvaltningen måste bli ett gemensamt ansvar” handlade om avsiktsförklaringen Handslaget som ska hjälpa skogsbruket och jägareförbundet att ta älgstammen till Riksdagens målnivå.
Nr 1-2018 (36 sidor).
”Smakens värde – för individ, producent och förädlare” tog upp frågan om hur smak
definieras och vilken betydelse smaken, detta komplexa begrepp, har i livsmedelskedjans olika led, och vilka faktorer som kan styra en smakupplevelse. ”Rätten att äga
och bruka sin mark” refererade ett seminarium där utgångspunkten var osäkerheten
kring tillämpningen av de lagar som påverkar rätten att förfoga över mark.
Nr 2-2018 (32 sidor).
”Global Food Security – mer med mindre” resonerade utifrån Berteboskonferensen
om global livsmedelssäkerhet som gigantisk utmaning och jordbrukets betydelse för
samhällsutvecklingen. Sitter vi på en tickande bomb? ”Skalans betydelse – morgondagens jordbrukslandskap i historiens ljus” gav en redogörelse för en sammankomst
där diskussionen var livlig om fält- och gårdsstorlekens betydelse för avkastning och
lönsamhet, med nedslag i såväl medeltidens små skiften som i lantbruksföretag i till
exempel Ryssland och Ukraina med arealer stora som Skåne.
Nr 3-2018 (32 sidor).
”Skogens rödlista 2050. Kortare längre eller bara annorlunda?” Överläggningen vid
akademiens sammankomst i november hade ett övergripande budskap: att tolka och
använda rödlistan på rätt sätt, som ett kunskapsunderlag. ”Agenda 2030 och skogen”
refererade Internationella utskottets seminarium om hur Sverige kan bidra globalt
genom sin internationella politik och hur svenska skogsföretag ska bidra till respektive dra nytta av Agenda 2030 för sin utveckling.
Nr 4-2018 (32 sidor).

Akademiens Matrikel kom som vanligt ut i början av
året. Denna tryckta skrift innehåller uppgifter
om och foto på alla akademiens ledamöter.
Den distribueras till samtliga ledamöter,
våra systerakademier med flera organisationer
och ett litet antal prenumeranter.
Matrikel 2018 (180 sidor).
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KSLA har besvarat en remiss om
grön infrastruktur i Stockholm.
Rågsved. Foto: Ylva Nordin.
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Avgivna remissvar
Under 2018 har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien lämnat fyra remissvar till departement och myndigheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och akademisekreteraren efter beredning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller särskilt sammansatta grupper av 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 2018 gäller:
1. Finansdepartementets utredning/betänkande Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel.
SOU 2017:102 (till Finansdepartementet 2018-03-28)
2. Formas Agenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat.
Dnr 2018-00369 (till Formas 2018-05-03)
3. Länsstyrelsen Stockholms rapport Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län.
LST-rapport 2018:26, dnr 106-2131-2015 (till Länsstyrelsen i Stockholm 2018-05-15)
4. Formas Utvärdering av Sveriges medlemskap i IIASA.
Dnr 2018-02020 (till Formas 2018-09-07)
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Anslag, stipendier, priser
och belöningar
Akademien förvaltar 44 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 Lantbruksveckans
fond som har maxbeloppet 400 000 kronor) och som resestipendier till studerande inom jord-, skogs- och
trädgårdsbruk, men även till praktiska utövare inom de areella näringarna. Beloppet per individ överstiger
normalt inte 25 000 kronor. Vid bedömningen av ansökningarna har man beaktat sökandes kompetens i
förhållande till målet för ansökan, liksom sektorrelevans.
Styrelserna för Stiftelsen Anders Elofsons fond, Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder och Svensk
Växtnäringsforskning fattar egna beslut om anslagsfrågor och utdelning.
Efter ansökningar, som granskats av oberoende granskningsnämnd, har anslag också beviljats till projekt och
kommittéer inom akademiens ram. Allmänna avdelningen har tilldelats 2 208 700 kr, Jordbruksavdelningen
har tilldelats 2 210 050 kronor och Skogsavdelningen har fått 2 295 520 kronor. 2 175 400 kronor har gått
till BAHP, Enheten för bibliotek, arkiv och historiska projekt. Medlen har hämtats ur följande stiftelser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond, 2 810 400 kronor.
Stiftelsen Akademiens biblioteksfond, 475 000 kronor.
Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond, 296 000 kronor.
Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond, 4 114 750 kronor.
Stiftelsen Carl-Gustaf och Viveka Åkerhielm minnesfond, 85 520 kronor.
Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond, 405 000 kronor.
Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond, 308 000 kronor.
Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond, 135 000 kronor.
Stiftelsen Per Palmgrens fond, 240 000 kronor.
Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond, 20 000 kronor.

Av stiftelsernas disponibla avkastning under redovisningsåret 1 januari 2018–31 december 2018 har
21 502 633 kronor beviljats i anslag, bidrag, stipendier, priser och belöningar (se även sidan 67). Av dessa
medel utgör 21 164 348 kronor anslag till forskning och projekt samt bidrag till studieresor, regionala belöningar och elevstipendier. Resterande medel, 338 285 kronor, utgörs av priser, medaljer och belöningar
utdelade 2018.
De priser och belöningar som delades ut vid 2018 års högtidssammankomst (sidan 12–15) beslutades år 2017 och
redovisades därmed i 2017 års verksamhetsberättelse.
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• Stiftelsen A.W. Bergstens donation, resebidrag utgörande Gunnar Torstenssons Enaforsholmsstipendium
(deltagande i Enaforsholmskursen 2018, se sidan
26) till studerande vid Sveriges lantbruksuniversitet för berömvärt deltagande i studentkårernas
idrottsliga verksamhet och/eller föreningslivet
inom respektive idrottsförening: 44 100 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 stora guldmedalj för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens arbetsfält,
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 10 215 kronor.
• Stiftelsen S.O. Bergs och Fajer Fajerssons fond, S.O.
Bergs och Fajer Fajerssons pris som belöning för
framstående insatser inom lantbrukets marklära/
växtnäringslära, växtodlingslära och växtförädling/kvalitetsforskning utan särskild prioritering
mellan områdena: 50 000 kronor.
• Stiftelsen Adolf Dahls fond för främjande av jordbruk, företrädesvis baljväxtodling: 490 000 kronor.
• Stiftelsen Akademiens biblioteksfond, till BAHP,
Enheten för bibliotek, arkiv och historiska projekt: 475 000 kronor.
• Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond för i
första hand hydrotekniska försök och undersökningar på jordbruksområdet samt till publicerande av skrifter i dithörande ämnen: 369 995
kronor.
• Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond för
forskning beträffande husdjurens utfodring och
vård: 220 000 kronor.

• Stiftelsen Anders Elofsons fond, forskningsanslag
för understöd av forskning inom betesområdet,
vallkulturen och fröodlingen: 140 000 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: 55 000 kronor.
• Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond, till arkitekt
eller ingenjör med särskilt intresse för byggnadernas utformning med hänsyn till såväl nyttjandet av nyare byggnadsmaterial som till gårdsbildens estetiska intryck och gårdsbebyggelsens
infogande i landskapet: 165 000 kronor
• Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond för främjande av vetenskaplig undervisning och forskning: 1 140 000 kronor.
• Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds donationsfond som
har som ändamål att främja befordrande av ändamålsenliga och för smakfull enkelhet utmärkta lantbruksbyggnader: 15 000 kronor
• Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond
som har som ändamål att lämna bidrag till stipendier antingen för trädgårdsskötselns teoretiska
eller praktiska studier i utlandet eller för genomgående av fullständig kurs vid Alnarpsinstitutet,
nuvarande SLU, eller annan statlig högre svensk
trädgårdsundervisningsanstalt: 127 500 kronor
• Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond, resestipendier för lantbrukets teoretiska och praktiska
studier i utlandet till yngre personer som nyligen
utexaminerats från Ultuna eller Alnarp: 120 000
kronor.
• Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond, stipendier för att främja och stimulera intresset för skogsskötsel, speciellt lövskogsskötsel
i Sydsverige: 100 000 kronor.
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• 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: 405 000
kronor.
• Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond, stipendier
till avgående elever vid Himmelstalundsskolan,
tidigare Statens Trädgårdsskola: 20 000 kronor.
• Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond för forskning och utbildning till gagnade av svensk lantbruksnäring: 20 000 kronor.
• Stiftelsen Hem i Sverige-fonden för forskning företrädesvis med anknytning till de mindre jordbruksföretagarnas problem: 460 000 kronor.
Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, elevstipendier till
studerande vid ettåriga påbyggnadsutbildningar
i jordbruk och trädgårdsodling: 20 000 kronor.
• Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond
för befordran av svenska jordbrukets utveckling
och förkovran: 152 000 kronor.
Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond,
två belöningar för framstående doktorsarbete,
en belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation och en belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst: sammanlagt 60 000 kronor.
• Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond, resestipendium till doktorand vid SLU: 64 600 kronor.
• Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond för främjande av internationella forskarkontakter och erfarenhetsutbyte inom skogs- och
jordbruksforskningsområdet och aktuella kontaktområden: 210 000 kronor.
• Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond med ändamål att lämna bidrag till upplysningsverksamhet rörande djurskydd: 60 000 kronor.
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• Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond för
utveckling av lantbruk, trädgårdsskötsel eller biodling: 70 000 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: 210 000 kronor.
• Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, bidrag till
studerande för utbildning till agronom eller hortonom: 287 500 kronor.
Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, stipendier
till studerande vid SLU:s lantmästarutbildning i
Alnarp: 20 000 kronor.
• Stiftelsen SLO-fonden (Svenska Lantbrukarnas
Olycksfallsförsäkringsbolags fond), bidrag för utbildnings- och försöksverksamhet, vetenskaplig
forskningsverksamhet, samt ekonomiskt stöd till
en doktorandtjänst: 6 057 700 kronor.
• Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering, för
främjande av utveckling av en effektiv ekonomiskt riktig mekanisering inom jord- och skogsbruk, fiske och biodling: 30 000 kronor.
• Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning, medel till
projekt med särskild inriktning på användningen
av mineralgödsel och kalkningsmedel: 374 664
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 467 000 kronor.
• Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder, till forskningsprojekt och resestipendier inom vallodlingens, vallfoderberedningens och vallfoderutnyttjandets områden: 206 000 kronor.
• Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling har bidragit med 70 000 kronor till Sveriges
Utsädesförenings verksamhet under 2018.
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DONATIONSGÅRDARNA
Barksätters egendom
Enaforsholm Fjällgård
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Barrexotparken på Barksätter. Foto: Birgitta Naumburg.
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Barksätters egendom
Barksätters egendom i Södermanland donerades 1983 till akademien av fru Mary Francke-Gustafson.
Syftet med donationen var att bevara ett sammanhållet aktivt sörmländskt jord- och skogsbruk för att
där möjliggöra forskning inom jord- och skogsbruk samt husdjursskötsel.

Förvaltningsstyrelsen har under verksamhetsåret
följt den långsiktiga strategin för byggnadsunderhåll
och skogs- och jordbruk. Fastigheten är certifierad
enligt FSC och PEFC. Under året har upphandling
skett av den operativa förvaltningen. Styrelsen har
därvid valt att ge förnyat förtroende till Linköpings
Skogstjänst AB för perioden 2019–2021.
Liggande försök underhålls och akademien är
positiv till ytterligare forsknings- och försöksverksamhet. Ädellövsparken och barrexotparken har
under året röjts och kompletterats och den senare
har också viltbehandlats. Ett konsultföretag, Skogspartner AB, har anlitats för att göra en analys av
skogen som har legat till grund för beslut om framtida skogsskötselstrategier. En av effekterna av detta
blir att föryngringsavverkningarna kommer att öka
upp till ca 12 ha årsyta.
Årets försäljning av skog uppgår till ca 4 860
skogskubikmeter, vilket är 140 procent av tillväxten. Av detta är ca 4 600 skogskubikmeter sålda som
avverkningsuppdrag och ca 260 skogskubikmeter
utgörs av vindfällen. Ökningen av avverkningsvolymen jämfört med tidigare år beror på ett uppdämt

behov att avverka mogen skog. Ungskogsröjning har
genomförts på 37,8 ha och 5,4 ha har återbeskogats
med granplantor.
Fastighetens jordbruk är utarrenderat, det tvååriga avtalet löper till och med 2020-03-13.
Verksamheten består av nötdjursproduktion och
spannmålsodling. Arrendatorn avser att övergå till
ekologisk odling i enlighet med Kravs regelverk.
Jakten är utarrenderad till mangårdsbyggnadens
hyresgäst. Under senaste jaktsäsong har nedlagts
70 (48) dovvilt, 1 (0) kronvilt, 9 (17) vildsvin och
6 (2) rävar (inom parentes förra årets avskjutning).
Styrelsen arbetar fortsatt aktivt med åtgärder för att
begränsa viltskador på skog och jordbruksgrödor.
Bedas hus har varit uthyrt delar av året. Ny vattenbrunn är borrad vid Bedas hus och nytt kök är
installerat i Västra Bostaden. Utöver det har löpande
underhåll skett. Parkskötselåtgärder (skötsel av gräsmattor, häckar och fruktträd) utanför huvudbyggnadens tomt, vid magasinet och vid Bedas hus har
utförts av lokal trädgårdsentreprenör.
Kontaktperson för Barksätter på KSLA:s kansli
är akademijägmästare Birgitta Naumburg.

Corps de logiet på Barksätter i lummig grönska. 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 var under året tudelat: Förvaltningsstyrelsen för Stiftelsen A. W. Bergstens
intressen på Enaforsholm hanterade långsiktiga ägarfrågor, såsom frågor om fastighetsunderhåll, förvaltnings- och skötselplan för egendomen. Driftsbolaget AB Enaforsholm, med separat bolagsstyrelse, ansvarade för den löpande affärsverksamheten på fjällgården.

Fastigheten Enaforsholm
Förvaltningsstyrelsen 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. Stiftelsestyrelsens kontaktperson på KSLA:s kansli var under 2018 akademiagronom Magnus J. Stark.

AB Enaforsholm
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har förutom bolagsstämma haft 8 protokollförda styrelsemöten. En ny vd påbörjade sin an-

ställning den 1 december 2017 och var verksam till
och med den 9 november 2018 då personen valde att
lämna uppdraget. Styrelsen beslutade ge Magnus J.
Stark uppdraget som tillförordnad vd tillsvidare från
och med den 12 november 2018.
I december fick AB Enaforsholm ett tillfälligt
lån på 100 000 kr från Stiftelsen A.W. Bergstens
donation. Det konverterades senare till ett ovillkorat
aktieägartillskott.
Under året avverkades avverkningsmogen skog
på ett område om ca 2 ha. Detta genererade intäkter
till Stiftelsen A.W. Bergstens donation som använts
till underhåll av Enaforsholm Fjällgård.
Väsentliga händelser efter räkenskapsåret
Under det första halvåret 2019 kommer driften vara
minimal eftersom styrelsen arbetar med att hitta en
långsiktigt hållbar lösning avseende driften av AB
Enaforsholm.

Besökare till Enaforsholm Fjällgård tar tåget ända fram. Foto: Magnus J. Stark.
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Akademiens organisation 2018

AKADEMIEN – LEDAMÖTERNA
Allmänna
avdelningen

UTSKOTT

Jordbruksavdelningen

Skogsavdelningen

NÄMNDER

AKADEMIKOLLEGIUM

Forskningsfrågor

Ekonominämnden

Internationella frågor

Pris- och belöningsnämnden

Ungdomsfrågor

Nämnden för BAHP

DONATIONSGÅRDARNA

Granskningsnämnden

Anslagsnämnden

PRESIDIUM

Barksätter
Enaforsholm

Kansli

AKADEMISEKRETERARE/VD

AKADEMIKAMRER
AKADEMIKOMMUNIKATÖR
HANDLÄGGARE
ADM ASSISTENT
SERVICE-/FASTIGHETSANSVARIG

AVDELNINGS- OCH KOMMITTÉVERKSAMHET
Allmänna
avdelningen AU

Jordbruksavdelningen AU

Skogsavdelningen AU

Land och stad

Jordbrukets
klimatanpassning

Klimat och markanvändning mot 2030

Landskapsfrågor

Livsmedelsproduktionens värdekedja

Skogens
ekosystemtjänster

Teknik
i gröna näringar

Sveriges jordbruk
2030
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Avdelningssekreterare

BAHP

AKADEMIAGRONOM Allmänna

AKADEMIBIBLIOTEKARIE

AKADEMIAGRONOM Jordbruks

AKADEMIBIBLIOTEKARIE

AKADEMIJÄGMÄSTARE Skogs

AKADEMIARKIVARIE

BAHP = Bibliotek, arkiv och historiska projekt
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ORGANISATIONEN
Övergripande organisation
Avdelningarna och deras kommittéer
Bibliotek, arkiv och historiska projekt, BAHP
Nya ledamöter
In Memoriam
Personal
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Övergripande organisation
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien står under H. M. Konungens beskydd.
Akademiens högsta beslutande organ är Akademien in pleno, det vill säga ledamöterna.

Ledamöter

Akademiens ledamöter väljs in i någon av de tre
avdelningarna: Allmänna avdelningen, Jordbruksavdelningen och Skogsavdelningen. Inom varje avdelning finns 70 rum för svenska ledamöter under
65 år och 25 rum för utländska ledamöter under 65
år. Därtill finns utrymme för högst 20 hedersledamöter.
När en ledamot fyller 65 år lämnar denne sitt
rum men kvarstår som fullvärdig ledamot och en ny
ledamot kan väljas in i akademien. Nya ledamöter
nomineras av ledamöterna och utses av akademien
en gång per år.
Den 31 december 2018 hade akademien 515
svenska och 171 utländska ledamöter, inklusive de
som valdes in vid akademisammankomsten den 13
december 2018. Uppgifter om ledamöterna finns i
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens matrikel.

Kollegium

Akademiens styrelse, under Akademien in pleno,
utgörs av akademikollegiet. Ledamöter i kollegiet
är preses (styrelsens ordförande) och vice preses,
akademiens sekreterare, de tre avdelningsordförandena samt ytterligare nio ledamöter, av vilka varje
avdelning väljer tre (dessa tre utgör också tillsammans med sin avdelningsordförande avdelningens
arbetsutskott). Mandattiden för samtliga är fyra år.
2018 bestod akademikollegiet av dessa ledamöter:
Lisa Sennerby Forsse, preses
Björn Sundell, vice preses
Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd
Från Allmänna avdelningen
Mats Denninger, avdelningsordförande
Lena M Lindén
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Carola Wingren
Anders Wästfelt
Från Jordbruksavdelningen
Åke Rutegård, avdelningsordförande
Jan Fimmerstad
Helena Jonsson
Arvid Uggla
Från Skogsavdelningen
Monika Stridsman, avdelningsordförande
Uno Brinnen
Marianne Eriksson
Magnus Thor

Presidium

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

Praktisk verksamhet

Verksamhetens innehåll bestäms av akademien genom dess olika organ och dess aktiva ledamöter.
Utöver avdelningarna, deras kommittéer och
enheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt
(BAHP) finns fasta nämnder av rådgivande karaktär
och berednings- och arbetsgrupper som tillsätts för
specifika kortare uppdrag.
Tre nya utskott, som sorterar direkt under kollegiet, initierades under 2017 och började sitt arbete under 2018: Utskottet för forskningsfrågor,
Utskottet för internationella frågor och Utskottet
för ungdomsfrågor.
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Operativ organisation
Det praktiska arbetet inom Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bedrivs främst inom avdelningarna
och deras kommittéer, inom enheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) och inom utskotten.
Den dagliga verksamheten utgörs framförallt av sammankomster, konferenser, seminarier, workshops,
rundabordssamtal och boksamtal.
Dokumentation från aktiviteterna (presentationer, rapporter och liknande) läggs regelmässigt ut i
anslutning till respektive aktivitets plats på akademiens hemsida och hittas i efterhand enklast via hemsidans aktivitetskalender eller sökruta. 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.

Konferenser och seminarier utgör en stor del av akademiens verksamhet med avdelningarna och kommittéerna som motorer. De hålls oftast
i akademiens plenisal där det är högt i tak – även bildligt. Foto: Ylva Nordin.
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Utskotten
Utskottet för forskningsfrågor
Forskningsutskottet ska bidra till att skapa förutsättningar för att beslut som rör de gröna näringarna
kan fattas på goda kunskapsmässiga grunder. Detta
ska åstadkommas genom att identifiera kunskapsbehov, medverka till att öka och utveckla finansieringen av relevant forskning, och vara en arena för
dialog, samverkan och idéutbyte både inom KSLA
och med aktörer i samhället.
Forskningsutskottets ordförande år 2018 var
Charlotte Bengtsson. Kansliresurs har varit Birgitta
Naumburg.
Forskningsutskottets fokus är att göra ett välgrundat inspel till nästa forskningsproposition. De
gröna näringarna har alltid och kommer alltid att
spela en avgörande roll för såväl försörjningen av
mat, vatten, energi, naturresurser och ekosystemtjänster som för välbefinnande för människor och
natur samt ett stabilt klimat. För att ställa om till en
hållbar värld i enlighet med Agenda 2030 behövs
en djärv forskningsagenda som involverar de gröna
näringarna. Arbetet pågår under arbetsrubriken
”Forskning för omställning”.
Under 2018 har utskottet omvärldsspanat genom
att involvera såväl svenska som utländska akademiledamöter. Ett samarbete har startat med systerakademierna IVA och KVA för att identifiera frågor av strukturell art inom forskningspolitiken där
akademierna tillsammans kan arbeta mot ett bättre
genomslag.
Utskottet för internationella frågor
Internationella utskottet ska förstärka det internationella perspektivet och arbetssättet i KSLA:s
verksamhet. I grunden för utskottets arbete ligger
det arbete som gjorts av tidigare kommittéer och arbetsgrupper med internationell inriktning samt alla
de aktiviteter av internationell karaktär som pågår
eller planeras inom ramen för avdelningarnas och
kommittéernas verksamhet.
Internationella utskottets ordförande år 2018 var
Kerstin Niblaeus. Kansliresurs har varit Magnus
Stark.
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Det internationella utskottet har arrangerat tre så
kallade överflygningar, en slags övergripande skanningar av aktuella skeenden och processer, för att ge
en bild av aktuella internationella frågor. De handlade om 1) Internationella processer som är viktiga
för KSLA, 2) Internationell politik och ekonomi –
viktigt för de gröna och blå näringarna, och 3) Vad
gör internationella företag till framtida vinnare? Till
överflygningarna var representanter från de andra
utskotten och kommittéerna inbjudna. Utskottet
ordnade också seminariet ”Agenda 2030 och skogen
– i internationell policyutveckling och företagande”
(se sidan 31).
Utskottet för ungdomsfrågor
Ungdomsutskottet ska bidra till att utveckla KSLA:s
verksamhet mot ökad kvalitet och diversitet genom
att engagera unga praktiker och akademiker att delta i KSLA:s verksamheter, tillföra sina perspektiv
och erfarenheter och påverka arbetet.
Ungdomsutskottets ordförande år 2018 var Åke
Clason. Kansliresurs har varit Eva Ronquist.
Under utskottets första verksamhetsår har engagemanget och arbetstakten varit höga. Utskottsledamöterna har gemensamt sökt och prövat former
för hur ungas perspektiv kan tas tillvara och förvaltas inom akademien. En viktig del under året var
att finna kontaktytor mellan unga och akademiens
ledamöter, bland annat genom aktiviteter och nyhetsutskick. Mentorskapsprogrammet startades
med en gemensam träff i akademiens lokaler i juni,
med 10 mentor-/adeptpar. En uppföljning från februari 2019 visar att de flesta lyckats etablera ett
fungerande mentorskap på sina egna premisser, något som uppskattats av deltagarna. En caseutmaning
genomfördes den 26–28 oktober på temat ”Skogens
olika nyttor” (se sidan 29) För att upprätthålla nätverket med de många unga som sedan akademiens
200-årsjubileum deltagit i olika KSLA-aktiviteter,
arrangerades den 7 november en uppskattad alumnträff med temat ”Agenda 2030” (se sidan 30).
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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.
Mats Denninger var Allmänna avdelningens
ordförande år 2018. Avdelningssekreterare var Eva
Ronquist.
Under 2018 arbetade tre kommittéer inom avdelningen: Kommittén för land och stad, Kommittén
för landskapsfrågor och Kommittén för teknik i de
gröna näringarna.
Kommittén för land och stad
Kommittén för land och stad har under sin verksamhetsperiod 2016–2018 haft sitt sista verksamhetsår.
Kommittén har haft olika teman varje år. År 2016
diskuterades integration och flyktingmottagning
och 2017 matens nya vägar till staden. Under 2018
hade kommittén boende som tema och arrangerade i
december tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala
en konferens kring nya boendeformer som sätter
miljö, hållbarhet och sociala relationer i centrum.
Kommittén har dessutom läst och diskuterat flera
böcker med landsbygdsanknytning. Ett författarsamtal med Mats Jonsson, kring hans serieroman
Nya Norrland, var tankeväckande och inspirerande.
Kommittén för landskapsfrågor
Under 2018 har kommittén arbetat vidare för att få
igång en process som på sikt ska kunna föra fram
till en nationell landskapsstrategi. Kommitténs tidigare seminarium och workshop ”Utan pengar –
inga hagar och ängar” (dokumenterade i KSLAT
nr 5-2017) har använts som utgångspunkt för

kommunikation bland annat vid ett möte med
Näringsdepartementets jordbruksenhet, Miljödepartementet och Kulturdepartementet.
Landskapskommittén har också haft möte med
den sektorsövergripande landskapsgruppen, som
arbetar med landskapsfrågor på uppdrag av miljömålsrådet. Dess uppdrag avslutas snart och gruppen
söker former och strukturer för fortsatt myndighetsövergripande arbete för att etablera ett landskapsperspektiv. En workshop om landskapsstrategier i
skogslandskapet har också genomförts, under ledning av Sten Nilsson.
Under 2018 har Landskapskommittén initierat
arbetet med en antologi som ska avsluta och sammanfatta kommitténs verksamhet.
Kommittén för teknik i de gröna näringarna
Teknikkommittén har under 2018 haft flera möten
för att diskutera möjligheter och hinder för teknikutveckling i jord- och skogsbruk. Ett av kommitténs
viktigaste mål är att skapa en utvecklings- och innovationsagenda för de areella näringarna.
Under diskussionerna kring olika teknikområden
har kommittén ofta återkommit till fem olika teman
som är viktiga för att teknik ska vara användbar för
en lantbrukare eller en skogsbrukare, nämligen tid,
privatliv, robusthet, kopplingen biologi-teknik samt
äganderätt till data. När det gäller tid finns två aspekter. Den första är att lantbrukare och skogsbrukare har ont om tid och ständigt söker efter lösningar som kan ge dem mer tid. Många innovationer
har också den fördelen. Men tid är också något som
krävs för att informera sig om nya innovationer och
inte minst lära sig nya tekniker. Kommittén arrangerade den 3 december en internationell workshop
om framtidens teknik i jord och skog (se sidan 32).
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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 2018 har avdelningens verksamhet varit
inriktad på frågor kring det svenska jordbrukets
konkurrenskraft och den svenska livsmedelsstrategin. 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.
Åke Rutegård var Jordbruksavdelningens ordförande år 2018. Avdelningssekreterare var Magnus
J. Stark.
Under 2018 har dessa kommittéer arbetat inom
avdelningen: Kommittén för jordbrukets klimatanpassning, Kommittén för livsmedelsproduktionens
värdekedja, mervärden och konkurrenskraft och
Kommittén för Sveriges jordbruk 2030.
Kommittén för jordbrukets klimatanpassning
Kommittén ska arbeta 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.
Kommittén har under året arrangerat två seminarier: ”Husdjuren i ett förändrat klimat” och slutseminariet ”Jordbrukets klimatanpassning – hur går
det till?”
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Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja
Kommittén ska belysa hela kedjan från produktion
till konsumtion. Det handlar om den svenska livsmedelsstrategin, värdet av svensk självförsörjning,
säkra livsmedel, konsumenternas värderingar och
beteende, matens ursprung (spårbarhet, marknadsföring och märkning), etiska frågor kring livsmedelsproduktion, den svenska livsmedelsproduktionen
och dess internationella konkurrenskraft, folkhälsoaspekterna (mat och livsstil), nya affärsmodeller (internetförsäljning, etc.) och hållbar utveckling.
Kommittén har under 2018 arrangerat tre seminarier: ”Smakens värde – för individen, producenten
och förädlaren”, ”Vad får vi till mat i morgon? Vad
händer inom livsmedelsforskningen livsmedelsindustrin?” och ”Värdefulla mervärden i svensk livsmedelsproduktion”.
Kommittén för Sveriges jordbruk 2030
Kommittén ska vara en samlingspunkt i Sverige för
de som är intresserade av att bidra till diskussionen om och utvecklingen av ett konkurrenskraftigt
svenskt jordbruk, liksom till att utforma EU:s jordbruks- och handelspolitik fram till år 2030, CAP.
Under 2018 arrangerade kommittén ett seminarium om vad Sverige kan lära av den irländska livsmedelsstrategin. Under årets fyra kommittémöten
diskuterades den svenska livsmedelsstrategin ingående och talare bjöds in för att lyfta särskilt intressanta frågor kring jordbrukets konkurrenskraft.

Bruket av Kungl.
våra naturresurser
Skogs- och
ärLantbruksakademiens
fokus för KSLA:s tre avdelningar.
TIDSKRIFT
Foto: Ylva
nr 3Nordin.
2019

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
EU:s regler kring skogens kolsänka och om det påverkar avverkningsmöjligheterna, skogens rödlista
och om virket från skogen räcker. Man har arbetat
med att försöka definiera skogliga begrepp, med
ägande- och brukanderätt, skogsbrukets kompetensförsörjning samt viltförvaltning.
KSLA var också med och tog emot IUFRO:s utvärderingskommitté i februari och i september stod
det klart att Sverige får arrangera IUFRO:s världsskogskongress år 2024, med SLU som värd.
Monika Stridsman var Skogsavdelningens ordförande år 2018. Avdelningssekreterare var Birgitta
Naumburg.
Under 2018 har två kommittéer arbetat inom avdelningen: Kommittén för skogens ekosystemtjänster från begrepp till värde och Kommittén för klimat
och markanvändning mot 2030 (avdelningsövergripande).
Kommittén för skogens ekosystemtjänster från
begrepp till värde
Kommitténs uppdrag är att synliggöra möjligheter
och hinder för att ekosystemtjänster från skogen ska
kunna nyttjas på ett hållbart sätt.

Under 2018 har kommittén fokuserat på att
syntetisera resultat och erfarenheter från tidigare
aktiviteter. Syftet har varit att sammanfatta kommitténs arbete i ett nummer av Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens Tidskrift som ska presenteras
under 2019. Under 2018 har kommittén haft fyra
protokollförda möten.
Kommittén för klimat och markanvändning mot
2030
Kommitténs uppdrag är att synliggöra de hållbara
möjligheter som jord- och skogsbruket i Sverige
har för att motverka klimatförändringar globalt.
Särskild vikt läggs på att belysa möjligheterna att
ersätta fossilt kol i en framtida bioekonomi. Såväl
jord- som skogsbrukets förutsättningar påverkas av
ett förändrat klimat och därför ingår klimatanpassning också i kommitténs uppdrag. Analyserna görs
med beaktande av ett systemperspektiv som inkluderar markanvändning, markägande, brukande,
produktmarknader, energisystem och andra relevanta samhällsfrågor.
Under året har kommittén, tillsammans med
KVA och IVA, arrangerat en internationell konferens med inriktning mot skogsbruk den 12–13
mars (dokumenterad i KSLA Nytt & Noterat samt
i KSLAT), samt ett seminarium med fokus på
markanvändning inom jordbruket den 5 december.
Kommittén planerade också överläggningsämnet
i samband med akademisammankomsten den 12
april. Kommittén har haft fem ordinarie möten under året med ytterligare flera möten i mindre planeringsgrupper kopplade direkt till konferensen,
seminariet och överläggningsämnet.
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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 men också till alla som
är verksamma inom den gröna sektorn.
Utvecklingen av bibliotekets service och tjänster
har kunnat fortsätta under 2018 tack vare det bidrag
till en bibliotekarietjänst som Näringsdepartementet
finansierar via Formas. Tjänsten ger biblioteket möjlighet att upprätthålla god nivå på servicen till bibliotekets olika målgrupper, som forskare, studenter,
akademiledamöter och allmänhet.

Historiska projekt
Under året har enheten drivit ett antal projekt med
historisk inriktning, bland annat ett som behandlar
den gröna näringens belöningar, minnen och historia under 200 år och ett rörande djursjukdomar som
historiskt sett varit farsoter, hur dessa påverkar oss
idag och där den historiska kunskapen kan bidra till
sjukdomsbekämpningen.
Tre boksamtal har genomförts med syftet att
lyfta fram intressanta böcker i samtal mellan författare, samtalsledare och publik.

En pärla i bibliotekets samlingar. Foto: Ylva Nordin.
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Bibliotekets service och tjänster utvecklas ständigt.
Foto: Ylva Nordin.
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Svenska ledamöter, invalda 2018: Lars Laestadius, Per Klingbjer, Louise Hård af Segerstad,
Tuija Hilding-Rydevik, Christian Hidén, Erik Hartman, Göran Ericsson och Ann Dolling.
Linley Chiwona-Karltun kunde inte delta.

Svenska ledamöter, invalda 2018: Lena Åsheim, Ulf Sonesson, Caroline Rothpfeffer,
Lars Olsson, Inger Olausson, Lotta Möller, Jens Mattsson och Pär Lärkeryd.

Hedersledamot
Sven Lindgren.
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Utländska ledamöter, invalda 2018: Markku Rummukainen,
Finland/Sverige, Klaus Puettmann, USA, Tom Kelly, Irland,
Shane Hamill, Irland, och Stanford Blade, Canada.
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Nya ledamöter
Följande personer valdes in som ledamöter i akademien vid 2018 års sista sammankomst torsdagen den
13 december. De mottog sina ledamotsbrev av preses Lisa Sennerby Forsse vid den 207:e högtidssammankomsten i Stockholms Stadshus den 28 januari 2019.

Hedersledamot

Lantmästare Christian Hidén, Säffle
Departementsråd Lars Olsson, Enköping
Agronom Lena Åsheim, Kristianstad

Allmänna avdelningen

Utländska ledamöter
Overseas Trade Manager Shane Hamill,
Dublin, Irland
Professor Tom Kelly, Thurels, Irland

Förutvarande landshövding Sven Lindgren,
Linköping (Allmänna avdelningen)
Svenska ledamöter
Universitetslektor Ann Dolling, Umeå
Professor Tuija Hilding-Rydevik, Bromma
Co-Director Louise Hård af Segerstad, Lidingö
Filosofie doktor Per Klingbjer, Stockholm
Generaldirektör Jens Mattsson, Hägersten
Agronomie doktor Inger Olausson, Örbyhus
Docent Ulf Sonesson, Kullavik
Utländsk ledamot
Dr. Stanford F. Blade, Edmonton,
Alberta, Canada

Jordbruksavdelningen

Svenska ledamöter
Docent Linley Chiwona-Karltun, Uppsala
Verkställande direktör Erik Hartman, Alunda

Skogsavdelningen

Svenska ledamöter
Professor Göran Ericsson, Umeå
PhD Lars Laestadius, Silver Spring,
Maryland, USA
Verkställande direktör Pär Lärkeryd, Umeå
Jägmästare Lotta Möller, Uppsala
Jägmästare Caroline Rothpfeffer, Uppsala
Utländska ledamöter
Professor Klaus Puettmann, Corvallis,
Oregon, USA
Professor Markku Rummukainen, Sollentuna

Nye utländske ledamoten Stanford Blade delar gärna upplevelsen.
Alla foton på detta uppslag: 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 2018.

Allmänna avdelningen
Olle Berglund, f 1924, invald 1995, hedersledamot 1995 (23 februari).
Einar Larsson, f 1925, invald 1987 (26 augusti).

Jordbruksavdelningen
Sigurd Håkansson, f 1928, invald 1982 (3 juni).
Stefan Johanson, f 1956, invald 2010 (31 december).
Gunnar Kinch, f 1936, invald 1988 (7 oktober).
Lars Rask, f 1946, invald 2004 (13 april).
Lars Olof Staaf, f 1930, invald 1981 (21 november).
Viktor Trajkovski, f 1941, invald 1996 (19 april).

Skogsavdelningen
Sven-Åke Axelsson, f 1934, invald 1989 (22 september).
Göran Möller, f 1931, invald 1985 (28 december).
Börje Ohlsén, f 1924, invald 1979 (29 augusti).
Hugo von Sydow, f 1928, invald 1981 (16 maj).
Ingemar Öhrn, f 1931, invald 1980, akademiens preses 1996–1999 (20 april).

Inom parentes: dag för dödsfall.

62				

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 3 2019

Personal
Akademiens kansli har under hela eller delar av år 2018 haft 12 anställda:

Anette Amnegren, akademikamrer
Gun Askerö, assistent
Keiko Blesserholt, handläggare stiftelsefrågor
Per Eriksson, akademibibliotekarie
Jimmy Lyhagen, akademibibliotekarie, IT-systemansvarig
Birgitta Naumburg, akademijägmästare, Skogsavdelningens sekreterare
Ylva Nordin, akademikommunikatör
Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd
Eva Ronquist, akademiagronom, Allmänna avdelningens sekreterare
Magnus J. Stark, akademiagronom, Jordbruksavdelningens sekreterare
Roland Svensson, service- och fastighetsansvarig
Per Thunström, akademiarkivarie (–2018-10-31)
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Flerårsöversikt 2014–2018
Akademien
Tkr

2018

2017

2016

2015

2014

ÖVERSIKT RESULTAT
Rörelseintäkter

21 096

17 627

20 212

18 111

18 717

-21 323

-21 487

-21 982

-21 678

-21 669

-227

-3 860

-1 770

-3 567

-2 952

Finansiella poster

8 253

4 236

4 594

4 806

5 954

Årets resultat

8 026

376

2 824

1 239

3 002

Rörelsekostnader
Rörelseresultat

ÖVERSIKT FÖRMÖGENHET
Marknadsvärde finansiella anläggningstillgångar

132 670

134 155

134 036

128 882

127 923

Totalt eget kapital

131 952

123 926

123 550

120 726

119 487

6,2 %

3,2 %

3,6 %

3,8 %

5,0 %

2018

2017

2016

2015

2014

33 075

27 664

29 318

26 555

28 040

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

Gemensamt förvaltade stiftelser
Tkr
ÖVERSIKT RESULTAT
Direktavkastning
Realisationsresultat

22 124

7 225

4 162

40 122

36 356

Total avkastning av kapital

55 199

34 889

33 480

66 677

64 396

Utdelade medel (fördelning, se sidan 67)

21 503

18 542

20 606

20 493

22 648

ÖVERSIKT FÖRMÖGENHET
Marknadsvärde finansiella anläggningstillgångar

831 794

875 628

820 235

788 047

781 852

Eget kapital

803 492

756 590

718 190

710 294

667 237

6,3 %

4,2 %

4,2 %

8,5 %

8,7 %

Finansiella intäkter i % av marknadsvärde på
finansiella anläggningstillgångar vid årets ingång
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Fördelning av utdelade medel 2018
Anslag, stipendier, priser och belöningar
TOTALT SEK

21 502 633

BIDRAG TILL FORSKNINGSPROJEKT, ÖVRIGA PROJEKT SAMT STIPENDIER:

21 164 348

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

2 821 957
44 100

Stiftelsen Adolf Dahls fond

490 000

Stiftelsen Akademiens biblioteksfond*

475 000

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond*

369 995

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

220 000

Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond

165 000

Stiftelsen Anders Elofsons fond

140 000

Stiftelsen Axel Melanders fond

55 000

Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond*
Stiftelsen Carl-Gustaf och Viveka Åkerhielms minnesfond*

5 254 750
85 520

Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond

127 500

Stiftelsen Edvard Nonnens fond

120 000

Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond

100 000

Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg
Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond*
Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond, elevstipendier
Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond
Stiftelsen Hem i Sverige-fonden
Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, elevstipendier
Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond*
Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond
Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond
Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond
Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond

80 000
810 000
20 000
20 000
460 000
20 000
460 000
64 600
210 000
36 000
70 000

Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond

210 000

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond

287 500

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond: elevstipendier

20 000

Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond*

135 000

Stiftelsen Per Palmgrens fond*

240 000

Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond*

25 000

→
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Forts. BIDRAG TILL FORSKNINGSPROJEKT, ÖVRIGA PROJEKT SAMT STIPENDIER:

6 057 700

Stiftelsen SLO-fonden

30 000

Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering
Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning

374 664

Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond

467 000

Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder

206 000
70 000

Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling

270 000

PRISER OCH BELÖNINGAR UR FÖLJANDE STIFTELSER:

60 000

A. W. Bergstens donation, Bergstens pris

100 000

Ulla och Birger Håstadius pris
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: belöning för framstående doktorsarbete

20 000

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 STIFTELSER:

68 285

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

10 215

Nilsson Ehle-medaljen

58 070

*) Bekostar helt eller delvis projekt eller kommittéer inom akademiens ram.
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KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS LEDAMÖTER DEN 31 DECEMBER 2018: HANS HENRIK ABELIN • ROGER K ABRAHAMSEN •
LENNART ACKZELL • INGEMAR AHLÉN • LENNART AHLGREN • HÅKAN AHLQVIST • ALEXANDER ALEKSEEV • KENNETH ALNESS • TOMAS
ALSMARKER • CATHARINA ALWALL SVENNEFELT • PIA HAUBRO ANDERSEN • ROBERT ANDERSON • BO ANDERSSON • BOEL ANDERSSON •
HANS ANDERSSON • HENRIK C ANDERSSON • INGER ANDERSSON • LEIF ANDERSSON • LENNART ANDERSSON • RUNE ANDERSSON • STEN
ANDERSSON • STIG A ANDERSSON • STIG B 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 • SVANTE AXELSSON • SVEN-ÅKE AXELSSON • SUSAN BAKER • ANDRIS
BALODIS • ELISABETTA BARBERIS • ÅKE BARKLUND • ANNEMARIE BASTRUP-BIRK • JOHAN BECK-FRIIS • MÅRTEN BENDZ • ANDERS BENGTSSON
• BO BENGTSSON • CHARLOTTE BENGTSSON • GÖSTA BENGTSSON • LENNART E BENGTSSON • NILS BENGTSSON • WILHELM BENNET • BENGT
BENTZER • GUNILLA BERG • BO BERGGREN • OLLE BERGLUND • ANNIKA BERGMAN • BRUNO BERGMAR • ASTRID BERGQVIST • GÖRAN
BERNDES • GÖTE BERTILSSON • JOHAN BIÄRSJÖ • ROLF BJÖRHEDEN • KRISTINA BLENNOW • HARRY BLOKHUIS • MATS BLOM • OLOF BOLIN •
TOVE ENGGROB BOON • AGNETA BORGENSTIERNA • BO B BORGSTRÖM • MARCUS BORGSTRÖM • ROLAND VON BOTHMER • AGNETA BRASCH
• GUNILLA BRATTBERG • CARL-JOHAN BREDBERG • NICO VAN BREEMEN • LENA BRENNER • ROLF BRENNERFELT • GARRY D BREWER • LARS
BRINK • UNO BRINNEN • JESPER BROBERG • ÅKE BRUCE • VILIS BRUKAS • ANDREAS BRUNNER • BENGT BRYNELL • STIG BRYNELL • RIKHARÐ
BRYNJÓLFSSON • JONAS BRÄNDSTRÖM • EIVOR BUCHT • STEFAN BUCHT • FRANCOISE BUREL • JEFFREY BURLEY • PÄR BYGDESON • ANNCHRISTIN BYLUND • LENNART BÅGE • CARITA BÄCKLUND • LENNART BÄCKSTRÖM • PER-OVE BÄCKSTRÖM • MAGNUS BÖRJESON • PÅL
BÖRJESSON • ASBJØRN BØRSTING • BIRGITTA CARLANDER • MÅRTEN CARLSSON • JOHAN CARLSTEN • CHRISTEL CEDERBERG • TOMMY
CEDERHOLM • TERRY F STUART CHAPIN III • BENT TOLSTRUP CHRISTENSEN • LARS GJØL 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 EK • LENA EKELUND AXELSSON • INGVAR
EKHOLM • HENRIK EKMAN • ÅSA ELFSTRÖM • HANS ELIASSON • MIKAEL ELIASSON • RAGNAR ELMGREN • THOMAS ELMQVIST • MARIANNE
ELVANDER • MARGARETA EMANUELSON • ULF EMANUELSON • URBAN EMANUELSSON • GÖRAN ENANDER • MAGNUS ENELL • CHRISTINA
ENGFELDT • LENNART ENGLESSON • LENA ENGLUND • LISA ENGSTRÖM • ANDERS ENGVALL • GÖSTA ERIKSSON • HARRY ERIKSSON • HILLEVI
ERIKSSON • INGEMAR ERIKSSON • LJUSK OLA ERIKSSON • MARIANNE ERIKSSON • TORD ERIKSSON • TORE ERKÉN • HANS VON ESSEN •
TORBJÖRN FAGERSTRÖM • KRISTER FAHLGREN • GRAHAM FAIRCLOUGH • SVEN FAJERSSON • JAN FIMMERSTAD • ANNE-LI FISKESJÖ •
MADELEINE FOGDE • JAN-ERIK FOGELGREN • CARL FOLKE • MARIA FORSHUFVUD • PER FRANKELIUS • JAN FRANSSON • INGVAR FREDRICSON
• LOUISE O. 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 • BÖRJE K GUSTAFSSON • LENA 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 • BILL S. HANSSON • MATS HANSSON • PER HANSSON • PER-ANDERS HANSSON • STURE HANSSON •
THOMAS HARTTUNG • OSCAR HARTZELL • KNUT PER HASUND • ELIZABETH HATZ BONDE • KARL HEDIN • LINDA HEDLUND • GÖRAN
HEDMAN • JAN HEINO • CARL-ANDERS HELANDER • LARS HELGSTRAND • CLARA HELLSTRÖM • JAN-GERHARD HEMMING • BJÖRN
HENNINGSSON • ROBERT HENRIKSSON • LAURI HETEMÄKI • 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 • CARINA HÅKANSSON • INGE HÅKANSSON • SIGURD HÅKANSSON • BJÖRN HÄGGLUND • JAN-ERIK
HÄLLGREN • PETER HÖGBERG • PER GUSTAV IDIVUOMA • MARGARETA IHSE • TORLEIF INGELÖG • LENA INGVARSSON • JOHN INNES • NILSIVAR ISAKSSON • PERNILLA IVARSSON • ROBERT LEE IZLAR • JONAS JACOBSSON • OVE JACOBSSON • ANNA JAKOBSSON • ULF S JANSON •
ERIK STEEN JENSEN • MARIANNE JENSEN-WAERN • STEFAN JOHANSON • GUNNAR JOHANSSON • JAN-OLOV JOHANSSON • LENA JOHANSSON
• MAJ-BRITT JOHANSSON • STIG JOHANSSON • WALDEMAR JOHANSSON • BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG • PETER B JOHNSEN • LAWRENCE
A JOHNSON • BENGT JOHNSSON • SÖLVE JOHNSSON • A. E. JOHNNY JOHNSTON • ANDERS JONSSON • HANS JONSSON • HELENA JONSSON
• K YNGVE JONSSON • YNGVE P S JONSSON • GÖRAN JÖNSSON • ROLF JÖRDENS • CHARLOTTA KABO STENBERG • LEONARDAS KAIRIUKSTIS
• LARS KARDELL • ALDIS KARKLINS • MARGARETA KARLMAN • ANN-BRITT KARLSSON • BJÖRN KARLSSON • JERKER KARLSSON • STURE
KARLSSON • TOMMY KARLSSON • EVA KASPERSSON • LINDA KEELING • SEPPO KELLOMÄKI • ANDERS KIESSLING • GUNNAR KINCH • GUNILLA
KINDSTRAND • HOLGER KIRCHMANN • CARSTEN KLAUSEN • DANIELA KLEINSCHMIT • ANN KLENSMEDEN • TAGE KLINGBERG • CECILIA KOCH
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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 • ANDERS KÄLLSTRÖM • OLAV KÄRT • BLECKERT LAGERFELT • ULRICH LANGE • J. BO
LARSEN • ANDERS LARSSON • STIG LARSSON • TORBJÖRN LARSSON • EINAR LARSSON • MAGNUS LARSSON • MÅRTEN LARSSON • MARIE
LARSSON-STERN • BARBARA LEE • DON KOO LEE • ODD IVAR LEKANG • KATARINA LEVIN • HARRIS A LEWIN • RICHARD LEWIS • CARL JOHAN
LIDÉN • LARS-ERIK LILJELUND • MARTIN LILLANDT • AGNETA LILLIEHÖÖK • LENNART LILLIEHÖÖK • ERIK LINDAHL • PER 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 • MARCO MARCHETTI • MICHAL MAREK • OLLE MARKGREN •
CARIN MARTIIN • JAN MATTSSON • LEIF MATTSSON • ANTANAS MAZILIAUSKAS • JAN L. MCALPINE • GERRIT MEESTER • KLAUS MEYN • STEN
MOBERG • MARIE MODAL • NIKOLAY MOISEEV • EGIL MOLTEBERG • BROR MOREIN • KIRSTEN MORTENSEN • KATARINA MOWITZ • EVA MYRDAL
• JANKEN MYRDAL • PATRIK G MYRELID • ERLAND MÅRALD • CHRISTINA MÖLLER • GÖRAN MÖLLER • NILS MÖLLER • TORSTEN MÖRNER •
CHRISTIAN NEGENDANCK • BENGT NEKBY • BERT-OWE NELSON • TAMÁS NÉMETH • KERSTIN NIBLAEUS • GEORG NIELSEN • HANS NILSAGÅRD
• ARTUR NILSON • ANDERS NILSSON • BO NILSSON • ELLA NILSSON • NILS-ERIK NILSSON • STEN NILSSON • SVANTE NILSSON • TORSTEN
NILSSON • URBAN NILSSON • INGEMAR NORDANSJÖ • JOHAN NORDENFALK • ANN NORDERHAUG • MAGNUS NORDGREN • 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 • CARL HENRIK
OHLSSON • NILS OHLSSON • ERKKI OKSANEN • JÖRGEN E. OLESEN • LOUIS OLLIVIER • STINA OLOFSSON • HÅKAN OLSSON • KARL ERIK
OLSSON • KERSTIN OLSSON • OLOF OLSSON • PER OLSSON • RAM OREN • GÖREL OSCARSSON • AGNETA OSKARSSON • CHRISTEL PALMBERGLERCHE • GUNNAR PALME • CARL HENRIK PALMÉR • KNUD BØRGE PEDERSEN • INGER PEHRSON • LARS GÖSTA PEHRSON • KARIN PERERS •
KARIN PERHANS • BENGT PERSSON • GÖRAN PERSSON • JAN PERSSON • PER PERSSON • INGRID PETERSSON • ANATOLY PETROV • ARNE
PETTERSSON • BÖRJE PETTERSSON • EVA PETTERSSON • LARS-GÖRAN PETTERSSON • RONNY 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 RASK • LARS-OLOF RASK • LISBET RAUSING • LES REED • JAN RENDEL • DAVID P RICHARDSON • BJÖRN RISINGER • BAIBA
RIVZA • PETERIS RIVZA • JOHAN ROCKSTRÖM • LENA RODHE • HERIBERTO RODRIGUEZ-MARTINEZ • DAG ROGNE • ALBERT ROLLAND • ARNE
ROOS • KAJ ROSÉN • HARALD ROSENTHAL • THOMAS ROSSWALL • GUNNAR RUNDGREN • JAN RUNDQVIST • ÅKE RUTEGÅRD • INGRID
RYDBERG • TOMAS RYDBERG • BO RYDIN • KAZIMIERZ RYKOWSKI • PAULINA RYTKÖNEN • LENNART RÅDSTRÖM • KNUT RÖNNINGEN • JEFFREY
D. SACHS • BERNT-ERIK SÆTHER • PER-ÅKE SAHLBERG • NILS-ERIC SAHLIN • NILS-JOHAN SAHLSTRÖM • ELISABET SALANDER BJÖRKLUND •
OLA SALLNÄS • KARL-RUNE SAMUELSON • HÅKAN SAMUELSSON • GÖRAN SANDBERG • LARS-GÖRAN SANDBERG • MATS SANDGREN •
ALARIK SANDRUP • CAMILLA SANDSTRÖM • JAN 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 • GUNHILD ANKER STORDALEN • ELSE-MARIE STRESE • MONIKA
STRIDSMAN • VOLDEMARS STRIKIS • JACQUES STURM • GÖRAN STÅHL • GUNNELA STÅHLE • SHEN SUHUA • JOHN SUMELIUS • BJÖRN
SUNDELL • HERMAN SUNDQVIST • MONKOMPU SWAMINATHAN • KERSTIN SVENNERSTEN SJAUNJA • BENGT-OLOF SVENSSON • GUNNAR
SVENSSON • HARALD SVENSSON • LARS-GÖRAN SVENSSON • HANS IVAR SVENSSON • HUGO VON SYDOW • PETER SYLWAN • INGVAR
SÖDERBERG • LENA SÖDERBERG • SVERKER SÖRLIN • DEMEL TEKETAY FANTA • AUGUST B TEMU • MICHEL THIBIER • ROBERT THOMPSON •
MAGNUS THOR • ANNA GUDRUN THORHALLSDOTTIR • CARL-GUSTAF THORNSTRÖM • JAN-OLOF THORSTENSSON • TOMAS THURESSON •
EVA THÖRNELÖF • THOMAS THÖRNQVIST • ANNA TIBAIJUKA • LENNART TIBERG • SVEN TIDALA • HENRIK TOLL • LENNART TORSTENSSON •
VIKTOR TRAJKOVSKI • CAROLINE TRAPP • ÅKE TROEDSSON • JOHAN TROLLE-LÖWEN • LARS MAGNUS TROZELLI • MARIAN TRUSZCZYŃSKI •
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
(KSLA) är en mötesplats för den gröna
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nätverksorganisation som arbetar med frågor
om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog
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