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Ett modererat presidiesamtal 
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari 2020 

 

 

 

 

Ers Excellens 

Ärade Statsråd 

Hedersledamöter 

Nya ledamöter 

Pristagare 

Akademiledamöter 

Ärade gäster 

 

 

 

 

Ett samtal mellan akademiens avgående presespar, preses Lisa Sennerby Forsse och 

vice preses Björn Sundell, och akademiens sekreterare Eva Pettersson om den gångna 

presesmandattiden och lite om framtiden. 

Samtalsledare: Mats Denninger, Allmänna avdelningens ordförande. 

 

 

 

 

Vad tänkte ni när ni accepterade jobbet som preses och vicepreses? Vad kändes 

viktigt? 

 

Lisa Sennerby Forsse: 

Jag blev väldigt glad och hedrad, uppdraget var perfekt för mig eftersom jag just hade slutat 

på SLU. Vår akademi arbetar inom samma härad som SLU med areella näringar, produktion 

och miljö. Min syn var att det skulle handla mycket om att föra ut KSLA:s verksamhet till 

omvärlden genom att använda ledamöternas kompetens på ett bra sätt och arbeta utifrån Ett 

KSLA. Jag tänkte också att vi behöver öka fokus, d v s prioritera de viktigaste frågorna.  

 

Björn Sundell: 

Erbjudandet om att bli vicepreses inträffade när RISE (Research Institutes of Sweden) tog 

över JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik) och förtroendet mellan SLU och näringar-

na var lite tveksamt. Jag tänkte att kanske kan man använda KSLA som en tydligare brygga 

mellan akademi och näringsliv. På samma sätt som instituten fungerar. 
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Hur gick det för er tillsammans? 

 

Vi har haft ett mycket gott samarbete genom att våra erfarenheter och bakgrund har komplet-

terat varandra på ett mycket bra sätt. Vi tagit många bra steg men har inte nått ända fram hela 

vägen. Vi tog under vårt första år tillsammans gemensamt fram strategin Verksamhet och 

inriktning, som kan sägas peka ut vägen vi ville gå. 

 

 

Hur tänkte du, Eva, när du tog jobbet som VD? 

 

Eva Pettersson: 

Jag fick frågan om jag ville ha jobbet över en knastrig telefonlinje till Nya Zeeland. Det 

kändes riktigt roligt och samtidigt enormt utmanande! Jag hade jobbat en del på KSLA, 

bland annat i den dåvarande Forskningspolitiska kommittén och tyckte att KSLA:s verk-

samhet låg mitt i prick för vad jag ville arbeta med. Min erfarenhet sträcker sig från grund-

forskning till entreprenörskap och en del där emellan så jag kände att jag kanske skulle 

kunna bidra med mina erfarenheter. Rollen som akademisekreterare är bredare än vad jag 

kunde ana men mycket rolig! Ingen dag är lik någon annan! 

 

VD-rollen kännetecknas ofta av att bestämma; använda en professionell organisation 

för att leverera enligt styrelsens beslut. Du har med ett dussin medarbetare 700 leda-

möter att förhålla dig till. Hur fungerar det? 

 

Jag hade en naiv tro att jag hade koll på hur KSLA fungerade, men det hade jag ju egentligen 

inte. Jag var företagare innan jag började på KSLA, där man själv tar beslutet, genomför 

beslutet och tar ansvar för resultatet. Och snabbt gick det! I alla fall hos oss. Bakåt i tiden 

hade jag jobbat mycket mot styrelser men det var annorlunda på KSLA eftersom jag upp-

levde det lite oklart vem som egentligen bestämde. Det blev dessutom en rivstart hösten 

2017 med allt möjligt som inte stod i min arbetsbeskrivning. Nej, jobbet är inte speciellt 

linjärt i alla lägen men jag har lärt mig att uppskatta dynamiken och charmen med KSLA. 

Varje dag nya beslut om sådant som man trodde man hade beslutat dagen före. Men jobbet är 

hur kul som helst! 

 

 

Vilken roll kan/bör KSLA spela idag?  

 

Lisa: 

Den viktigaste rollen är den som oberoende tankesmedja för olika aktörer inom den gröna 

sektorn och för andra som intresserar sig för de gröna frågorna. Här kan man diskutera och 

utbyta synpunkter och åsikter, olika intressen får komma till tals med syftet att ge en allsidig 

belysning som är svår att åstadkomma i andra fora. Akademiens portalparagraf är ryggraden 

i allt det vi gör. KSLA:s roll i samhället har ökat i och med att de gröna frågorna har blivit 

mer och mer viktiga. Man kan ställa sig frågan vilket ansvar KSLA har när det gäller att öka 

allmänbildningen av de gröna näringarna. Det har också blivit tydligt att KSLA har ett stort 

ansvar för att öka allmänhetens kunskap om de gröna näringarnas villkor och betydelse för 

samhället i stort.  
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Hur trovärdig är den information som kommer via KSLA – kan man lita på 

akademien?  

 

Lisa: 

Absolut – en av våra viktiga grundpelare är att den information som KSLA levererar vilar på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ibland är vetenskapen inte enig och då måste 

KSLA göra en bedömning av vad vi faktiskt vet och vad vi inte vet och vara tydliga med det. 

Viktigast är att ta reda på vad vi är eniga om och inte vad vi inte är eniga om.  

 

Björn: 

Jordens naturresurser berör många i samhället och de flesta har en relation till frågorna, 

vilket berör och upprör emellanåt. Det är viktigt att akademien är oberoende – men vi 

behöver också arbeta med kontroversiella frågor där uppfattningarna är olika, som till 

exempel äganderätt, GMO, biodiversitet, ekofrågan och skogen som kolsänka. 

 

 

Nämn några frågor som varit viktiga under de här fyra åren och hur har KSLA 

bidragit?  

 

Lisa: 

När vi tillträdde 2016 var landsbygdsutveckling och inte minst en mycket efterfrågad livs-

medelsstrategi i fokus. Så småningom kom klimatet att genomsyra det mesta och under de 

sista två åren är det skogs- och jordbruksfrågorna i relation till klimat och biodiversitet som 

tagit mycket plats. Där finns problem men där finns också lösningarna och det har vi foku-

serat på. FN:s 2030-mål beslutades på hösten 2016 och dem har vi förstås haft med oss hela 

tiden. Vad gör Sverige och var kommer vår akademi in? Vi har kunnat konstatera att nästan 

allt vi gör har bäring på ett eller fler av de 17 huvudmålen i denna agenda. KSLA har i alla 

de här frågorna haft en mängd aktiviteter i form av seminarier och rundabordssamtal, vi har 

svarat på remisser och varit delaktiga i debattartiklar tillsammans med andra organisationer 

inom den gröna sektorn. 

 

Eva: 

Under flera år har KSLA arbetat med landskapsfrågor med syftet att initiera en process som 

kan resultera i en nationell landskapsstrategi. Vi har genomfört ett antal aktiviteter, bland 

annat seminarier och så kallade Landskapsforum då ett flertal myndigheter och andra orga-

nisationer medverkat. Det arbetet har sammanfattats i skriften Landskap – ett vidsträckt 

begrepp (KSLAT nr 5-2019) och togs upp vid ett välfyllt seminarium hösten 2019. 

KSLA:s historiska projekt är en viktig del i vår verksamhet där avdelningarna blir mer och 

mer involverade. Bland annat genomförde vi ett seminarium om Sveriges arbete för att som 

första land i världen att förbjuda tillväxtbefrämjande antibiotika i djurfoder som ett 

nödvändigt steg att ta för att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. 

Ytterligare ett projekt väl värt att nämna är ett projekt om jordbrukspolitikens förändring 

under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Under 2019 har vi genomfört ett tiotal 

intervjuer med aktiva under den här perioden, till exempel tre tidigare jordbruksministrar. 

Det blir ett underlag för en slutlig dokumentation av projektet längre fram, i form av en bok. 

 

Björn: 

Utvecklingen av ny teknik går framåt med stormsteg, såsom digitalisering, laserskanning, 

etc. Frågan har bland annat lyfts i KSLA:s inspel till forskningspropositionen och en särskild 

kommitté har arbetat med teknikfrågorna under de tre senaste åren, men jag tror vi behöver 

lägga ytterligare arbete på detta område.    



5 

 

 

 

 

Kollegiet har ju beslutat att temat för nästa år ska vara klimatet. Varför då?  

 

Björn: 

Akademiens huvudfokus – de areella näringarna och relaterade områden är helt beroende av 

väder och därmed av klimatet. Globalt, regionalt och lokalt är klimatet den stora utmaningen 

och akademien måste göra sin del för att bidra till att hitta vägar för anpassning och mins-

kade utsläpp. Akademien arbetar naturligt med dessa frågor men också med så mycket mer. 

Risken är att det blir lite av allt. Genom att utse ett relevant tema kommer vi att kunna 

fokusera verksamheten och på så sätt stärka genomslaget för våra frågor. 

 

Eva: 

Många klimataktiviteter har genomförts under 2019, som exempelvis samarbetet med IVA i 

projektet Vägval för klimatet, där KSLA bidragit till delprojektet Så klarar svenskt lantbruk 

klimatmålen. Delprojektet avslutades med ett seminarium där flera politiker medverkade. 

Dessutom pratade 150 gäster om mat och klimat i Falun i regi av bland andra KSLA. Redan 

nu är ett flertal klimataktiviteter planerade och fler kommer. Vårt klimatår kommer att lyftas 

särskilt på KSLA:s nya hemsida som publiceras slutet på mars. 

 

Lisa: 

Jag vill gärna också nämna ett viktigt internationellt seminarium som vi höll i samarbete med 

IVA och KVA om skogens roll i klimatarbetet som resulterade i publikationen Forests and 

the Climate (KSLAT nr 6-2018). 

 

Eva: 

KSLA:s ungdomsutskott är akademiens svar på Greta Thunberg! De vill ha en lösning på 

klimatfrågan nu, vilket påtalades under ett seminarium om klimatnödläget och hur vi kan 

bidra med lösningar. Det handlar ju om deras framtid och det brinner i knutarna minst sagt! 

Det speglades i ett av akademiens välbesökta boksamtal, om boken Det brinner… Rapport 

från en hotad by. 

 

 

KSLA genomför mellan 60 och 70 aktiviteter årligen. Vem gör vad och hur finansieras 

detta? 

 

Björn: 

Akademien förvaltar idag 43 stiftelser som har sitt ursprung i donationer till akademien, som 

har kommit vid olika tidpunkter sedan akademien instiftades 1813. En god förvaltning gene-

rerar medel som kan användas till priser, belöningar, externa projekt men även till akade-

miens interna arbete. Allt sker förstås i enlighet med donatorernas önskemål. Utan generösa 

donationer hade KSLA:s verksamhet varit väsentligt mindre.  

 

Eva: 

Målet är dock att den externa finansieringen ska öka, vilket vi har jobbat särskilt mycket med 

under 2019. Vi behöver rusta oss bättre och stärka förmågan att arbeta med externa sam-

arbetspartners och för att kunna det jobbar vi med att bygga upp en bättre projektorgani-

sation. Dessutom har vi engagerat ledamöter i arbetet med att hitta externa finansiärer och 

donatorer.  

Två av KSLA:s donationer är fastigheter: Barksätter och Enaforsholm. En bred repertoar av 

projekt genomförs på Barksätter och Enaforsholms fjällgård har fått ett nytt värdpar som 

började arbeta 2019.  
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Inledningsvis berättade ni hur ni tänkte när ni tog er an era olika uppgifter. Hur gick 

det?  

 

Lisa: 

Med nästan 700 ledamöter kände vi också att vi behövde sätta ord på något som skulle kunna 

tjäna som en gemensam värdegrund, några väl valda begrepp som vi alla kan känna igen och 

som vi vill ska ge en bild av vad KSLA står för. Efter ett flertal diskussioner vaskade kolle-

giet fram tre ord – Respekt, Hederlighet och Oegennytta – som varje ledamot kan pröva sin 

egen och akademiens verksamhet mot. 

Förutom att akademien delar ut externa anslag har vi även arbetat med att dela ut forsknings-

anslag från de externa programmen Tandem Forest Values och KSLA-Wallenbergprofes-

surerna. Tandem Forest Values var ursprungligen var en gåva från Sverige till Finland när 

finnarna firade etthundra år som självständig nation år 2017. Gåvan bestod av ett forsknings-

anslag inom skoglig forskning och resulterade i ett mycket lyckosamt samarbete mellan 

svenska och finska forskare som har fortsatt utöver den ursprungliga gåvan. Under 2019 

beviljades ytterligare 40 mkr till forskningsprojekt med finansiärer och forskare från både 

Finland och Sverige.  

 

 

Vad var mest inspirerande? Mest utmanande? 

 

Lisa: 

Mest inspirerande har det varit att komma i närkontakt med så många av våra ledamöter och 

få lära av deras kunskaper och erfarenheter. Jag är imponerad både av den stora bredd och 

också djup inom våra led som gör det möjligt att belysa viktiga frågor från mer än ett håll i 

taget. ”Ett KSLA” har varit en viktig ledstjärna i mycket av det vi gjort. För att samla 

KSLA:s kompetens i övergripande frågor har vi initierat tre avdelningsövergripande utskott 

inom akademien för våra långsiktigt viktiga områden: Forskningsutskottet, Ungdoms-

utskottet och Utskottet för internationella frågor.  

 

Björn: 

Ytterligare något som är värt att nämnas är en gemensam vision samt den gemensamma 

verksamhetsplaneringen mellan avdelningarna och enheten för Bibliotek, arkiv och histo-

riska projekt (BAHP). Under de senaste åren har stadgarna dessutom moderniserats och 

förändringar har gjorts inom ekonomiförvaltningen.  

Under året som gått har Forskningsutskottet arbetat med att ta fram ett inspel till forsknings-

propositionen och KSLA fick förmånen att presentera det för både forskningsministern 

Matilda Ernkrans och landsbygdsministern Jennie Nilsson. 

Internationella utskottet har arbetat mycket med ”överflygningar” och rundabordssamtal som 

på ett informellt sätt ökat kunskapen om internationella frågor. Till exempel arrangerade 

utskottet en intressant diskussion om Kina i som geopolitisk aktör och vad det betyder för de 

gröna näringarna i Sverige.  

2020 är första året för utdelning av KSLA:s kulturpris som finansieras av Stiftelsen Ulf och 

Greta Renborgs fond. 

 

Eva: 

Det mest inspirerande för mig är att utveckla nya saker. Det kan vara allt från att fundera på 

hur projektarbetet ska se ut eller ett nytt projekt med många samarbetspartners. Men det 

absolut roligaste är att få med sig folk oavsett vem! Ibland lyckas man och ibland inte. De 

stora nätverken som KSLA erbjuder är enormt inspirerande. 

  



7 

 

 

 

 

En stor utmaning är ekonomin, eftersom vi är helt i händerna på börsen och ränteläget. Vi 

jobbar som sagt med att öka den externa finansieringen men det är ett långsiktigt och envist 

arbete som krävs. Vi har medvind i våra frågor just nu och det måste vi utnyttja, både för 

akademiens egen del och för frågorna i sig. Att smida när järnet är varmt är en utmaning! 

 

 

Nu byter KSLA presespar – vad vill ni som avgående presespar göra för medskick?  

 

Björn: 

Treenigheten Forskning – Näring – Myndighet är nyckeln till framgång! Så luta er mot 

KSLA:s portalparagraf i allt det ni gör!  

Frågorna snurrar fort så akademien behöver vara flexibel och inte fastna för mycket i 

strukturer, samtidigt som vi måste arbeta envist och långsiktigt.  

 

Lisa: 

Den internationella utblicken är nödvändig och akademiens internationella resa pågår för 

fullt bland annat via akademiens Internationella utskott. Men mer behövs och våra interna-

tionella ledamöter är ibland en outnyttjad resurs som vi behöver ta hand om på ett bättre sätt. 

Dessutom ser jag det som viktigt att vi fortsätter att ha kontakt och samarbeta med det inter-

nationella samfundet och utländska akademier. 

Till sist – tillsammans är vi Ett KSLA och det är en nyckel för att kunna hantera vår tids 

komplexa utmaningar och bidra till lösningar. Men enbart KSLA är inte nog, samverkan med 

andra aktörer med kompletterande kompetenser och erfarenheter ger möjligheter utöver det 

vi själva kan åstadkomma. 

 

 

En önskan från Eva? 

 

Eva: 

Jag håller med både Lisa och Björn i alla aspekter men vill trycka lite extra på ökad flexi-

bilitet och nödvändigheten av Ett KSLA för att vi ska kunna skapa genomslag i vår omvärld. 

Sedan är presidiet i sig en trevlig treenighet och jag är övertygad om att vi, även med det nya 

presesparet, kommer fortsätta med våra roller som stats- och utrikesminister, finans- och 

inrikesminister och statssekreterare. 

 

 

Lisa, avslutningsvis: 

 

Varmt tack alla ledamöter för det gångna året och välkomna till ett nytt decennium! 

Och stort tack till akademiens fantastiska kansli! Vad skulle vi göra utan er? 
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Högtidstalet, professor Kristina Sundell 
 

 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari 2020 

 

 

Paradigmskifte: ökat vattenbruk för klimatsmart mat 
 

Ers Excellens 

Ärade Statsråd 

Hedersledamöter 

Nya ledamöter 

Pristagare 

Akademiledamöter 

Ärade gäster 

 

 

 

Klimatet är temat för årets högtidssammankomst. Våra hav och vattendrag – som jag mest 

kommer att fokusera på i dagens tal – påverkas i högsta grad av de klimatförändringar som är 

i full gång. 

 

För även om KSLA:s vision lyder: ”Vi stärker de gröna näringarna för en hållbar fram-

tid”, så är jag väldigt glad och hedrad att även de blå näringarna uppmärksammas inom 

akademien och får lov att vara parhäst till de gröna och bruna näringarna i KSLA:s resa mot 

en hållbar framtid – och en hållbar matproduktion. 

 

Jag fick själv uppleva det en fantastisk kväll i januari 2017 då jag var stolt nominerare av den 

fjärde Wallenbergprofessorn, min kära vän och kollega Barry Costa-Pierce från University of 

New England, Maine som installerades den kvällen. Professor Costa-Pierce är fortfarande 

gästprofessor hos oss inom vattenbrukscentrumet, SWEMARC vid Göteborgs universitet, på 

20 procent. Hans enorma kunskap och erfarenhet, globalt och lokalt, och inte bara av vatten-

bruk, utan också av fiske och nyttjande av bioresurser från hav och vattendrag, har varit en 

tillgång och inspiration för den blå utvecklingen i hela Sverige. Inte minst visade detta sig i 

det mycket uppskattade och välbesökta heldagsseminarium på temat “Sustainable aqua-

culture at local and global scales” som KSLA och vi organiserade tillsammans i mars förra 

året – fint sammanfattat i KSLA Nytt & Noterat nr 2-2019. 

 

Men på tal om teman, så vill jag nu ta oss tillbaka till årets KSLA-tema: Klimatet. 
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Den globala uppvärmningen fortsätter och rapporter från bland andra EU, IPCC och FN:s 

klimatorgan WMO visar att 2019 var det näst varmaste året någonsin globalt sett, och det 

varmaste i Europa. Vi ser detta på många påtagliga sätt i extrema vädersituationer både här 

hemma, den extremt torra och varma sommaren 2018, och som nu med de katastrofala 

bränderna i Australien och snabbt krympande isar vid båda polerna. Men det är inte bara land 

som drabbas, faktum är att 90 procent eller mer av den överskottsvärme som bildas på jorden 

lagras i vatten, där de stora oceanerna tar merparten. Detta kan man mäta som havens värme-

innehåll eller ”ocean heat content”, OHC. Detta värde visar att under år 2019 var de övre 

2000 metrarna av oceanerna varmare än någonsin tidigare uppmätt. 

 

En av de stora bovarna i den globala uppvärmningen är växthusgasen CO2 och i haven ser vi 

just nu det, som inte kunde hända, faktiskt hända: att havsvattnet med alla sina buffrande 

system inte längre kan ta hand om de vätejoner som bildas när CO2 löser sig i vattnet, så att 

även haven, inte bara våra sjöar, blir surare och surare, får ett lägre pH.  

 

Det är våra mänskliga aktiviteter som är grunden i de ökade CO2-utsläppen och som leder till 

klimatförändringarna vi upplever runt omkring oss – och vi människor blir ju inte färre 

direkt. Tvärtom ökar den globala befolkningen hela tiden. FN:s ”World Population Pro-

spects” förutspår att vi på 30 år kommer att öka från dagens 7,8 miljarder till 9,7 miljarder 

2050.  

 

Alla dessa människor kommer att behöva mat – och inte bara vilken mat som helst utan bra 

och näringsriktig mat. 

 

Dessa saker tillsammans gör att en av de allra största globala utmaningarna idag är att kunna 

öka produktionen av näringsriktig mat – samtidigt som vi minskar det ekologiska fot-

avtrycket, skyddar naturresurser och ekosystem samt främjar folkhälsa och landsbygds-

utveckling. 

 

I enlighet med årets tema – Klimatet – är det som vi alla förstår viktigt att vi gör detta på 

ett så klimatsmart sätt som möjligt. Men vi behöver också ta hänsyn till och värdera även 

andra hållbarhetsaspekter, där den ekologiska hållbarheten, förutom klimatet, också inne-

fattar biodiversitet och vårdande av våra naturresurser. Också de sociala och ekonomiska 

hållbarhetsaspekterna måste tas med i ekvationen som behöver lösas för att kunna möta 

behovet av en ökad matproduktion på ett hållbart sätt. Vi behöver jobba inte bara mot ett av 

FN:s globala hållbarhetsmålen, utan helst mot alla 17. 

 

Det finns många sätt att göra detta på och med avseende på CO2-avtryck och energi så ser 

den ”gröna” matproduktionen väldigt bra ut, framförallt i jämförelse med kött från 

landlevande djur. Och vi är många som uppmanar till och verkar för det så kallade ”röd-

gröna skiftet”.  

 

Det finns dock många andra aspekter som också behöver vägas in, exempelvis tillgängliga 

landarealer, skogsskövling för att kunna bruka marken, användning av färskvatten, etc.  

Därför tycker jag att det är viktigt att vi inte lägger alla ägg i en korg, och bara fokuserar på 

de gröna näringarna. Utan att, precis som KSLA genom Wallenbergprofessurerna och -

seminarierna och den för mig mycket hedrande inbjudan att hålla det första högtidstalet i ett 

nytt decennium, även ge utrymme för utveckling av de blå näringarna för en hållbar 

matproduktion 
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Många saker fungerar bäst om man inte är för enkelspårig, inte låter det ena utesluta det 

andra. Därför tycker jag att man ska låta det ”röd-gröna skiftet” få gå hand i hand med ett 

”röd-blått skifte”, så att vi även satsar på en ökning av matproduktionen i vattenmiljöer. Vi 

skulle kunna äta mycket mer av både fisk, skaldjur, blötdjur och alger. Från och med nu 

kommer jag att kalla detta för ”sjömat” – ett uttryck som jag gärna promotar för att jag 

tycker det på ett bra sätt sammanfattar allt det vi äter som kommer från vatten. 

 

Många av er är säkert redan där och äter fisk och skaldjur minst de 2–3 gånger i veckan som 

Livsmedelsverket rekommenderar. Och jag vill gärna ta chansen att, med en sådan fantastiskt 

kunnig och intresserad publik, kanske ge er ytterligare argument att fortsätta på den banan, 

och även förhoppningsvis, lyckas få några fler följare på resan att byta ut delar av det röda 

köttet, inte bara mot de gröna sakerna, utan också mot de blåa, sjömaten. 

 

Potentialen för att öka den mängd sjömat som vi äter, hur ser då den ut?  

 

• Ytmässigt sett består jorden till ca 29 procent av land och resten, 71 procent, är vatten. 

Men endast 3–6 procent av den mat vi äter idag (ca 17 procent av proteinerna) kommer 

ifrån dessa 71 procent.  

• CO2-avtrycket är beroende på många faktorer, som fångst- eller odlingsmetod och art, 

men övergripande visar kött från vattenlevande djur lägre CO2-avtryck per mängd ätlig 

del än kött från landlevande djur och ibland även lika lågt som vissa vegetabiliska 

produkter.  

• Alger fungerar många gånger till och med som en kolfälla, då odling eller skörd av dem 

till och med minskar CO2-avtrycket. 

• Sjömat är också näringsriktig, den innehåller alla makro-näringsämnen som vi behöver: 

proteiner, fetter och kolhydrater, av god kvalitet. I sjömatsproteinerna finns alla de 

essentiella aminosyrorna. Aminosyror är byggstenarna till våra proteiner och att de är 

essentiella innebär att vi inte kan tillverka dem själva, utan vi måste få i oss dem genom 

maten. Och det är säkert ingen i publiken som inte känner till de långa, marina Omega 3-

fettsyrorna och deras positiva roll i till exempel nervsystemets utveckling. Sjömaten 

innehåller också många mikro-näringsämnen eller spårämnen, som kalcium, jod, selen, 

zink och så vidare, som är nödvändiga för många av våra enzymer och fysiologiska 

funktioner i kroppen – och allt detta i ett och samma paket som dessutom smakar väldigt 

gott. 

 

Dessa positiva egenskaper är många konsumenter väl medvetna om, så sjömat är idag den 

snabbast växande livsmedelssektorn i världen. Vi äter mer och mer sjömat för varje år och 

efterfrågan bara ökar. Idag äter vi strax över 20 kg per person och år. Det är i stort sett en 

fördubbling på senaste 50 åren, från 11 kg år 1970.  

 

Tyvärr är det så att världsfisket idag, enligt FAO, endast till ca 10 procent sker på hållbart 

fiskade bestånd, medan ca 30 procent är överfiskade och resten (60 procent) är maximalt 

nyttjade. Detta och en ökad förståelse för vikten av att förvalta de vilda bestånden bättre har 

lett till att det globala fisket i stort sett har stagnerat sedan 1994. Med tanke på att det, om 

något, behövs ytterligare restriktioner vad gäller fiskekvoter för att få till stånd en riktigt 

hållbar global fiskeriförvaltning så är det svårt att se några omedelbara möjligheter att öka 

fisket av matfisk för att möta den ökade efterfrågan på näringsriktig mat i form av sjömat. 
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För att kunna göra det behöver vi istället bli bättre på att också odla mat i sjöar och hav. 

Jorden har vi sedan mycket länge lärt oss att bruka, det mesta av maten på land odlar vi, och 

så jagar vi lite, lite grann. Men när det gäller matproduktion i havet är vi fortfarande allra 

mest ”jägare” och odlar bara en mindre del.  

 

Så ett sätt att hjälpa till att möta den stora globala utmaningen som jag inledde med att be-

skriva, är kanske att betrakta lite som ett paradigmskifte; vi behöver lära oss att bruka även 

hav och sjöar så att vi utvecklar odling av mat även där. Här har de blå näringarna mycket att 

lära av de gröna. 

 

Sverige och Europa har mycket att lära av Asien. I världen idag odlas det absolut mest 

fisk och sjömat i Asien, där Kina utmärker sig som nr 1, med en årlig produktion på 41 mil-

joner ton fisk och skaldjur, över 60 procent av den totala produktionen på jorden. 

 

Norge och Chile, som av oss ofta uppfattas som de riktigt stora fiskodlingsnationerna, åter-

finner vi faktiskt inte förrän på sjätte och åttonde plats internationellt, slagna av såväl Bang-

ladesh som Vietnam, och även Indien, Indonesien och Thailand. 

 

Hur ser det då ut i Sverige? 

 

Jodå, vi har en del matfiskproduktion av hög kvalitet. Men när man ser staplar på årsproduk-

tion bredvid varandra i det globala perspektivet så ser Sveriges stapel nästan ut som en grop 

istället för en faktisk stapel och även jämfört med våra grannländer så ligger vi sist. Norge är 

i en division för sig bland de nordiska länderna, men både Finland, Danmark och Island 

odlar mer än våra ca 13 000 ton/år av matfisk (SCB 11 108 ton, 2018). Det vi odlar mest i 

Sverige är regnbåge, men också en hel del röding, alltså arter i sötvatten som passar i våra 

kalla klimat. 

 

Utöver det har vi också ett marint vattenbruk, som helt domineras av odling av blåmusslor, 

2 000–2 500 ton/år – vilket är mindre än 1 procent av de 350 000 ton musslor som odlas i 

Europa. 

 

Så jag brukar säga att vi är ett ”utvecklingsland” när det gäller vattenbruk. 

 

Men vi har många mycket medvetna konsumenter i Sverige, som vet att sjömat är närings-

riktig, god och bra mat – och gärna vill äta det. Detta tillsammans leder tyvärr till att vi im-

porterar över 70 procent av den fisk vi äter! Och av den odlade fisk vi äter, importerar vi 

över 90 procent!  

 

Det är inte särskilt hållbart! 

 

Detta har också våra svenska politiker börjat uppmärksamma i strategier och visioner. Men 

om vi ska kunna leva upp till visionerna i den svenska livsmedelsstrategin från 2017, att öka 

vår grad av självförsörjning när det gäller livsmedel, som ju också inkluderar sjömat, så 

behöver vi satsa resurser och tydligt stötta vår svenska vision och handlingsplan för hur vi 

ska öka vårt vattenbruk: ”En grön näring på blåa åkrar”. 

 

Är då mer vattenbruk rätt väg till ökad produktion av näringsriktig mat med ”minskat 

ekologiskt fotavtryck, skyddade naturresurser och ekosystem och främjande av 

landsbygdsutvecklingen” som jag beskrev tidigare? 
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Jo, vattenbruket kan absolut hjälpa till. 

 

• Som jag sa tidigare är det svårt att ytterligare öka fisket inom närtid. Vildfisket är absolut 

en viktig källa för sjömat i Sverige, men en ökning i nära framtid är svår att se. 

• Potentialen för odling av djur och alger i vatten är däremot påtaglig, vi har ju inte bara 

den stora ytan att nyttja, utan även djupet att använda. 

• Odling av mat i vatten sparar landytor. 

• Det sparar också färskvatten, genom att vi odlar direkt i vattnet. 

 

Andra aspekter på vattenbruk, jämfört med produktion av djurprotein på land, är att de djur 

som odlas i vatten med hjälp av tillsatt foder, som fisk och kräftdjur, har en bättre foder-

konvertering, det vill säga förmåga att omvandla foder till ätlig råvara, än de landlevande 

djuren. Det beror på att de vattenlevande djuren är mer energieffektiva vid omvandling av 

näringen i fodret till biomassa och på att det oftast är ett bättre slaktutbyte när det gäller fisk 

jämfört med landlevande djur. 

 

Så rent övergripande är produktion av mat/protein mer hållbar i vatten än på land. Men 

precis som all matproduktion och framförallt produktion av djurprotein, så har utvecklingen 

av det ”matade” vattenbruket, alltså odling av fisk och skaldjur som behöver tillförsel av 

foder för att växa, flera utmaningar som behöver mötas för att bli mer hållbar.  

 

Ökad belastning av näringsämnen på omgivningen med risk för övergödning är en av de 

stora utmaningarna, produktion av ekologiskt och etiskt hållbart foder en annan. Så även 

biologisk påverkan mellan de odlade och vilda djuren, såsom spridning av sjukdomar eller 

rymlingar som kan påverka de vilda djurens genetik. 

 

Kan då vi här i Sverige anta dessa utmaningar och verka för utveckling av ett mer hållbart 

vattenbruk? 

 

Jo, det tror jag verkligen att vi kan, för vi har både spetskompetens och branscherfarenhet i 

Sverige, som också är eftertraktat internationellt och som kan driva en hållbar utveckling. 

 

Vi är till exempel duktiga på  

 

• Teknikutveckling – för att kunna skapa vattenbrukssystem med en tydlig och kraftig 

barriär mellan de odlade organismerna och omgivningen. Det innebär ett skydd för de 

omgivande ekosystemen samtidigt som det också gör det möjligt att kontrollera och skapa 

en mer optimal miljö för de odlade organismerna. 

• Vattenreningstekniker – som kan bidra med kompetens och idéer till utveckling av nya 

vattenbrukssystem. 

• Foderutveckling – för att öka andelen hållbara och mer klimatsmarta foderingredienser 

som inte heller konkurrerar med de råvaror som vi människor kan äta direkt. 

• Avelsprogram. 

• Fiskhälsa och välfärd – där vi har stark forskning och en bransch som går i bräschen med 

nya branschriktlinjer som ”Odla med omtanke”. 

• Vi har dessutom bra kontakter och samarbeten med Norge som satsar stora pengar på 

teknikutveckling – där vi kan vara smarta och bara ”hänga på”. 

• Och – ett känt framgångsknep, där vi är relativt duktiga i Sverige, är att ha ett nära 

samarbete mellan forskning och näring. 
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Utveckling och expansion av de fiskarter och de odlingssystem som vi har idag, regnbåge 

och röding i öppna kassar i främst sötvatten, erbjuder en bra och snabb möjlighet till 

produktionsökning. En ständig utveckling av tekniker för uppsamling av näringsämnen i 

form av partikulärt material, av foder och avelsprogam för mer hållbara ingredienser och 

bättre foderutnyttjande, pågår och gör dessa system mer hållbara. 

 

En annan viktig väg, som kan och bör löpa parallellt med detta, är att öka diversifieringen, 

både när det gäller arter att odla och system att odla dem i – och det är i dessa fält som det 

mesta av min och mina kollegors forskning på den marina sidan befinner sig. 

 

När det gäller det ”matade” vattenbruket så arbetar vi med utveckling av nya spännande 

odlingstekniker och nya spännande odlingsarter: 

 

• Halvslutna och slutna kassar i vatten. 

• Landbaserade recirkulerande akvakultursystem, RAS, med havsvatten och sötvatten. 

• Marina arter med potential: havskatt, hummer, ”jätte-räka”, plattfiskar, etc. 

• Tropiska sötvattenarter: Clarias och Tilapia (globalt mest odlad efter karpfiskarna). 

 

Ser man på statistiken för de sista åren i Sverige så händer det faktiskt en del inom dessa 

områden, kurvorna både för nya arter och nya vattenbrukssystem pekar lite uppåt. Det är 

inga stora produktionsmängder ännu, men entreprenörerna är entusiastiska och många. Och 

kan bara tillståndsprocesser förenklas, likriktas och kortas (vilket ofta kan vara en resurs-

fråga) och lagar och förordningar moderniseras, så kan utvecklingen mot mer innovativa 

system och nya arter troligen ta fart.  

 

I havsmiljöer, både i Västerhavet och Östersjön, finns också unika möjligheter och en 

enorm potential i en ökad produktion av näringsriktig mat genom odling av ”blå fång-

grödor”. Dessa vattenbruksarter kallas också extraktiva arter och är djur och alger från de 

lägre nivåerna i näringsväven, som inte behöver tillföras någon näring i form av mat för att 

växa, utan som istället extraherar den näring de behöver direkt ur vattnet. Musslor, ostron, 

sjöpungar och andra filtrerar och silar vattnet och tar upp näringsrika partiklar, medan 

algerna, både mikro- och makroalger, tar upp näringsämnen som är lösta i vattnet. Bland 

mina absoluta favoriter finns också havens ”dammsugare”, detritus-ätarna, som till exempel 

sjögurkor och sjöborrar. De livnär sig på den näring som fallit ner till botten som sediment. 

Om man bara erbjuder dessa organismer ett substrat att sätta sig fast på eller ”promenera” 

omkring i, kan man odla och skörda dem. De extraktiva arterna utför alltså ekosystemtjänster 

genom att minska övergödningen i havet, samtidigt som man genom dessa odlingar kan 

skörda stora mängder värdefull marin biomassa. 

 

Våra 2 500 ton odling av blåmusslor/år gör detta redan idag. Men såväl för den arten som för 

andra blå fånggrödor finns det en enorm utvecklingspotential och möjligheter till expansion 

som kan ske i form av specialisering på en art eller i form av ”skiftesodling” med flera arter 

efter varandra. Alger har den fiffiga egenskapen att de växer bäst under de kallaste 

månaderna, på vintern, medan musslor och sjöpungar växer bäst under perioden vår–höst. 

 

Och så det viktigaste av allt, vi behöver tänka mer cirkulärt. Om vi lägger odling av flera 

olika typer av arter i relativ närhet till varandra kan vi få ett flöde av näring från den ena till 

den andra, och det som annars skulle bli avfall från en odling blir istället till mat för en annan 

– vi skapar det vi kallar integrerade flerartssystem (IMTA, Integrated Multi-Trophic Aqua-

culture).  
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Om vi till exempel har en fiskodling i närheten av odlingar av olika former av blå fånggrödor 

kan näringsämnena som finns i bajs och foderrester ätas upp av djur och alger som finns på 

lägre nivå i näringsväven. På det viset kan vi utnyttja så mycket som möjligt av det foder vi 

ger till fisken. Men de cirkulära systemen slutar inte där. De delar eller delmängder av de blå 

fånggrödorna som vi inte kan eller vill äta själva, kan användas till högvärdiga och hållbara 

(förnybara) ingredienser i fiskfodret och på så sätt cirkuleras näringsämnen tillbaka till 

fisken. 

 

Men vi ska inte bara skapa de cirkulära systemen inom vattenmiljön, utan även mellan vatten 

och land. När vi nyttjat så mycket som möjligt av de odlade organismerna, till mat till oss, 

till foderingredienser för att cirkulera tillbaka till fisken och till nya spännande biomolekyler 

av olika slag (ett snabbt växande bioteknikområde!) så ska vi inte slänga resterna, utan 

istället nyttja energin och näringen som fortfarande finns kvar, exempelvis i akvaponiska 

system, som innebär att man samodlar fisk och grönsaker/grödor, eller som jordförbättring 

och till slut för produktion av biogas. 

 

Så för att avslutningsvis koppla tillbaka till årets KSLA-tema Klimatet, så ser jag med 

tillförsikt på framtiden om vi här i Sverige tar vara på de möjligheter vi har att öka vår egen 

produktion av odlad, näringsriktig sjömat. Då kan vi, med vår relativt stränga miljö- och 

djurvälfärdslagstiftning och den kunskap och de möjligheter till forskning och utveckling 

som vi har, ta vårt ansvar och göra vattenbruket mer hållbart ur många olika aspekter. Vi kan 

då erbjuda lokalproducerad högkvalitetsmat uppfödd med hållbara foder och i cirkulära 

system som kan minska klimatpåverkan både vad gäller CO2-avtryck och energianvändning. 

På det viset tar vi också vårt ansvar och bli mer självförsörjande på livsmedel istället för att 

exportera våra miljöproblem – vilket vi gör nu genom vår stora import av odlad fisk, efter-

som vi i och med det inte har samma möjlighet till kontroll av produktionen som om vi odlat 

den själva.  

 

Men för att komma dit behövs inte bara politisk vilja utan också politisk handlingskraft – att 

göra det möjligt för alla nya hållbara, tekniska innovationer att få testas och kunna bli 

lönsamma. 

 

Tusen tack för att jag har fått ta er tid i anspråk! 

 

… och man kan ju få önska att vi i Gyllene salen om en stund, eller kanske några år, kan få 

ett potpurri av fisk, skaldjur, sjögurkor och alger – odlade med omsorg och omtanke här i 

Sverige… 

 

 

Kristina Snuttan Sundell 


