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God Jul!

Sekreteraren
har ordet
Snillen måste få ta plats!
Jag lyssnade på Snillen spekulerar i veckan och frågan
om liv på andra planeter kom på tal. Med all säkerhet finns
det liv men vi kommer sannolikt aldrig att få veta säkert.
Det är helt enkelt för långt att åka. Och idén om att bosätta sig på Mars eller någon annan himlakropp i rymden
är ganska knasig. Vi har utvecklats till jordmedborgare och
inget annat. Syrenivån är helt perfekt. För mycket syre är
giftigt och för lite… ja, ni förstår. Allt har utvecklats till
att fungera in i minsta detalj så istället för att grunna på
ett nytt boende på någon iskall, livsfarlig stenbumling i
rymden måste vi börja städa vår egen planet! Alla snillrika
till synes galna idéer måste dock bejakas, utvärderas och
tolereras. En av nobelpristagarna uttryckte att det var först
efter att han fick Nobelpriset som folk började lyssna och
svara på hans mejl. Sannolikt en överdrift, men poängen
var att det måste finnas plats för excentriska snillen annars
stannar utvecklingen.
Under hösten har KSLA haft förmånen att träffa två
ministrar, ministern för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans och landsbygdsminister Jennie Nilsson.
Vid båda mötena stod KSLA:s inspel till forskningspropositionen högst på agendan. Forskningsutskottet har arbetat
akademiövergripande och innovativt under det senaste året
för att vara säkra på att akademiens ledamöter givits möjlighet att tycka till. Sedan är det förstås svårt att ta hand
om alla goda tankar från våra kloka ledamöter men jag är
övertygad om att inspelet speglar KSLA i stort på ett utmärkt sätt. Vi står inför gigantiska utmaningar och Sverige
liksom hela världen måste bidra. Att fortsätta utveckla befintliga nationella forskningsprogram är en viktig pusselbit.
I Sverige pågår program om klimat, hållbart samhällsbyggande och antibiotikaresistens men de behöver förstärkas.
Vatten på längden och på tvären måste belysas ännu mer
så ett nationellt forskningsprogram behövs även för detta.

Foto: Erik Cronberg.

Vissa personer eller snillen är före sin tid och Georg
Borgström var en av de som är värda att lyftas. Idag är han
högaktuell med sina funderingar kring globala miljö- och
livsmedelsförsörjningsfrågor. En förebild i arbetet med
den aktuella livsmedelsstrategin? Sedan 20 år tillbaka har
KSLA haft äran att dela ut Georg och Greta Borgströms
pris och i vår är det dags för nominering igen. Vi behöver
alltid påminnas om KSLA:s generösa donatorer som valt
just vår akademi till att förvalta just deras pengar för att
under lång tid dela ut priser och belöningar till framstående
personer i enlighet med just deras alldeles egna önskemål.
Som ni alla vet hedras våra donatorer vid vår årliga högtidssammankomst via välförtjänta pristagare, men kanske vill
ni veta lite mer? Vem var egentligen herr Bergsten, NilssonEhle och Renborg? Det mesta finns beskrivet i boken De
areella näringarnas välgörare* men vi kommer ge några korta
glimtar i KSLA Nytt och Noterat om dessa herrar och damer längre fram.
God Jul och Gott Nytt År!
Eva Pettersson
Akademisekreterare och vd

*) Nils Edling 2010: De areella näringarnas välgörare. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och dess donatorer. SOLMED nr 52.
https://www.ksla.se/publikationer/solmed/solmed-52/
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KSLA:s inspel till forskningspropositionen:

Djärv forskning och innovation behövs
för att utveckla gröna näringar
Satsa på nytänkande banbrytande forskning, omdanande tillämpningar och
ökad samverkan. Det är några av rekommendationerna till regeringen från
KSLA inför nästa års forskningsproposition. Akademiens inspel till forskningspolitiken överlämnades vid ett möte med Matilda Ernkrans, minister för högre
utbildning och forskning (S), den 29 oktober.
Text: CISSI ASKWALL
Sverige måste ha djärv forskning och innovation som bidrar till
att utveckla de gröna näringarna, med FN:s Agenda 2030 och
stärkt konkurrenskraft som utgångspunkt.

•

Ge Formas ökade resurser för att möjliggöra framtagandet av kunskapsöversikter samt evidensbaserade analyser
till stöd för beslutsfattande inom de gröna näringarna.

Så inleds KSLA:s femsidiga inspel inför forskningspropositionen. Förslagen som förs fram är i sammanfattning:

•

Ge de statliga forskningsfinansiärerna i uppdrag att ta
fram bättre bedömningskriterier för ökad dialog och
rörlighet mellan akademi och övriga samhället.

•

Stärk samverkan mellan forskningsinstitut och universitet och högskolor för att öka forskningens nyttiggörande.

•

Öka stödet för att utveckla och tillämpa ny teknik inom
de gröna näringarna.

•

Investera i god kompetensförsörjning inom digitalisering.

•

•
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Utveckla de existerande nationella forskningsprogrammen som rör de gröna näringarna (klimat, hållbart samhällsbyggande, livsmedel och antibiotikaresistens) samt
inrätta ett motsvarande nationellt program om vatten.
Detta för att stimulera tvärvetenskap och samverkan
mellan skilda aktörer.
Stärk den tvärvetenskapliga forskningsanknytningen
i de högre utbildningarna för de gröna näringarna för
att ge en bredare kompetens som inkluderar de globala
hållbarhetsmålen.
KSLA Nytt & Noterat • nr 4 2019

Uredo rangelii. Foto: John Tann [CC BY 2.0].

•

Ta initiativ i internationella forskningsprocesser för en
biobaserad ekonomi och välfärdsutveckling globalt.

•

Uppdatera stödet till KSLA via Formas för att akademien än bättre ska kunna utveckla sin roll som en oberoende arena för dialog, samverkan och idéutbyte och
genom detta bidra till de gröna näringarnas omställning.

Vid ett möte på Utbildningsdepartementet den 29 oktober träffade KSLA:s preses Lisa Sennerby Forsse, vice
preses Björn Sundell, akademiens sekreterare och vd Eva
Pettersson och Forskningsutskottets ordförande Charlotte
Bengtsson statsrådet Matilda Ernkrans och överlämnade då
KSLA:s inspel till regeringens forskningspolitik.
− Ministern har god förståelse för både utmaningar och
möjligheter för de gröna näringarna och att det krävs nytänkande och djärva satsningar för att nå målen i Agenda 2030,
säger Charlotte Bengtsson, till vardags vd för SkogForsk.
KSLA:s inspel har tagits fram av akademiens Forskningsutskott och utgår från en enkät om kunskaps- och
forskningsbehov ställd till akademiens svenska och internationella ledamöter. Utskottet har också varit med vid en
rad seminarier på KSLA där relaterade frågor har belysts,
tagit del av relevanta strategidokument och forskningsagendor, och fört dialog med IVA och KVA liksom internt i
akademien, bland annat vid ett seminarium för ledamöter
på KSLA den 7 oktober.
− Det har varit en spännande och intensiv process som
pågått i mer än ett år. Vi i Forskningsutskottet är överväldigade av det stora engagemang som akademiens ledamöter
har visat, säger Charlotte Bengtsson.
Utskottet planerar nästa år för möten med politiker och
flera aktiviteter för att föra dialog om de förslag som framförs i KSLA:s inspel.

KSLA:s inspel till forskningspropositionen överlämnades den 29 oktober. Fr v:
Charlotte Bengtsson, Lisa Sennerby Forsse, Matilda Ernkrans, Björn Sundell
och Eva Pettersson.

Den 7 december publicerades en debattartikel i Upsala Nya Tidning, där företrädare för olika organisationer (varav KSLA var en) krävde ett större politiskt engagemang och kraftfulla finansiella satsningar
på svensk forskning för att Sverige ska behålla sin plats som innovativ industri- och kunskapsnation.
Se även https://www.unt.se/asikt/debatt/staten-maste-investera-mer-i-forskning-5466957.aspx
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En kommitté summerar

Jordbrukets klimatanpassning
– stafettpinnen har gått vidare
Att anpassa och säkra svensk jordbruksproduktion för ett framtida klimat är inte ett uttryck för nationalism – det är en hållbarhetsfråga. KSLA:s kommitté för jordbrukets
klimatanpassning (KLIMA) hade behovet av livsmedel hos jordens snart 10 miljarder
människor som utgångspunkt för sin treåriga verksamhet. Begreppet hållbar intensifiering i ett klimat under förändring var ledmotivet. Effektiv samverkan mellan olika aktörer blev svaret på hur det ska gå till. Tillsammans med SLU:s framtidsplattform Future
Text: HELENA ARONSSON
Food, sammanställdes arbetet under 2017–2019 i en rapport.
Med KSLA som en given mötesplats var målet att på olika
sätt bidra till utvecklingen av en hållbar intensifiering av
svenskt jordbruk, anpassat efter klimatets förändringar.
Kort sagt handlade det om att öka medvetandegraden, lyfta
kunskap och identifiera kunskapsluckor, samt att påverka
samarbeten och processer. Genom kommitténs aktiviteter
belyste vi utmaningar, men också möjligheter som följer av
anpassning av odling och djurhållning till mera extrema
vädersituationer och ett varmare klimat. Vi frågade lantbrukare hur de förhåller sig till detta idag och vad de saknar
i form av kunskaps- och beslutsunderlag. Vi frågade också
forskare hur de bemöter de behov av kunskap som finns,
och hur myndigheter och andra samhällsaktörer stöttar eller
påverkar lantbrukare i processen.

Stafettpinnen har gått vidare

Hur går klimatanpassningen till? Och hur kan vi komma
över hinder genom effektiv samverkan mellan aktörer? Det
var temat för slutseminariet våren 2019 och i samband med
det hölls en forskarworkshop tillsammans med SLU:s framtidsplattform Future Food. Den och rapporten blev vårt sätt
att lämna över stafettpinnen för att stimulera till nya samtal
och samarbeten i andra sammanhang.

Det är på gården det händer

Att vara lantbrukare innebär i sig en ständig anpassning till
klimatet och de väderutmaningar som odlingsåret innebär.
Men i klimatanpassningsfrågan finns det också ett längre
perspektiv att förhålla sig till, som kräver långsiktiga strategier. Det handlar inte bara om hur de biologiska och fysiska
förutsättningarna för odlingen eller djurhållningen på gården förändras, utan också om indirekta effekter inom andra
sektorer och om olika typer av omvärldsfaktorer.
”Aktörskartan”, som togs fram under arbetets gång,
åskådliggör hur lantbrukarens beslut och verksamhet påverkas av olika aktörer i samhället, från lokal och regional
skala ända upp till skeenden på global nivå. I våra seminarier och workshops började vi med historiska tillbakablickar för att sätta dagens anpassning i ett sammanhang.
Vi arbetade med svensk jordbruksproduktion i ett globalt
perspektiv som innefattade livsmedelsförsörjning och odlingsförutsättningar tillsammans med sårbarhet och transnationella effekter. Vi fördjupade sedan frågeställningarna
till utmaningar och möjligheter kring fyra basala produktionsresurser: mark, vatten, växter och djur – och avslutade
med den stora frågan hur klimatanpassningen av jordbruket
kan underlättas.

Möten med lantbrukare
Rapporten. Se även sid 27.
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KLIMA:s möten med lantbrukare vid studiebesök, workshops och seminarier gav en bild av hur anpassningen till
framtidens klimat sker inom odling och olika typer av djur-
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Aktörskartan från KLIMA sätter lantbrukaren i centrum, och åskådliggör några av de viktiga aktörer som påverkar besluten på gården. Det är i lantbrukarens
små och stora beslut som anpassningen sker, men de påverkas av omvärlden, vilket vi ville poängtera.

hållning på svenska gårdar. I rapporten kan man ta
del av erfarenheter från de lantbrukare som vi mött.
Variationen med för mycket och för lite vatten var ett
genomgående tema, där det inte bara handlar om förhållanden på fälten, utan också om att säkerställa vattentillgång och vattenkvalitet för djuren i stora djurbesättningar. Nya sjukdomar och skadegörare hos växter
och djur, liksom stallars anpassning för framtiden var
andra viktiga frågor. Förändrade förutsättningar ger
särskilt omfattande utmaningar inom rennäringen, där
inte bara klimatet utan också konkurrensen om mark
för till exempel infrastruktur ger problem.
Det finns också lantbrukare som pekar på nya möjligheter med ett varmare klimat och som ser en potential för utveckling av svenskt jordbruk med nya grödor
och nya djurhållningssystem. Nya grödor förutsätter
dock att vi har tillgång till bra sorter och klarar att
hantera de växtskyddsproblem som följer med ett varmare klimat.

Vilka var KLIMA?

Vi var nio personer med olika kompetenser och ansvarsområden som samlades kring ett för oss mycket
angeläget tema. KSLA-ledamoten Ingrid Rydberg
ledde oss och vi kom från Jordbruksverket, SVA, SLU,
Hushållningssällskapet och lantbruket.

Att hantera vattnet i landskapet för att säkra tillgången för växter och djur är en
stor fråga inom jordbruket, inte minst på Öland. Här träffar vi en lantbrukare för att
diskutera reglering av vattennivån i markerna. Foto: Tomas Johansson.
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Foto: ©Skogforsk/Erik Viklund

Markberedning
och hållbar
skogsföryngring
Markberedningen behövs!
Men är det acceptabelt och nödvändigt att
vända upp och ner på hela hygget för att sätta
lite plant? Det diskuterades vid ett seminarium
Text: CAROLINE ROTHPFEFFER
på KSLA i höst.
Markberedning är vanligt i svenska skogsbruk. Enligt
Skogsstyrelsens statistik markbereds 90 procent av den avverkade arealen. Men den är också ifrågasatt, då den är så
märkbar. Henrik von Stedingk från FSC Sveriges kansli
(där FSC står för Forest Stewardship Council) berättade
hur markberedningen uppfattas av FSC:s medlemmar.
De som representerar miljösidan inom FSC tycker att det
markbereds alldeles för mycket och för slentrianmässigt. De
är oroliga eftersom kunskapen är låg kring hur miljön påverkas och hur den återhämtar sig efter en markberedning.
Inom rennäringen är man också starkt kritisk till markberedningen eftersom den påverkar lavtäcket negativt och
därmed även tillgången på föda för renarna. De skogsägande medlemmarna anser att markberedningen är nödvändig
för en god föryngring. De menar att den är ett måste för att
minska snytbaggeskadorna och en väl beprövad metod där
spåren försvinner efter några år.

Sveriges Entomologiska Förening
Världsnaturfonden WWF
Sveriges Ornitologiska Förening
3 st

Markägande och producerande:
IKEA • Södra • Sveaskog •
Essity • Stora Enso • SCA • Bokhandelsgruppen • Vida Skog •
Stockholm Exergi • Tetra Pak •
Skogssällskapet • Prosilva...
37 st

Svenska Samernas Riksförbund
Svenskt Friluftsliv
GS-facket
Protect Sápmi
Hela Sverige ska leva
Konsessionssamerna
6 st

Svenska FSC:s medlemmar fördelade på de tre olika kamrarna.
Ur Henrik von Stedingks presentation.
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Är det acceptabelt och nödvändigt att vända upp och ner på ett stort markområde för att sätta lite plant? Foto: Skogforsk.

Facken för in arbetsmiljöaspekterna och arbetstillfällen i
diskussionerna. Påverkan på rekreation och kultur diskuteras också inom FSC; de flesta upplever nog markberedning
som förfulande och det är den största orsaken till att fornoch kulturlämningar förstörs. Frågan är hur mycket vi ska
påverka marken för att maximera de positiva effekterna och
minimera de negativa?

över. Även skogens vatten kan påverkas negativt vid markberedning. Markbereder man blötare partier och för nära
vattendrag kan kvicksilver frigöras från marken, hamna i
vattnet och därmed komma in i näringskedjan.

220

Markberedningens för- och nackdelar

200
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Volym m3 ha-1

Med markberedningen ger vi den nya trädgenerationen
en bra start genom att konkurrerande vegetation tas bort,
näring i marken frigörs och angreppen av snytbagge minskar. Den har också en långsiktig effekt på tillväxten. Karin
Hjelm från Skogforsk berättade att långsiktiga försök visar
att tillväxteffekten finns kvar i nu 30-åriga bestånd. Det
ska bli intressant att se om den håller i sig när forskarna
mäter träden efter ytterligare 10 eller 20 år! Karin Hjelm
visade också på resultatet att tillväxteffekten ökar med ökad
markberedningsintensitet.
Det finns dock anledningar till att vara kritisk till markberedning. Skogsstyrelsens uppföljningar visar att de flesta
skador på forn- och kulturminnen orsakas vid markberedningstillfället. Oftast beror de på att man markbereder för
nära fornlämningen inom områden som Länsstyrelsen behäftat med villkor i skyddssyfte eller att fornlämningen körs

140
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0

Omarkberett

Harv

Naturligt föryngrade träd

Hög

Plog

Planterade träd

Volym 30 år efter plantering. Jämförelse mellan olika markberedningsmetoder. Hjelm. K, et al. 2019. Canadian Journal of Forest Research.
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Lagen säger att man ska markbereda om det behövs för
att få en fullgod föryngring. Men den säger inget om hur
mycket markberedning som behövs. Därför har ett arbete
påbörjats inom skogsnäringen för att ta fram en målbild
kring markberedning. Kanske kan man enas om en bra balans i den processen.

Minimera riskerna genom kunskap
och kommunikation

Det finns massor att göra för att minimera riskerna med
markberedning, vilket flera föredragshållare lyfte vid seminariet. God planering och samråd med berörda myndigheter och andra intressenter, som till exempel ren- och turistnäringen, skapar trygghet inför markberedningen. Tydlig
information och tydliga kartor ger de som ska utföra markberedningen ökad kännedom om kantzoner, surdråg (små
vattenmättade områden i sänkor), forn- och kulturlämningar och övriga hänsynsytor som inte ska markberedas. Det
är också viktigt att ny information som framkommer vid
exempelvis avverkning förs vidare till markberedaren.
För att minimera risken för att skador uppstår vid markberedning uppmanade AnnKristin Unander, inventeringsledare på Skogsstyrelsen, alla att respektera vad samrådsprotokollen säger gällande hänsynen till fornlämningar
samt hur stora villkorsområdena är. Allmänt ska man inte
snåla på avståndet till lämningar. Kulturstubbarna, de ca
1,3 m höga stubbar som lämnas för att markera forn- eller
kulturlämningar, är mycket bra kommunikationsverktyg så
länge som de är rätt placerade.

Markberedningens framtid

Markberedningen är en väl förankrad metod inom skogsbrukscykeln men diskussionerna under seminariet visade att
ingen är riktigt nöjd med hur den utförs idag. Mer precisa
metoder efterfrågas, metoder som är mer skonsamma och

inte så radikala som dagens. Skogsentreprenören Kolbjörn
Kindströmer efterfrågade en kombinerad maskin som kan
utföra både harvning och högläggning. Han förutspådde
också att mer sådd och självföryngring kommer att efterfrågas för att lyckas med tallföryngringar och för att få ner
betesskadorna.
Kanske är automation lösningen på framtidens markberedning. Olle Gelin, forskare på Skogforsk, berättade att vi
har de förutsättningar som behövs för ett tekniksprång mot
självkörande maskiner vilket skulle ge mer skonsamma och
effektiva lösningar. De sensorer som krävs för att maskinerna ska kunna ”se” sin omgivning finns, och de uppgifter
vi måste mata dem med om hur terrängen ser ut (markvattenkartor, forn- och kulturlämningar, lutning osv), väderprognoser, beståndets egenskaper, etc., finns också.
Det som återstår är att lära maskinerna att tolka sin omgivning. Genom bildtolkning kan maskinerna programmeras till att förstå att det är ett vildsvin den ser, inte en sten.
För att lyckas med detta efterlyste Olle Gelin bilder/fotografier på allt som man kan stöta på i skogen: stockar, träd,
stenar, älgar, bilvrak… Med hjälp av dessa kan maskinerna
lära känna sin omvärld.
Automatiserade maskiner förbättrar även arbetsmiljön.
Chaufförerna behöver inte arbeta långt hemifrån utan kan
fjärrstyra maskinerna från ett kontor på hemorten. Dock
kommer det fortsatt att behövas servicepersonal och tekniker som kan serva maskinerna i fält.
Men brand då, om det inte finns en person i markberedaren som snabbt kan upptäcka om det börjar brinna, vad
händer då? Olle Gelins svar kommer blixtsnabbt: ”En maskin kan upptäcka en gnista innan det blir brand!”

Är det så här markberedningen kommer gå till i framtiden? Förutom att markbereda och plantera skulle roboten kunna vattna plantorna vid behov eller
jaga bort hungriga älgar. Det finns bara möjligheter! Ur Olle Gelins presentation.
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KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS
PRISER OCH BELÖNINGAR
Här börjar en serie som berättar som KSLA:s olika priser och belöningar och om människorna bakom dem. Först ut är Georg och Greta Borgströms pris.

Georg och Greta Borgströms pris – internationellt och högaktuellt
KSLA delar sedan 20 år tillbaka ut ett pris ur Stiftelsen
Georg och Greta Borgströms donationsfond till förtjänta
personer som aktivt forskar eller på annat sätt verkar i
Georg Borgströms anda, det vill säga inom verksamhet
som har med världens livsmedelsförsörjning att göra och
därtill knutna ekologiska, demografiska och ekonomiska
aspekter. Georg Borgströms hustru Greta var i hög grad
delaktig i hans arbete, därav benämningen Georg och
Greta Borgströms pris.
Borgström var från mitten av 1950-talet och framåt intresserad av globala miljö- och livsmedelsförsörjningsfrågor
(dagens klimatdiskussion fanns ännu inte på agendan).
Dessa frågor har blivit alltmer aktuella medan hans eget
namn delvis fallit i glömska. Vem var då denne svenske
forskare som av Expressen 1967 utsågs till ”den viktigaste
svensken i världen”?
I vår är det åter dags att nominera kandidater till Georg
och Greta Borgströms pris. Som en försmak till detta

har vi bett professor Björn-Ola Linnér att berätta lite om
Borgströms tankar utifrån dennes plattform som professor
vid Michigan State University inom livsmedelsteknik och
ekonomisk geografi. Den finns på nästa uppslag.
Björn-Ola Linnér är kanske den som i Sverige idag bäst
känner till Georg Borgströms gärning, som var ämnet för
hans doktorsavhandling 1998: The World household: Georg
Borgström and the postwar population-resource crisis. Han
höll också högtidstalet vid KSLA:s högtidssammankomst
år 2000 med rubriken Världshushållets försörjningskris: Hade
Georg Borgström rätt eller fel?
Björn-Ola Linnér är idag professor inom området miljöförändring, institutionen för Tema, vid Linköpings universitet och följer i den egenskapen dagens klimatarbete nära
såväl inom forskningen som inom dagens politik.
Inge Gerremo

ordf i nomineringsgruppen för
Georg och Greta Borgströms pris

Björn-Ola Linnérs doktorsavhandling hos Libris: https://libris.kb.se/bib/8372507
Till Björn-Ola Linnérs artikel →
Georg och Greta Borgströms pris utgörs av en penningsumma
som tilldelas förtjänt person som aktivt forskar eller på annat sätt
verkar i Georg Borgströms anda, d v s med verksamhet som har
med världens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna
ekologiska, demografiska och ekonomiska aspekterna. Priset instiftades 1997 och ambitionen är att det ska delas ut vartannat år.
Tidigare pristagare:
2017 – professor emeritus Göran Djurfeldt, Lund, för hans långvariga
och framgångsrika forskningsarbete om landsbygds- och jordbruksutveckling i framför allt Afrika söder om Sahara.
2014 – författaren och ledamoten av EU-parlamentet Isabella Lövin för
hennes banbrytande arbete med att synliggöra dagens misshushållning
med våra fiskresurser och ett framsynt förhandlingsarbete inom EU för
en hållbar fiskförvaltning i världen.
2011 – Chairman Yolanda Kakabadse, WWF International, Gland, Switzerland, for her outstanding work for sustainable development in international environmental protection.
2009 – professor Hans Rosling för hans globalt inriktade verksamhet
gällande människans livssituation med hälsan som utgångspunkt. Hans
forskning fokuserar på länkarna mellan ekonomisk utveckling, jordbruk,
livsmedelsförsörjning, fattigdom och hälsa. Hans övertygande och pedagogiska budskap grundas på komplicerad internationell statistik.

Isabella Lövin tog emot Georg och Greta Borgströms pris ur H M Konungens
hand år 2014. Foto: Mats Gerentz.

2003 – instituttleder Magnar Norderhaug, Norge, för att med klarsynthet i skrift och tal ha reflekterat över människans förhållande till naturen
och därvid ha fått många att förstå sambandet mellan individens handlande och miljö- och livsmedelssituationen i världen som helhet.

2007 – docent Johan Rockström för hans mångåriga arbete, främst i
Afrika, genom att i forskning – ofta tillsammans med småbönder – och
modellbyggande utveckla praktiska och accepterade lösningar för vatten- och livsmedelsförsörjning i utvecklingsländerna, bl a betoningen av
konceptet Green Water Management.

2000 – professor Erik Arrhenius för ett mångårigt och framgångsrikt
engagemang i de globala naturresursfrågorna med uppföljande belysning i tal och skrift av forsknings- och analysresultat rörande tillståndet
i världshushållet.

2005 – Dr Lester R. Brown, USA, for inspiring millions of people all over
the world by global visions and a road map for an ecological economy
rescuing a civilisation in trouble and a planet under stress.

1998 – professor Hans Ackefors för framgångsrik forskning, utredningsoch upplysningsverksamhet kring hav och sjö som resurs för livsmedelsproduktion.
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Borgströms arealer spökar än
Han har kallats ”mannen som skapade den moderna
miljödebatten”, men också ”den mest pessimistiske
av pessimister”. Få forskare har väckt så mycket
debatt som den svensk-amerikanske livsmedelsforskaren Georg Borgström. Han fick ett enormt
genomslag med sina malthusianska varningar om
att världshushållet var överbefolkat. Sinande naturresurser och försörjningskriser skulle leda till en
ödesdiger global klasskamp mellan världens länder.
Text: BJÖRN-OLA LINNÉR

Georg Borgström i mitten i samspråk med ICA:s vd Gustaf
Kollberg och ordförande Ragnar Allberg. 1955. Ur ICA:s
historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Tidningen Expressen utsåg 1967 Georg Borgström till
den ”den viktigaste svensken i världen”. Hans böcker som
The Hungry Planet: The Modern World at the Edge of Famine
(1965) och Too Many: A Biological Overview of the Earth’s
Limitations (1969) gav honom ett världsrykte, översattes till
många språk och trycktes i åtskilliga upplagor.
Även om Georg Borgströms verk i mindre utsträckning
alltjämt citeras, har han till stor del fallit i glömska i dagens
miljöforskning. Men fortfarande dyker han upp i dagens
klimatdebatt, oftast som en karikatyr hos klimatskeptiker
som exempel på domedagsprofeter som hänger sig åt de
värsta scenarierna. Men Borgströms bidrag till miljö- och
livsmedelsforskningen har en mer brännande aktualitet än
så. Inte minst är frågan var man ska placera katastrofens
lokus i högsta grad aktuell i klimatdebatten – är det riskerna
för kommande sammanbrott i framtidsscenarier eller i dagens realiteter för de som redan nu drabbas? Hos Borgström
fanns denna spänning i en och samma person.
Om vi skärskådar Borgströms analyser så hade han sedan i

1960-talet i stort sett rätt i sina befolkningsprognoser. Men
hans farhågor för ett tredje världskrig eller planetär kollaps
före millennieskiftet uteblev. Dock fick hans belackare, som
menade att ny teknik då istället skulle löst alla miljö- och
resursproblem, inte heller rätt. FN:s prognoser att vi under
de kommande 30 åren kan närma oss 9,7 miljarder människor som strävar efter den globala medelklassens konsumtionsnivå samtidigt som fossilsamhället fasas ut har gett befolkningsfrågan förnyad uppmärksamhet i klimatdebatten.
Under många år hade Georg Borgström varnat för att
klockan var fem i tolv – och tiden gick. Konsekvent nog
12
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konstaterade han i sina senare verk att klockan var
fem över tolv. Det var cyniskt, menade Borgström,
att förlägga katastrofen
till framtiden – den var
redan här för den del av
mänskligheten som redan
var undernärd. Här lyfter
han frågan om forskningens moraliska blick. Under
det senaste årtiondet har
antalet människor i världen som lider av hunger
legat ganska konstant runt
800 miljoner individer.
Människor för vilka katastrofen fortsatt är här, för
att tala med Borgström.
Detta leder över till en annan spänning i forskarsamhäl-

lets klimatpolitiska debatt: om krisen kräver i första hand
auktoritära lösningar eller förändrade värderingar, personlig transformation och perspektivskiften i paritet med en
Kopernikansk revolution i hur vi betraktar människans roll
i världen och vår relation till omgivning.
Även om Georg Borgström var långt ifrån den totalitära politiken i Garret Hardins livbåtsetik, så satte han
med tiden, besviken på avsaknaden av politisk handling,
sitt hopp till en ekologiskt skolad teknokrati. Idag är frågan
om expertstyre för att lösa klimatkrisen brännande aktuell,

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS
PRISER OCH BELÖNINGAR

Georg Borgström finns avbildad i flera konstverk. Ett är skulpturen Efter badet av Pye
Engström, som finns i Västertorp, södra Stockholm. Här syns han bland ett antal namnkunniga personer. Fr v Elise Ottesen-Jensen, Paulo Freire, Sara Lidman, Mao Tse-Dong,
Angela Davis, Georg Borgström och Pablo Neruda. Foto: Bengt Oberger [CC BY-SA 3.0].
Georg Borgström finns också avbildad på Siri Derkerts verk Sverigeväggen, som ett av
de fyra porträtten till vänster om fredsmärket. Foto: Holger Ellgaard [CC BY-SA 3.0].

där till exempel den brittiske biokemisten James Lovelock
förespråkar upphävandet av demokratin, medan ett krig
utkämpas mot klimatförändringarna. På motsatt sida finns
de som menar att krisen snarare kräver ett ökat deltagande
i beslutsprocesser om en nödvändig legitimitet ska kunna
skapas för en samhällstransformation.
Och Borgströms drog också slutsatsen att en moralisk
förändring var oundgänglig. Den gyllene regeln var hans
miljöpolitiska motto. ”För första gången i mänsklighetens
historia framstår kristendomens gyllene regel: ’Allt vad I viljen att människor skola göra mot Eder, det gören I ock mot dem’,
som det enda realistiska handlingsprogrammet på lång sikt
och vår enda chans att säkra en framtid åt mänskosläktet.”
Georg Borgströms moraliska imperativ avspeglades i hans

begreppsutveckling. Här gav Borgström kanske sitt vikti-

gaste bidrag till dagens forskning. Med begrepp som spökarealer bidrog han väsentligen till forskningen kring miljöexternaliteter, det vill säga förskjutandet av sociala och
ekologiska kostnader till andra sociala grupper eller kommande generationer, som senare kom att speglas i begrepp
som till exempel ekologiska fotavtryck. Hur ekologiska
och sociala kostnader samt energi- och materialflöden bör
beräknas för rättvist resursutrymme är alltjämt en av de
grundläggande spänningsfrågorna för internationellt klimat- och miljösamarbete.

Hos Vetenskapsradion finns ett antal inslag om och med Georg Borgström: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=2557470
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Priser & belöningar 2020
Vid akademiens sista sammankomst för året, torsdagen den 12 december, tillkännagavs
vilka som utsetts till 2020 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser
inom akademiens områden. H.E. Riksmarskalk Fredrik Wersäll delar ut följande priser
och belöningar vid akademiens 208:e högtidssammankomst den 28 januari 2020 i Stockholms Stadshus.

Akademiens A. W. Bergsten-pris
Agronom Jan Rundqvist, Hällekis
för hans stora engagemang i utvecklingen av ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk, bland annat genom att kombinera utveckling av nya affärsidéer och affärsverksamheter
med ett genuint intresse för tillämpad forskning, dess inriktning och praktiska användning.
Akademiens Bertebos Prize
Vet.med.dr Peter Roeder, Bordon, Storbritannien,
för hans framstående insatser för att utveckla och förbättra kontrollen av gränsöverskridande djursjukdomar
(Transboundary Animal Diseases, TAD) och ”nya” sjukdomar runt om i världen. Tack vare sina insatser på flera
kontinenter har han en enastående erfarenhet av epidemiologi, diagnos och kontroll av TAD.
Akademiens kulturpris till Ulf och Greta Renborgs minne
Konstnär Karin Broos, Östra Ämtervik,
för att hon har förnyat den skandinaviska måleritradition.
I Broos bildvärld skapar naturen djupa rum för de dramer
som vibrerar i motiven. I centrum finns människans relationer till allt levande.
Akademiens guldmedalj
Professor och skogsstrateg Göran Örlander, Stockaryd,
för att han som forskare och inom industrin verksamt har
bidragit till utvecklingen av sydsvensk skogsforskning, nydanande skötselmetoder, kunskap om skogens klimatnytta,
hållbarhetsfrågor och skogsförädling.
Akademiens silvermedalj
Lantbrukare, agronom Marianne Schönning, Holmsveden,
för att hon med stort och mångårigt engagemang och bred
kunskap har medverkat i utvecklingen av det ekologiska
lantbruket och regelverket i både Sverige och EU.
Akademiens belöning för framstående doktorsarbete
Veterinärmedicine doktor Denise Laskowski, Uppsala (SLU
Uppsala),
för hennes avhandling Insulin and the early bovine embryo,
där hon har genomfört omfattande studier av hur insulin
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påverkar nötkreatursembryon, studier som har givit ökad
förståelse för mekanismerna bakom nedsatt fruktsamhet
hos nötkreatur, orsakad av metabolisk obalans.
och
Filosofie doktor William Lidberg, Vännäs (SLU Umeå)
för hans avhandling Digital wet areas mapping, där han innovativt och med ny teknik har tagit fram detaljerade markfuktskartor, användbara vid skoglig planering för skydd av
vattendrag och biologiskt viktiga miljöer.
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom
pedagogik och undervisning
Professor Sigrid Agenäs, Hemse,
för att hon med vetenskaplighet i fokus, med kreativitet och
stort engagemang framgångsrikt undervisat och handlett
agronomstudenter och forskarstuderande inom laktationsbiologi och mjölkproduktion.
Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogsoch jordbruksforskningens tjänst
Agronom Lennart Karlsson, Uppsala,
för att han under år av krympande försöksverksamhet inom
jordbruksområdet kraftfullt bidragit till att kvalitén i SLU:s
fältforskningsverksamhet upprätthållits och utvecklats,
speciellt när det gäller ekologisk odling, kulturspannmål
och odling av humle.
Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare
Landsbygdsföretagare Esbjörn Olofsson, Hammerdal,
som med engagemang och framtidstro under lång tid varit en drivande utvecklingskraft för de gröna näringarna i
Jämtlands län.
Anders Elofsons medalj
Docent Anne Maj Gustavsson, Umeå,
för hennes forskning som sker med starkt fokus på kedjan
från valletablering över bete till konserverat foder för idisslare.
(Beslutas av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond.)

Stipendiater efterlyses!
Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för
vetenskap, teknik och miljö

inbjuder ledamöter i KSLA och/eller verksamma inom forskning, teknisk utveckling och
företagande, att föreslå lämpliga mottagare av stipendier från stiftelsen för år 2020.
Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar
till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.
Stipendierna (vanligen 85 000–100 000 kr) ska användas för uppmuntran och framåtsyftande verksamhet och delas företrädesvis ut till yngre forskare som är verksamma i Sverige.
Stipendiaten bör vara disputerad eller motsvarande. Stiftelsen är obenägen att stödja professorer eller andra väl etablerade forskare om stipendiet avser insats inom ramen för personens
akademiska profession.
Förslag till mottagare av stipendium inom KSLA:s verksamhetsområde e-postas till KSLA
senast den 10 januari 2020.
Stipendierna delas ut av Kung Carl XVI Gustaf på Slottet i maj 2020.

Bra förslag har goda chanser att beviljas!
Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond förvaltas av en styrelse med Kungen som ordförande
och representanter från KVA, KSLA, IVA och Svenskt Näringsliv. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp
med en representant från varje organisation, som till sin hjälp har en nomineringskommitté.

Akademiens Caseutmaning 2019
– Hur kan data berätta historien om din produkt? – där uppdraget var att arbeta fram en lösning för hur data kan hjälpa
människor att göra medvetna val.
Erika Alm från Lund, Fanny Blom från Månkarbo och
Nils Ewald från Uppsala presenterade det koncept som blev
juryns favoritbidrag: ”Climate Climber”. Gruppen använde
på ett föredömligt sätt värdet av data, med insikt om hur det

kan föda engagemang hos konsumenter för att handla mer
klimatsmart. Lösningen bygger på datasammanställningar
som redan finns, men som sätts samman på ett nytt och kreativt sätt. Gruppen tog i sin lösning många olika datapunkter
och byggde samman dessa till en intressant modell. Det
finns många utmaningar i själva genomförandet av denna
lösning, men den har potential att göra verklig skillnad.
KSLA Nytt & Noterat • nr 4 2019
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Alumnträff – de gröna näringarna och klimatet

Krisdrabbade…

eller en del av lösningen?

I november hölls en träff för alla som varit engagerade på olika sätt i Ungdomsutskottets
aktiviteter under åren. Träffen inleddes med ett klimatseminarium med inriktning på lösText: ERIK OLSSON
ningar i stället för domedagsprofetior, öppet för alla intresserade.

Med seminariet ”Klimatnödläge inom de gröna näringarna

– hur bidrar vi till lösningen?” ville Ungdomsutskottet sätta
fokus på klimatet och de utsläpp av växthusgaser som sker
till följd av mänsklig aktivitet.
Begreppet ”Klimatnödläge” talar för det allvarliga och
akuta i klimatkrisen. Det är av yttersta vikt att vi som samhälle och enskilda börjar agera. Vi som arrangerade seminariet såg det som särskilt viktigt att ge utrymme för inspiration och ge praktiska exempel på hur privata och offentliga
aktörer inom de gröna näringarna arbetar för att vara en
del av lösningen på krisen. Vi vet alla att forskarvärlden
gång på gång understrukit det allvarliga i situationen. Men
ändå kvarstår den största och svåraste utmaningen, nämligen att förändra och omvandla de delar av samhället som
utgör problemet.
Ungdomsutskottets förhoppning var att vi med seminariet kunde öka känslan av att vi alla är och kan vara en
del av lösningen. Genom denna dag ville vi inspirera till att
känna framtidstro och engagemang och ge energi till att
själva göra det lilla extra för att bidra till lösningarna.
Moderator för seminariet var David Collste från Stockholm

Resilience Centre. Hans inledande föredrag Globala målen
för hållbar utveckling – vad krävs för att de ska nås? satte det
teoretiska ramverket för eftermiddagens diskussioner.
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Därefter följde tre anföranden med mer lokalt perspektiv:

Under rubriken Södertälje – ett ”living lab” för hållbara
livsmedelssystem? berättade Sara Jervfors, som är kostchef
och chef för projektet MatLust, om kommunens arbete för
att minimera klimatutsläppen från de kommunala offentliga måltiderna. Kommunen har även en strategi för att säkerställa en långsiktig och lokal livsmedelsförsörjning.
Annica Lindbäck, hållbarhetschef på Lindbäcks bygg,
talade om Industriellt byggande av flerbostadshus ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi fick höra om byggindustrin och dess
potential för att minska växthusgasutsläppen, i synnerhet
när det handlar om byggande i trä.
Charlotte Elander, Energifabrikens vd och ägare, hade
rubriken Energifabriken – fossilfritt, förnybart och klimatsmart
för sitt anförande. Det kom att handla om Energifabrikens
arbete med att odla och framställa biodrivmedel för svenska
lantbruk och vilka klimatnytta deras innovationer kan bidra
med i omställningen till ett fossilbränslefritt jordbruk.
Seminariet avslutades med ett fråge- och diskussionsforum där deltagarna gav uttryck för både hopp och förtvivlan. Mot bakgrund av den kunskapsmassa som finns kring
klimatkrisen återkom många till frågan varför vi inte agerar
snabbare. De konkreta och inspirerande talarna ingav dock
hopp och inspiration, när de visade att en förändring är
möjlig – det som krävs är modet att agera!

NYTT FRÅN UNGDOMSUTSKOTTET

Årets caseutmaning

Foto: Tero Vesalainen.

I KSLA:s caseutmaning 2019 – Hur kan data
berätta historien om din produkt? – var uppdraget att
arbeta fram en lösning för hur data kan hjälpa människor att göra
medvetna val, gärna med koppling till FN:s Globala mål för hållbar utveckling.
Grupp 3, Erika Alm, Fanny Blom och Nils Ewald, tog fram det koncept som föll juryn mest i smaken.

Minska din klimatpåverkan med

Climate Climber
Bonuskort, medlemskort, bankkort och rabattkort – idag är
våra plånböcker fulla med plastkort av olika slag. När vi använder korten lagras information om våra köp och över tid lagras
stora mängder data om våra konsumtionsvanor. Med appen
Climate Climber återför vi dessa data till konsumenterna för
att göra det enklare att fatta klimatsmarta beslut i matbutiText: ERIKA ALM, FANNY BLOM och NILS EWALD
ken, för en hållbar framtid.
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Ökade utsläpp av växthusgaser, temperaturökning och

ett förändrat klimat hotar vårt samhälle – och trots stort
utrymme i media och samhällsdebatt fortsätter utsläppen
att öka.
I Sverige står livsmedelskonsumtionen för ca en fjärdedel
av hushållens klimatpåverkan.* Olika livsmedel har dock
olika klimatpåverkan, så att välja rätt produkter i butiken
kan få stor effekt. Att t ex nötkött och mejeriprodukter är
kopplade till höga utsläpp av växthusgaser vet de flesta men
få konsumenter har koll på alla livsmedels klimatpåverkan
– och saknar därför en helhetsbild av sin klimatpåverkan.
Vår lösning är appen
Climate Climber, som

ger en översikt över din
klimatpåverkan kopplat
till livsmedelskonsumtion.
Du skapar ett konto
i Climate Climber, som
länkas till dina medlemskort hos olika livsmedelsbutiker. Appen kombinerar data om din livsmedelskonsumtion med
information om den klimatpåverkan olika livsmedel har och visualiserar just din klimatpåverkan i färger och
symboler. Dina utsläpp
jämförs med FN:s klimatmål för 2030 och du
placeras på en av tre nivåer – röd, gul eller grön
– som indikerar hur kliI din profil får du en överblick över hur
matsmart din livsmestor klimatpåverkan din livsmedelskonsumtion har och vad som bidrar mest
delskonsumtion är. Ett
till utsläppen.
enkelt sätt att få en
överblick.
Climate Climber har olika bonussystem. Om du flyttar dig från röd till gul eller från gul till grön nivå belönas
du med rabattcheckar i någon av dina livsmedelsbutiker.
Genom att analysera dina livsmedelsinköp kan appen också
ge förslag på hur du kan byta ut en vara mot ett mer klimatvänligt alternativ och du erbjuds rabatt på den alternativa
varan.
Climate Climber är en social plattform. Genom att koppla

samman appen med sociala medier får du insyn i dina vänners
18
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klimatpåverkan (de som
tillåter det). Den tävlingsinriktade kan utmana sina vänner för att
se vem som kan minska sin klimatpåverkan
mest. För andra kan det
bli ett sätt att ge och få
inspiration och att utvecklas tillsammans – få
inblick i varandras matvanor och kanske inspireras till att laga nya
rätter.
Influencers har en
betydande roll i dagens
medielandskap och en
självklar plats även i
Climate Climber. Till
en början bjuds influencers med stort miljöintresse in för att inspirera
till en mer klimatsmart
Du kan se dina vänners profiler och se
vardag. Med tiden kan
hur de gör för att sänka sin klimatpåversocial påtryckning få
kan Dessutom går det att inspireras av
även mindre miljömedderas matvanor genom sociala medier.
vetna influencers att gå
med och sporras till att
sänka sina utsläpp – och påverka de tusentals människorna i sina följarskaror. Det är också möjligt att appen i sig
kommer generera nya kändisar och influencers. De personer
som når riktigt låga utsläpp bjuds in att dela med sig av sina
tips och råd för att få andra att sänka sina utsläpp.
Den teknik som krävs för att göra Climate Climber möjlig

finns redan och livsmedelskedjor använder redan liknande
system. Medlemmarna kan få en uppfattning om sina klimatutsläpp från inköp i form av tabeller och siffror på nätet.
Climate Climber visualiserar och gör informationen mer
lättillgänglig. I Climate Climber får vi dessutom möjligheten att anta utmaningen tillsammans!
Climate Climber behandlar data om människors konsumtion och det är viktigt att säkerställa användarnas integritet. De data som används finns tillgängliga i kedjornas
olika kortsystem, vilket innebär att nödvändiga säkerhetsrutiner redan existerar. Appen är en separat plattform som
samlar och behandlar dessa data och data från sociala medier. Varje användare bestämmer vad som visas i profilen
och man kan vara anonym om man inte vill offentliggöra
sina utsläpp.

NYTT FRÅN UNGDOMSUTSKOTTET

Climate Climber berör framförallt fyra av FN:s

globala hållbarhetsmål: Good health and well-being
(mål 3), eftersom det vi äter påverkar vår hälsa;
Responsible consumtion and production (mål 12),
eftersom appen inspirerar till mer hållbara konsumtionsvanor; Climate action (mål 13), eftersom
Climate Climber motiverar och belönar oss för att
minska vår klimatpåverkan; och Partnerships for
the goals (mål 17), eftersom den sociala utformningen av appen får oss att tillsammans – både
med vänner, butiker och producenter – bidra till
en mer hållbar framtid.
Appen Climate Climber kommer att bidra till
hållbar konsumtion. På ett enkelt sätt visualiseras
vår klimatpåverkan, vi kan jämföra våra utsläpp
och inspireras av våra vänner och belönas för våra
framsteg. Climate Climber gör det möjligt för oss
att tillsammans skapa en bättre framtid. För medvetna val idag – mot bättre val imorgon!
*) Naturvårdsverket. (2018) Konsumtionsbaserade utsläpp av
växthusgaser per område.
Climate Climber gör det enkelt att se hur din klimatpåverkan ligger till i förhållande till
dina vänners. Appens användare representeras av vita prickar som placerats på den
nivå de befinner sig. Dessutom är det möjligt att jämföra sig med och motiveras av inbjudna influencers – kanske av Bianca Ingrosso?

Appen skickar ingen information tillbaka till dataleverantörerna. Det som de får tillgång till är inblick i diskussioner och
trender kring livsmedelskonsumtion, vilket kan komma till nytta i
marknadsanalyser och annonsering.
Climate Climber vänder sig till livsmedelskedjor med höga håll-

barhetsambitioner. Ju fler som ansluter sig desto högre press sätts
på de andra att följa efter. De kedjor som ansluter sig tidigt får en
konkurrensfördel: appens användare är intresserade av att kartlägga sin klimatpåverkan och väljer i större utsträckning att handla hos anslutna livsmedelsbutiker. Climate Climber gynnar även
producenter, speciellt de vars produkter har låg klimatpåverkan.
Producenterna kan bidra med data om vilka utsläpp deras produkter genererar och appen blir platsen för information om olika
produkters klimatpåverkan. På sikt kan den tillhandahålla information om vilka produkter som är i säsong för tillfället och även
om produkters certifieringar, som Fair Trade, KRAV-ekologiskt
eller Från Sverige. På så sätt inkluderas social hållbarhet i appen.
Om restaurangkedjor ansluter sig ger appen en ännu mer heltäckande bild av livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan. Även
andra branscher samlar data om våra köp. Climate Climber har
potential att ge en bild av personers totala klimatpåverkan.

Grupp 3 i årets caseutmaning kom med juryns favoritlösning.
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Årets mentorskapsprogram. Fokus:

Personlig utveckling – att leda sig själv och andra
KSLA:s Mentorskapsprogram har haft sin andra och tredje träff
för året och fokus har legat på att utforska personlig utveckling
och ledarskap.
Text & foto: ISABELLA HALLBERG SRAMEK
Under den andra träffen, som hölls i september, fokuserades det särskilt på att leda sig själv. Träffen leddes av Elin
Olofsson, verksamhetsutvecklare vid SCA och styrelseledamot i Naturvetarna, som under många år både privat
och professionellt arbetat med personlig utveckling i olika
former. Under träffen nyttjades också den kunskap och de
erfarenheter som fanns i gruppen, och deltagarna fick med
sig verktyg för att kunna arbeta vidare med dessa frågor
i sina mentor-/adept-relationer. Totalt deltog två mentorer
och nio adepter, som alla var mycket nöjda med de diskussioner som förts under dagen.
Under den tredje och sista träffen i november låg fokus
på att leda andra. Träffen genomfördes i samarbete med
Naturvetarna. Olika koncept som togs upp och diskuterades var utveckling av grupper enligt FIRO-modellen*, feedback och Johari-fönstret**, vilket ledde till ökad kunskap
om gruppdynamik och samarbete. Deltagarna fick också
öva på att ge och ta feedback samt reflektera och diskutera
kring hur man skapar högpresterande grupper.
Sammantaget har deltagarna varit nöjda med träffarna,
och vi kommer nu att göra en insats för att utvärdera mentorskapsprogrammet som helhet och hur det har bidragit till
KSLA:s verksamhet.

*) FIRO står för Fundamental interpersonal relations orientation och
är en social relationsteori, som man ofta hänvisar till när man talar om vad som händer i grupper och om grundläggande mellanmänskliga relationer.
**) Johari-fönstret är en psykologisk kommunikationsmodell och
ett verktyg för självkännedom, personlig utveckling och gruppdynamik. Den används för att förstå relationen mellan olika människor och för att uppnå bättre samarbete och kommunikation.
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Klara Rapp, från Naturvetarna, under träff 3.

Om KSLA:s Mentorskapsprogram
Mentorskapet har som mål att skapa nätverk som knyter samman ledamöter inom KSLA med unga studenter,
yrkesverksamma och praktiker från olika verksamhetsfält. Fokus ligger på samtalet, där idéer och erfarenheter
korsbefruktas.
Relationen kan även utvecklas så att adepten får möjlighet att delta i konkreta projekt eller sitta med som
representant i någon av KSLA:s kommittéer. Målet med
programmet är att både mentorer och adepter utvecklas både professionellt och personligt genom att utbyta
erfarenheter och perspektiv och genom att bolla tankar
och idéer.
Har du frågor angående mentorskapsprogrammet?
Skicka ett mejl till mentor@ksla.se!

Nya ledamöter 2019
Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 december 2019 valdes totalt
30 nya ledamöter in. I och med de nya invalen har akademien 524 svenska och 179 utländska ledamöter, totalt 703 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta
sina ledamotsbrev vid akademiens 208:e högtidssammankomst den 28 januari 2020.

Ny hedersledamot:

Malin Falkenmark
Professor emerita Malin Falkenmark från
Stockholm valdes till hedersledamot i KSLA
vid sammankomsten den 12 december 2019.
Malin Falkenmark är en globalt känd och framtidsinriktad vattenexpert med tvärvetenskapligt synsätt. Hennes
hedersledamotskap i KSLA motiveras främst av att hon i
mycket hög grad bidragit till att överbrygga klyftor mellan
hydrologi och andra vetenskaper, mellan teori och tillämpning samt mellan vetenskap, samhälle och politik.
Akademiens nya hedersledamot introducerade på
1980-talet det som har blivit en global måttstock för att bedöma vattenbrist, Falkenmark Water Stress Indicator, som
är en av de mest använda indikatorerna för att mäta och
beskriva tillgång till vatten för mänskligt bruk. Hon har
senare följt upp detta med flera pedagogiska sätt att tydliggöra den globala vattenutmaningen, inklusive distinktionen
mellan ”grönt” vatten (mycket enkelt uttryckt regnvatten
som binds i jordpartiklar, markfuktighet) och ”blått” vatten (mycket enkelt uttryckt grundvatten och vatten i våra
sjöar och vattendrag). Dessa har blivit två dimensioner som
har inverkan långt bortom den vetenskapliga arenan, till
exempel i politiska meningsutbyten, inte minst med tanke
på att den volymmässigt större resursen grönt vatten under
lång tid inte uppmärksammats i lika hög grad som det blå
vattnet i diskussioner om den globala matförsörjningen.
Malin Falkenmark är idag verksam som seniorforskare
på deltid vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms
universitet, och som senior vetenskaplig rådgivare till generaldirektören för Stockholm International Water Institute
bidrar hon starkt till SIWI:s vetenskapliga agenda.

Foto: ©Stockholm Resilience Centre.

Malin Falkenmark kombinerar stark analytisk förmåga
med klarsynthet och pedagogisk skicklighet och har genom åren handlett flera doktorander. De koncept hon har
utvecklat har utgjort riktmärken för forskare, studenter och
beslutsfattare över hela världen. Hon har publicerat över 400
vetenskapliga inlägg, senast ett i januari 2019 i Journal of
Hydrology X tillsammans med Johan Rockström och Lan
Wang Erlandsson. Hon har även skrivit populärvetenskapliga verk inom hydrologi.
Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, kommenterar valet:
– Vår nya hedersledamot har med engagemang och kraft på ett
synnerligen framgångsrikt sätt drivit en fråga som är grundförutsättningen för akademiens ämnesområden. Hennes förklaKSLA Nytt & Noterat • nr 4 2019
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ringsmodell kring vatten, grönt och blått, har blivit ett mycket
användbart pedagogiskt verktyg. Brist, alternativt överflöd, på
rent vatten är en av de absolut viktigaste frågorna som måste
hanteras nu och i framtiden. Malin Falkenmark är både förebild
och pionjär inom sitt område och kommer att kunna bistå med
sin gedigna kunskap på ett mycket värdefullt sätt.
Malin Falkenmark föddes 1925 och efter fil.mag. i matematik, fysik, kemi och mekanik blev hon första fil.lic. i
hydrologi i Sverige år 1964 och fil.dr h.c. vid Linköpings
universitet 1975.
Hennes karriär som hydrolog startade 1953 och hon
blev via olika befattningar avdelningsdirektör vid SMHI
1971. Hon arbetade på Naturvetenskapliga forskningsrådet 1965–1995 och utnämndes där till professor i tillämpad
internationell hydrologi 1986. Mellan 1976 och 1979 ledde
hon planering och utveckling av avdelningen för vattenoch miljöforskning vid Linköpings universitet.
Malin Falkenmark har varit ledamot av miljövårdsberedningen, Naturvårdsverkets forskningsnämnd, miljödatanämnden och nationalkommittén för vattenvårdsforskning. Dessutom expert i vattenplaneringsutredningen 1977,
i naturresurs- och miljökommittén 1978, i jordbruksdepar-

tementet 1975–1980, i temarådet vid Linköpings universitet
1980, i Byggforskningsrådets vetenskapliga nämnd 1983.
Hon var vice president i International Water Resources
Association 1985.
Vid Stockholm International Water Institute var Malin
Falkenmark ordförande i den vetenskapliga programkommittén som upprättade den årliga Stockholm World Water
Week.
Hon har också haft många förtroendeuppdrag i internationella styrelser och kommittéer, bl a som rapportör för
FN:s vattenkonferens Mar del Plata 1977, Världsbankens
konsult med särskilt ansvar för vattenbrist 1988–1992,
medlem av FN:s kommitté för energi och naturresurser för
utveckling och av FN:s millenniumprojekt ”Task force” för
hållbarhet, medlem av den tekniska rådgivande kommittén för Global Water Partnership och vetenskaplig rådgivare till Global Environment Facility och Comprehensive
Freshwater Assessment of the World.
Malin Falkenmark har erhållit ett stort antal internationella utmärkelser för sina insatser och kommer att ta emot
sitt hedersledamotsbrev vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 28 januari 2020. Hon
kommer att ingå i akademiens Allmänna avdelning.

Invalda i Allmänna avdelningen
Åsa Domeij, född 1962, är agronom och chef för miljö och
socialt ansvar vid Axfood. Hon har ingående kunskap om
hela livsmedelskedjan – från åkrar och stallar till vidareförädling, grossistverksamhet, livsmedelshandel, konsument- och konsumentbeteende och bioenergi. Hennes arbete är brett och inkluderar strategier för minskat matsvinn;
strängare leverantörskrav och minskad miljöbelastningen av
både livsmedel och förpackningar. Åsa Domeij har också
varit politiskt aktiv på såväl riks- som kommunnivå.

Anna Rosling Rönnlund, född 1975, är vice verkställande direktör för Stiftelsen Gapminder. Tillsammans med
sin make Ola Rosling skrev hon koden till dataprogrammet Trendalyzer, som är basen i presentationsprogrammet
Gapminder. Anna Rosling Rönnlund är också initiativtagare till projektet Dollar Street, en webbsida som visar
tillvaron för 264 familjer i 50 länder genom mer än 30 000
foton. Syftet är att visa att människor i andra kulturer inte
alls är så främmande som de ofta beskrivs i våra massmedia.

Regina Lindborg, född 1966, är professor i naturgeografi
vid Stockholms universitet. Hon är i grunden ekolog och
arbetar med frågor om landsbygdens landskap. Särskilt fokuserar hon på hur vi samtidigt som vi producerar mat ska
kunna producera andra ekosystemtjänster och bevara biologisk mångfald. En stor del av Regina Lindborgs forskning
har rört betesmarker, som ofta har en mycket rik biologisk
mångfald men som numera hotas av en brist på betande
djur i landskapet.

Elin Röös, född 1973, är civilingenjör i teknisk fysik och
biträdande lektor vid institutionen för energi och teknik vid
SLU. Hon forskar och undervisar kring hållbar matproduktion och hållbar markanvändning. Hennes forskning rör
bland annat klimatpåverkan och markanvändning förknippade med olika kostmönster. Modeller är viktiga verktyg för
Elin Röös när det gäller att undersöka hur man ska kunna
producera mat åt en växande befolkning på ett hållbart sätt.

Måns Nilsson, född 1969, har studerat internationell ekonomi och doktorerat i ”policy analysis”. Han är sedan snart
två år chef för Stockholm Environment Institute. SEI är en
oberoende, icke vinst-drivande organisation med verksamhet över hela världen, inriktad på att bygga broar mellan
forskning och samhällsutveckling när det gäller frågor som
vattenhushållning, klimat, sanitet och jordbruk. Han har
bland annat arbetat mycket med FN:s globala mål, Agenda
2030. Vid sidan av sin post på SEI är han adjungerad professor i tillämpade miljöstrategier vid KTH.
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Kristina Sundell, född 1959, är professor i zoofysiologi vid
Göteborgs universitet. Hon började sin forskarbana inom
fiskfysiologi och har nu i över 35 år forskat kring utveckling
av hållbart vattenbruk. Kristina Sundell är föreståndare för
SWEMARC (Swedish Mariculture Research Center) vid
Göteborgs universitet, en centrumbildning vars målsättning är att genom tvärvetenskaplig forskning öka odlingen
av mat från havet på ett miljösmart sätt.

Lovisa Zillén Snowball, född 1970, har en doktorsexamen
i kvartärgeologi och arbetar nu som enhetschef för marin
miljö på Sveriges geologiska undersökning i Uppsala. Hon
ansvarar därmed för SGU:s undersökningar av våra havsoch sjöbottnar och deras uppbyggnad. Kunskap om bottnarnas egenskaper, bland annat deras innehåll av miljögifter
och näringsämnen, är en förutsättning för blå tillväxt i och
kring Östersjön.
r
Dirk Jan de Koning, född 1970, är professor i husdjursförädling vid SLU i Uppsala. Han intresserar sig för den
genetiska grunden för hur komplexa egenskaper varierar
hos våra husdjur och för hur variationen kan användas i
avelsprogram. Ett exempel är att man genom avel kan få
fram värphöns med starkare ben. Under de senaste åren har
han arbetat mycket med förädling av fiskarter som röding
och regnbåge, samt med tropiska fiskar som tilapia. Han är
också ordförande i SLU:s plattform för akvakultur.

Segenet Kelemu, född 1957, är en av Afrikas ledande jordbruksforskare, som också har haft ledande roller för flera internationella forskningsinstitut i Afrika och på andra kontinenter. Som exceptionell forskare och ledare är Segenet
Kelemu en viktig förebild för unga kvinnliga forskare. Hon
leder idag ett av de få insektsinstituten i världen och arbetar
strategiskt för att använda vetenskapen om insekter till att
lösa några av de utmaningar som Afrika står inför, bland
annat när det gäller proteinförsörjning.
Thomas Randrup, född 1964, är landskapsarkitekt och
forskare, och sedan 2017 professor vid Institutionen för
landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU i
Alnarp. Han intresserar sig särskilt för hur man inom stadsplanering kan använda gröna ytor för att förbättra livsmiljön för människor i staden. Det handlar inte bara om att
människor trivs och mår bättre om de omges av grönska,
utan också om att ta vara på naturens egna resurser för att
hantera skyfall och hetta.

Invalda i Jordbruksavdelningen
Christina Furustam, född 1964, är LRF:s expert på internationellt samarbete och handel m m och ansvarar för
LRF:s engagemang i World Farmers Organisation. Hon
sitter i svenska FAO kommittén och i EU-kommissionens
civila dialoggrupp för internationella aspekter på jordbruket. Christina Furustam har studerat internationell ekonomi vid Linköpings universitet och handelshögskolan i
Nantes, Frankrike, och har gedigen kunskap om EU:s inre
marknad och handelspolitik.

Maria Lundesjö, född 1977, är agr.dr och arbetar som
hållbarhetsledare med ansvar för bl a djuromsorgsfrågor
för ICA Sverige AB:s egna märkesvaror. Hon är specialist
inom livsmedelsförädling och nötköttsproduktion och har
suttit med i flera branschråd och arbetsgrupper, även internationellt. Hennes år som kvalitetschef och vice vd på
Lövsta Kött och bisysslan som egen lantbruksföretagare har
gett henne stor kunskap om företagares produktionsekonomi, marknads- och handelsvillkor.

Lena Hellqvist Björnerot, född 1962, är stf veterinärchef
vid Jordbruksverket och besitter unik kunskap om hanteringen av djurhälso- och smittskyddsfrågor inom EU och
Världsorganisationen för djurhälsa, OIE. Hon har aktivt
drivit frågan om förebyggande åtgärder inom djurskydd och
livsmedelssäkerhet i arbetet med EU:s nya veterinärlagstiftning och har tidigare fungerat som nationell veterinär expert vid DG SANCO i EU-kommissionen. Lena Hellqvist
Björnerot ansvarar för Jordbruksverkets koordinering gentemot Regeringskansliet i internationella veterinära frågor.

Anniqa E Nygård, född 1964, driver sedan flera år egen
grisproduktion i Västerbotten med lokal avsättning. Hon
har haft ett flertal uppdrag inom LRF, som vice ordförande
i riksförbundsstyrelsen och som ordförande i ett antal andra LRF-organisationer. Anniqa E Nygård har varit internationellt engagerad som vice ordförande i We Effect,
som LRF-representant inom We Effects nätverk Agricord
samt som vice ordförande i World Farmers Organisation.
Hon har också varit ledamot i Sveriges Djurbönder och i
Jordbruksverkets insynsråd och ordförande i rådgivningsföretaget Svenska Pig.

Jimmy Larsson, född 1967, är lantmästare och nationell affärsutvecklare vid Hushållningssällskapet. Han var under
många år segmentschef för Skog och Lantbruk hos LRF
Konsult och har stått bakom flera omfattande lantbruksrapporter. Han sitter i flera styrgrupper och har under åren
engagerats i flera pris- och belöningskommittéer inom entreprenad och lantbruk. Jimmy Larsson driver sedan flera år
ett familjejordbruk med inriktning på dikoproduktion, skog
och turism och har även praktisk erfarenhet från sågverksindustrin och försäkringsbranschen.

Hans Samuelsson, född 1967, är agronom och lantbrukare
med inriktning på hållbar mjölk- och nötköttsproduktion. Han har lång erfarenhet av svenskt lantbruk, dess
utvecklingspotential och lönsamhet genom tidigare anställningar som handläggare på Jordbruksverket, husdjurskonsulent på Skara Semin och rådgivare på Svea Husdjur.
Han har också haft uppdrag som styrelseledamot i Sveriges
Jordbruksarrendatorers förbund och svenska sektionen av
European Dairy Farmers och som representantskapsledamot i Arla.
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Richard Tellström, född 1960, är fil.dr i måltidskunskap,
docent och föreläsare inom matkultur och matrender med
historiskt och samtida perspektiv. Richard Tellström undervisar på institutionen för etnologi, religionshistoria och
genusvetenskap vid Stockholms universitet och forskar om
bl a kulturella kostavvikelser. Han är expert vid Sveriges
lantbruksuniversitets idéplattform SLU Future Food. Som
egen företagare har han rådgivningsuppdrag inom affärsutveckling, projektledning och utbildning i samband med
livsmedel, kulturella konsumentmönster m m.
r
Lars Bäksted, född 1963, är verksam som förvaltare vid
Övedsklosters Godsförvaltning i Skåne. Under hans ledning har gårdsbyggnader och lantbruket moderniserats och
nya tekniker införts, som plöjningsfritt jordbruk och nya
system för spannmålstorkning. Lars Bäksted är född i Danmark och utbildad till agraekonom på jordbruks- och handelsskola där, efter praktik i England och USA. Han verkar sedan många år i Sverige, är styrelseledamot i Svenska
Betodlarna och ledamot i LRF:s Växtodlingsdelegation,
i en ERFA-grupp för förvaltning av större jordbruk m fl
grupper.
Bruno Desprez, född 1962, är en framstående växtförädlare med bred erfarenhet från såväl forskning som affärsdrivande verksamhet. Han är verksam i familjeföretaget
Florimond Desprez, grundat 1830, som arbetar med ett
flertal lantbruksgrödor. Företaget har över 1000 anställda i

närmare 30 länder, med flera avgreningar där Bruno Deprez
har uppdrag som såväl styrelseordförande som vd. Han har
en doktorsexamen i cellulär och molekylär växtbiologi och
publicerar löpande vetenskapliga artiklar om pågående
växtförädlingsförsök.
Rodomiro Ortiz, född 1958, är agr.dr i från University of
Wisconsin och sedan 2011 professor i genetik och växtförädling vid SLU i Alnarp. Han är en internationellt erkänd
forskare främst inom växtförädling men även inom jordbruksfrågor generellt. Han är djupt involverad i forskning
och policyskapande verksamhet kring klimatförändringar
och hur det påverkar jordbruk i olika delar i världen och är
delaktig i omfattande publicering i dessa ämnen. Rodomiro
Ortiz har haft flera tunga uppdrag inom CGIAR-systemet
och har under flera år ansvarat för arbetet med genetiska
resurser i Afrika, Indien och Mexiko.
Risto Rautiainen, född 1956, har doktorsexamen från
University of Iowa. Han är professor vid Dept. of
Environmental, Agricultural and Occupational Health,
University of Nebraska, USA, och chef för en av USA:s tio
centrumbildningar för lantbrukets arbetsmiljöfrågor. Risto
Rautiainen är också forskningsledare för arbetsmiljöfrågor
i lantbruket vid LUKE i Finland, och forskar mycket aktivt
främst på förebyggande av arbetsolycksfall. Han medverkar
i undervisning och rådgivning om dessa frågor och skapar
nya samarbeten mellan forskare, institut och universitet i
Nordamerika och i Europa.

Invalda i Skogsavdelningen
Fredrik Daveby, född 1962, är jord- och skogsbrukare
med stor erfarenhet av nationellt och internationellt näringspolitiskt arbete. Fredrik Daveby engagerar sig också i
landsbygdsfrågor där inte minst infrastrukturfrågorna och
förnybara bränslen, inklusive beskattningsfrågor, är viktiga
områden. Han var svenskt lantbruksråd i Washington och
Ottawa åren 1992–1996.
Bengt Ek, född 1959, är generalsekreterare för Föreningen
Skogen, en ideell förening som i mer än 135 år verkat för
ett aktivare och hållbarare brukande av skogen. Bengt Ek
har en unik position som oberoende betraktare av skog och
skogsbruk, fristående från ekonomiska och politiska partsintressen. Han är chefredaktör för tidningen SKOGEN där
han också skriver balanserade krönikor. Bengt Ek har en
förmåga att förstå och föra fram både skogsbrukets och allmänhetens argument i de alltmer komplexa skogsfrågorna.
Cecilia Mark-Herbert, född 1963, är universitetslektor vid
Institutionen för skogsekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet, där hennes områden främst är marknadsföring och
management med inriktning mot hållbar utveckling och
fokus på företagsansvar (corporate responsibility). Cecilia
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Mark-Herbert är starkt engagerad i utbildning och handledning av en ny generation av agronom- och jägmästarstudenter och kommer att ingå i KSLA:s nya Kommitté för
kompetensförsörjning inom livsmedelssystem.
Ove Nilsson, född 1964, är professor vid Institutionen för
skoglig genetik och växtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, som ingår som en del i Umeå Plant Science Center.
Ove Nilssons forskning rör växternas utvecklingsbiologi.
Hans tidigare arbete med bl a blomning renderade honom
Wallenbergpriset och idag ägnar han sig också åt tillväxtstart och -avslutning samt andra processer. Ove Nilssons
forskning har en bredd som gör honom välkänd även internationellt.
Erik Willén, född 1969, är processledare för Skogforsks
projekt ”Digitalisering”, som ska tillvarata digitaliseringens möjligheter och utveckla beslutsstöd, standarder, fjärranalysskattningar m m för ett hållbart skogsbruk. Erik
Willén sitter i ledningsgruppen för det nystartade forskningsprogrammet Mistra Digital Forest och leder arbetspaketet ”Effektivt skogsbruk”. Hans expertområden inkluderar skoglig fjärranalys, skogliga beslutsunderlag samt

Ny preses och ny
vice preses i KSLA
Lena Ingvarsson och Jan Fryk, akademiens nya presespar.
Foto: Ylva Nordin.

KSLA:s ledamöter har valt jägmästare, skog.dr Jan
Fryk, Sigtuna, till preses och förra expeditions- och
rättschefen vid Miljö- och energidepartementet, jur.
kand. Lena Ingvarsson, Ekerö, till vice preses för akademien under perioden 2020–2023.

Jan Fryk tog civiljägmästarexamen vid Kungl. Skogshögskolan 1974 och blev skoglig doktor vid Sveriges lantbruksuniversitet 1984. Han valdes in i KSLA:s Skogsavdelning
1990 och var ledamot av akademikollegiet (styrelsen) 2006–
2009. Jan Fryk har fungerat som internrevisor inom akademien sedan 2010 och är akademiens representant i The
Marcus Wallenberg Foundation.
Jan Fryk anställdes, efter olika befattningar inom
Iggesunds Bruk AB, som forskningsledare vid Forskningsstiftelsen Skogsarbeten 1983. År 1989 tillträdde han
som verkställande direktör i samma organisation, som sedermera kom att gå in i Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Han var verkställande direktör i
Skogforsk under åren 1992–2015. Vid sidan om detta har
han förvärvat omfattande erfarenhet av arbete i styrelser
och rådgivande organ av varierande karaktär, liksom av internationellt skogligt FoU-samarbete på ledningsnivå. Jan
Fryk valdes till ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien
(IVA) år 1994 och i Russian Academy of Agricultural
Sciences år 1995.

Lena Ingvarsson tog sin Juris kandidat-examen vid
Uppsala universitet 1984 och valdes in i KSLA:s Allmänna
avdelning 2008. Lena Ingvarsson har under det senaste året
varit engagerad i den grupp som arbetar med moderniseringen av akademiens stadgar.
Efter sin tingsmeritering studerade Lena Ingvarsson
EU-juridik vid College of Europe i belgiska Brügge under
åren 1988–89. Hon kom efter olika domstolsbefattningar
till Jordbruksdepartementet som rättssakkunnig 1992,
och arbetade som sådan fram propositionen om 1992 års
nya Skogsvårdslag. År 1997 blev hon departementsråd vid
Same- och utbildningsenheten och år 1998 expeditionschef vid departementet. Under åren 2003–2019 har hon
tjänstgjort som expeditions- och rättschef i Miljö- och
Energidepartementet och där arbetat med samtliga frågor
inom departementets ansvarsområde.

skogs- och miljökarteringar. Erik Willén kommer att ingå
i KSLA:s nya Skogsskadekommitté.

miljöanalys vid Sveriges lantbruksuniversitet. Han har genom sin forskning bidragit till fördjupad kunskap om hydrologiska flödesvägar, försurningsprocesser, koltransporter
i mark, vatten och atmosfär samt kvicksilvrets kretslopp i
miljön. Kevins Bishops forskning skiljer mänsklig påverkan
på akvatiska ekosystem från den naturliga variationen i tid
och rum.

Jan Wintzell, född 1961, är chef för stab Affärsutveckling
och Innovation hos Sveaskog Förvaltnings AB. Han har
under hela sin karriär med stor energi verkat för att skapa
värden i skogen genom att utveckla skogsindustrin strukturellt, på senare år alltmer med inriktning på nya produkter
och värden. Jan Wintzell fokuserar på effektivisering och
utveckling av det hållbara brukandet av skogen och han har
också ett omfattande internationellt kontaktnät.
r
Kevin Bishop, född 1960, är professor på Institutionen för
vatten och miljö och vice rektor med ansvar för fortlöpande

Det nya presesparet tar över för kommande mandatperiod
vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2020.

Madeleine Nyman, född 1969, är filosofie doktor i zoofysiologi, med fördjupning i ekologi, toxikologi och marinbiologi. Hon är vilt- och fiskeplanerare på finska Forststyrelsen
och ansvarar för förvaltningen av alla viltarter på statens
marker och havsområden längs den sydliga finska kusten.
Hon har en god överblick över relationen mellan de växande
viltpopulationerna och de traditionella areella näringarna,
inklusive kust- och havsfisket i de nordiska länderna.
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Akademiens remissvar sedan sist
Här återges endast akademiens övergripande synpunkter på remissen och i förkortad form.
Alla remissvar går att hämta i sin helhet på akademiens hemsida, www. ksla.se, under rubriken Remisser.
Synpunkter på Livsmedelsverkets (SLV) redovisning av regeringsuppdraget Analys av möjligheten att förenkla förfaranden för avsättning av
svenskt vildsvinskött (Dnr 2018/02334), till Livsmedelsverket den 28 oktober 2019.
KSLA ställer sig frågande till förslaget att etablera 852-anläggningar* och anser att Livsmedelsverket tillsammans med
branschen och involverade organisationer ser över arbetet
och stödet till vilthanteringsanläggningarna så att flera sådana kan etableras runt om i landet samt att samordningsmöten mellan markägare och jägare i definierade viltvårdsområden ska främjas så att lokala förvaltningsplaner där
olika intressen balanseras kan arbetas fram gemensamt och
i samsyn.
Att sälja vildsvin är från en livsmedelssäkerhetssynpunkt
inte bara en fråga om trikiner, utan även om bakterier som

vildsvinen kan bära, om skottskador från jakten som ofta är
annorlunda än från jakt på annat klövvilt, om galtlukt och
surnade slaktkroppar. För bibehållen konsumenttrygghet i
dessa frågor anser KSLA att en veterinär ska utföra kvalitetskontrollen.
*) En föreslagen ny kategori av anläggningar som kan hantera vilt, inkl vildsvin och andra trikinbärande djur avsedda för
livsmedelskedjan. Ingen köttbesiktning sker där. Ansvaret för
livsmedelssäkerheten ligger hos den livsmedelsföretagare som
är registrerad för verksamheten. Anläggningarna ska uppfylla
kraven i EU-förordning (EG) 852/2004.

https://www.ksla.se/remisser/remissvar/remissvar-avsattning-av-vildsvinskott/

Anslag & stipendier
Med stöd av sina mottagna donationer kan akademien bevilja ett stort antal anslag och resestipendier. Här är de
senaste godkända slutrapporterna.
Till

Ur

Belopp Ändamål

Kerstin Berglund

Svensk växtnäringsforskning

175 000

Strukturkalkning – vad påverkar åtgärdens effekt på mark, miljö och
gröda?

Gunnar Börjesson

Svensk växtnäringsforskning

100 000

Vilka markegenskaper begränsar skörden mest i Sverige? Hela Sveriges
åkerareal som försöksfält.

Erika Chenais

Nanna Bergmanssons, f. Wirén,
fond

14 000

Småbönders attityder angående biosäkerhet i relation till afrikansk
svinpest i ett område med endemi.

Johanna Karlsson

Svenska Vallföreningens fonder

10 000

International Symposium on the Ruminant Physiology. Leipzig, Tyskland, september 2019.

Maria Karlsson

Nilsson-Aschans stipendiefond

15 000

Bakteriell antagonism i kampen mot tarmsmittor på bladgrönsaker,
FEMS 2019. Glasgow, Skottland, juli 2019.

Malin Larsson

Edvard Nonnens stipendiefond

15 000

ISAE (International Society of Applied Ethology) 2019. Bergen, Norge,
augusti 2019.

Mateusz Liziniewicz

Nanna Bergmanssons, f. Wirén,
fond

20 000

XXV IUFRO World Congress 2019, Forest Research and Cooperation for
Sustainable Development. Curitiba, Brasilien, september 2019

Peter Lundqvist

SLO-fonden

20 000

2018 North American Agricultural Safety Summit. Arizona, USA, februari
2018.

Mats Molén

Ch. E. Löfvenskiölds
donationsfond

15 000

Stora lantbruksbyggnader – pilotstudie i Vorarlberg, Österrike.

Emina Mulaosmanovic

Knut och Alice Wallenbergs
forskarstipendiefond

8 000

Joel Myrland

Alrik Örborns stipendiefond

40 000

Lantbruksutbildning i Skara.

Andreas Nicolaidis

Axel Melanders fond

12 092

Gäststudier vid Universitet i Bergen, Norge.

Fredrik Nielsen

Gunnar och Birgitta Nordins fond

20 000

Utveckling av processteknik för förbehandling och fraktionering av
barrved i skogsbioraffinaderier.

Klara Nilsson

Nilsson-Aschans stipendiefond

14 000

20th Gums and Stabilisers for the Food industry Conference. San Sebastian, Spanien, juni 2019.
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The Bioimage Analysts Community Training School and Symposium.
Szeged, Hungary, januari 2019.

Nytt om ledamöter
Thomas Rosswall utsedd till ledamot av FN-panel på hög nivå för experter på livsmedelssäkerhet
Akademiledamoten Thomas Rosswall har av FN:s Kommitté för global livsmedelssäkerhet (CFS)
utsetts till medlem i styrgruppen för HLPE (the High Level Panel of Experts on Food Security
and Nutrition), en högnivåpanel för experter på livsmedelssäkerhet.
Expertpanelen HLPE har skapats som en rådgivande enhet till Kommittén för globalt tryggad
livsmedelsförsörjning (CFS), det centrala forumet för diskussioner om tryggad livsmedelsförsörjning på global nivå.
HLPE:s främsta uppdrag

•
•

Utvärdera och analysera det aktuella tillståndet för livsmedelssäkerhet och näring och dess underliggande orsaker.
Ge vetenskaplig och kunskapsbaserad analys och rådgivning om specifika policyrelevanta frågor med användning av
befintlig forskning, data och tekniska studier av hög kvalitet.
• Identifiera nya frågor och hjälpa CFS:s medlemmar att prioritera framtida åtgärder och uppmärksamma viktiga fokusområden.
Bakom CFS står FN-organen FN:s livsmedelsprogram, internationella jordbruksfonden och FN:s jordbruks- och
livsmedelsorganisation. Kommittén rapporterar till FN:s generalförsamling och finansieras av Food and Agricultural
Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD) och World Food Program (WFP).

Våra senaste publikationer
Rapport i samverkan med SLU Future Food: Jordbrukets klimatanpassning
En slutrapport framtagen av Kommittén för jordbrukets klimatanpassning (KLIMA) vid Kungl. Skogsoch Lantbruksakademien (KSLA). KLIMA-kommittén verkade för Ett effektivt jordbruk med en hållbar
intensifiering, vilket innefattar marken som produktionsresurs, arealer, handel och marknad, säkerhetsperspektiv, försörjningskedjor, friska vatten och friska djur. Det gäller jordbruket som livsmedelsproducent i ett
klimat under förändring och i ett globalt perspektiv.
Resultaten och slutsatserna från kommitténs arbete överlämnades vid en gemensam workshop till
SLU Future Food, som har publicerat denna rapport. Se även sidan 6.
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, forskningsplattformen SLU Future Food, 2019
Text: KLIMA-kommittén (Ingrid Rydberg, ordf, Ann Albihn, Helena Aronsson, Gunilla Berg, Christian Hidén, Tomas
Johansson, Lotta Rydmer, Magnus Stark, Hulda Wirsén). 40 sidor.
ISBN: 978-91-576-9685-4 (tryck), 978-91-576-9686-1 (pdf)

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

Till

Ur

Belopp Ändamål

Theodoros Ntallaris

Nils Lagerlöfs fond

10 000

Åsa Olsson

Svensk växtnäringsforskning

Nils Skoglund

Knut och Alice Wallenbergs
forskarstipendiefond
Adolf Dahls fond

170 000
24 898

23th International Congress of Animal Reproduction. St. Petersburg,
Ryssland, september 2018
Bladgödsling till sockerbetor på jordar med höga PH-värden.
Arbete vid Advanced Light Source, Lawrence Berkley National Laboratory. San Francisco, USA, januari 2019.

100 000

Akademiens kulturtekniska fond

Organiska och syntetiska filtermaterial vid täckdikning av slamnings
80 000 benägna jordar

Johanna Wetterlind

Svensk växtnäringsforskning

70 000

Uppdatering av markkarteringsrådets rekommendationer, God
Markkarterings-Sed (GMS).

Marcus Älmefur

Svenska Vallföreningens fonder

20 000

EGF EUCARPIA 2019 och relevanta studiebesök i Schweiz, juni 2019.

Ingrid Wesström
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Kalendarium
10 januari – Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond
för vetenskap, teknik, miljö, sista nomineringsdag

28 januari – Högtidssammankomst i Stockolms stadshus*
KSLA 2020: Tema Klimat

Stipendium för forskning, teknisk utveckling och företagande som
bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av
biologisk mångfald.

Våra nyinvalda ledamöter tar emot sina ledamotsbrev och H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersäll delar ut akademiens priser och belöningar.
Middag och mingel.

13 januari – Boksamtal i biblioteket

5 februari – Seminarium

Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans.
Sverker Sörlin talar med Åke Barklund om sin senaste bok. Det handlar
bl a om bildning mot bakgrund av den samhälleliga roll som KSLA har.

15 January – Workshop

Kan spannmål bidra till hållbar hälsa?
Presentation av ett fyraårigt tvärvetenskapligt projekt om äldre spannmålssorters framtida värden för hållbara och hälsosamma livsmedel
och hur dessa kan bidra med ökad genetisk mångfald.

Forests for Agenda 2030 in Ethiopia, Chile and Sweden

13 februari – Akademisammankomst*

Can evidence turn SDG conflicts to synergies? On the potential of
Environmental Monitoring and Assessment in relation to SDG issues
surrounding forests as a source of intensified biomass productions.

Övergödningen kväver Östersjön – eller?
Om havet, miljövård och hushållning med näringsämnen. Förändringar
i tillflöden och belastning påverkar förhållandena i havet.

Webbsänds.

Webbsänds.

16 januari – Seminarium

5 mars – Workshop*

Det friktionsfria livet – hållbar produktion och konsumtion
Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja har studerat
megatrender ur ett värdekedjeperspektiv. Här om "Bekvämlighet" som
drivkraft och förmågan att leverera det vi kallar det friktionsfria livet.

Skogsskadegörarnas konsekvenser
För att minimera negativa verkningar av skador i skogen behövs en systematisk uppskattning av deras ekonomiska, ekologiska och kulturella
betydelse. Vid denna workshopen initieras ett sådant arbete.

Webbsänds.

21 januari – Seminarium
Hållbar mat – utmaningar för konsument och handel
Ett frukostseminarium för att utifrån ett handel- och konsumentperspektiv skapa en bild av hinder och möjligheter för hållbar svensk
matproduktion och konsumtion.

5 mars – Boksamtal i biblioteket
Mannen som ordnade naturen
Samtal med författaren och vetenskapshistorikern Gunnar Broberg om
den nyskrivna biografin över Carl von Linné.

12 mars – Akademisammankomst*
Jordbruksavdelningen arrangerar denna sammankomst
Titel och program är under utarbetande.

*) Endast för ledamöter och/eller särskilt inbjudna. Webbsändningarna är öppna för alla och till dem krävs ingen anmälan!
Reservation för ändringar. Arrangemangsprogrammet uppdateras kontinuerligt. Alla arrangemang sker i KSLA:s lokaler på Drottninggatan 95 B
i Stockholm och är öppna för alla, om inte annat anges ovan eller på vår hemsida: www.ksla.se. Du anmäler dig via vår hemsida.
Vill du ha akademiinformation via e-post så är det enklaste att du skickar ett e-postmeddelande till akademien@ksla.se och talar om det.

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

Nu kan du söka till Sveriges Unga Akademi!
Vi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på
fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter.
Som ledamot får du tillgång till ett forum där ledande yngre forskare möts för att diskutera och behandla frågor som i
vid mening berör forskning och vetenskap.
Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har idag cirka 35 ledamöter.
FÖR VEM? Vi välkomnar dig som uppfyller dessa punkter:
• är en framstående och självständig forskare,
• har intresse och förutsättningar för att engagera sig inom de frågor och aktiviteter som akademin arbetar med,
• har disputerat för ca 2–10 år sedan (med möjlighet till avdrag för föräldraledighet, sjukdom, klinisk tjänstgöring eller
militärtjänst),
• är verksam som forskare i Sverige.
Vi välkomnar sökande med internationell bakgrund. Inval sker genom en tydlig process där intresserade forskare
ansöker själva, sista dag för ansökan: 8 januari.
Ansökan och mer information: http://sverigesungaakademi.se/inval2020
Sveriges Unga Akademi, Box 50005, 104 05 Stockholm | info@sverigesungaakademi.se
https://sverigesungaakademi.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B • Box 6806, 113 86 Stockholm • tel 08-5454 7700 • akademien@ksla.se • www.ksla.se

