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Förord

År 2020 målas gärna en mörk bild av tillståndet i världen upp, 
där positiva företeelser lätt hamnar i skuggan. 

Det gångna året har karakteriserats av geopolitiska makt-
förskjutningar, spänningar inom både FN-systemet och EU, 
ett enligt The Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) snabbt tilltagande klimathot, samt ovanpå detta en 
coronapandemi med djupgående och sannolikt långvariga kon-
sekvenser för såväl global hälsa som världsekonomi. Konflikter 
med rötterna i fattigdom, kamp om naturtillgångar och reli-
gionsmotsättningar driver stora skaror människor på flykt till 
skydd och ett förväntat bättre liv. Världssamfundet står under 
de närmaste åren inför stora prövningar.

De osäkerheter och svagheter som redan tidigare präglat de 
globala systemen har fördjupats av pandemin. Risken är be-
tydande för bakslag i flera av globaliseringens hittillsvarande 
många positiva effekter. Möjligen ser vi framför oss en generellt 
avtagande globalisering, tilltagande nationell protektionism och 
minskat handelsutbyte, primärt i syfte att säkerställa inhemsk 
beredskap och försörjning.

EU skakas av Brexit och inre motsättningar, men har tidi-
gare haft förmåga att gå stärkt ur kriser. Kanske så även denna 
gång. Men också här finns risker för ökad protektionism och 
skärpta konfliktlinjer mellan stad och land. Coronapandemin 
har avslöjat svagheter i unionens gemensamma försörjningsked-
jor. Och meningsskiljaktigheterna om en solidarisk flyktingpo-
litik kvarstår. 

Villkoren för våra svenska basnäringar bestäms i hög grad av 
en världsomfattande handel och EU. Liksom andra länder kan 
Sverige förvänta sig en lång återhämtningsperiod, post corona. 
Här krävs en lika kraftfull som målmedveten framåtsatsning för 
samhälle, näringsliv och ekonomi, där hållbarhet i vid bemär-
kelse är ett nyckelord. 

Sveriges areella sektor* kan och bör vara en av huvudaktörer-
na i detta arbete, liksom i att bidra till lösningar av en rad globa-
la utmaningar. Här är samarbete, forskning, teknikutveckling 
och kunskapskommunikation fundamentala byggstenar.

De 17 globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 
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2030, är alla i grunden beroende av ekosystemtjänster från 
skogar, odlingsmarker och vatten, vilket innebär att KSLA:s 
verksamhet är högst relevant och aktuell, i både nationellt och 
globalt perspektiv.

En av vår akademis viktigaste uppgifter är att utgöra en 
arena där olika företrädare för de areella näringarna kan mötas 
för diskussion och åsiktsutbyte. Med stöd i ledamöternas breda 
och djupa kunskapsbas ska vi genom idé- och opinionsbild-
ning, påverkan och kunskapsförmedling synliggöra och stärka 
vår sektors bidrag till välstånd, hälsa och god miljö. KSLA ska 
synas, höras och göra skillnad.

De kungliga akademierna har haft viktiga funktioner att 
fylla alltsedan de etablerades, gemensamt eller var och en inom 
respektive fält. Idag är de vetenskapliga akademiernas uppdrag 
viktigare än någonsin. I en värld av hypersnabba medier, där tro, 
tyckande och falska nyheter utvecklats till maktinstrument, ska 
akademien värna och stå upp för saklighet, objektivitet, fakta-
baserad vetenskap och praktisk erfarenhet. Detta är KSLA:s 
kanske mest grundläggande uppgift under de kommande åren.

När man försöker blicka framåt i tiden är det lätt hänt att 
i hög grad färgas av dagens situation. Medvetna om detta har 
vi ändå försökt identifiera och ha vår utgångspunkt i viktigare 
skeenden och företeelser, globala, regionala och lokala, som vi 
bedömt kan ha relevans för de areella näringarnas villkor, och 
därmed även för KSLA och dess verksamhet, under perioden 
2021–2024.

Denna skrift är avsedd att utgöra ett ramverk för akademi-
verksamhetens konkreta innehåll, vilket utformas på årsbasis 
och grundar sig på de initiativ som tas i avdelningarna och deras 
kommittéer.

Utifrån sina givna resurser ska KSLA inom sitt uppdrag 
verka för att världen kan målas i ljusare färger 2024.

Stockholm i december 2020

Jan Fryk Lena Ingvarsson 
Akademiens preses Akademiens vice preses

*) I denna skrift avser begreppet de areella näringarna eller den areella 
sektorn de näringar som använder biologiska eller naturgeografiska re-
surser på land och i vatten.
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Folkmängden i världen uppgår idag till 7,8 miljarder män-
niskor. Även om ökningstakten halverats sedan 1970-talet prog-
nosticerar FN att jordens befolkning kommer att nå ca 10 mil-
jarder om tre decennier. Tillväxten förväntas bli högst i Indien 
och Afrika, medan en befolkningsminskning förutses i andra 
regioner. Sedan 1990 har fattigdomen minskat dramatiskt till 
följd av stark ekonomisk tillväxt och stigande välstånd. Över 
90 procent av världens barn börjar nu i grundskolan, nästan 
lika stor andel flickor som pojkar. Nyfödda barn har idag större 
chans än någonsin att överleva, oberoende av var de föds. Över 
fyra femtedelar av världens invånare har tillgång till rent vat-
ten. Trots denna positiva utveckling lider fortfarande närmare 
700 miljoner människor av hunger och undernäring, med en 
stigande trend under senare år. Coronapandemin utgör ett hot 
mot alla de goda utvecklingsresultat som uppnåtts tidigare.

Antalet döda i organiserat våld i världen har minskat påtag-
ligt under 2010-talet. Men allt fler pågående väpnade konflikter 
är internationaliserade, vilket gör dem mer komplexa och svår-
förutsägbara. I december 2020 beräknas enligt FN drygt 80 
miljoner människor vara på flykt. Fortsatt geopolitisk oro, eko-
nomiska konflikter, en tilltagande fattigdom och global ohälsa 
samt klimatförändringar, kan sammantaget leda till än större 
flyktingströmmar i en nära framtid. Många kan då förväntas 
söka sig till rikare regioner som Europa, där förutsättningarna 
för ett säkrare och bättre liv tros vara mer gynnsamma.

Klimatets och miljöns utveckling är avgörande för kommande 
generationers livsbetingelser. Enligt IPCC har mänskliga ak-
tiviteter hittills ökat jordens temperatur med 1°C, jämfört med 
förindustriella nivåer. En fortsatt global temperaturhöjning för-
utses medföra konsekvenser som höjda havsvattennivåer, kraftig 
nederbörd i vissa områden och höga temperaturer med torka i 
andra, samt generellt en ökad frekvens extrema vädersituationer. 
Detta skapar allt större svårigheter för den globala livsmedels- 
och dricksvattenförsörjningen, samtidigt som såväl terrestra 
som marina ekosystemen blir mer utsatta. Med klimatförskjut-

Omvärlden
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ningar följer även risker för spridning av skadegörande insekter, 
patogener och invasiva arter.

Ett varmare klimat och ändrade nederbördsmängder påver-
kar således förutsättningarna för växtodling och djurhållning 
i stora delar av världen, vilket i sin tur får följder för interna-
tionell handel och konkurrens. Samtidigt som efterfrågan på 
livsmedel producerade med liten negativ miljöpåverkan är stor, 
kan handelsströmmarna av livsmedelsprodukter förändras i det 
att många importberoende länder kan komma att eftersträva en 
allt högre självförsörjningsgrad i coronapandemins spår. 

Enligt Parisavtalet från 2016 ska den globala temperatur-
ökningen hållas under 2°C, men helst stanna vid 1,5°C. I EU-
kommissionens ”gröna giv” sätts målet att hela unionen ska vara 
klimatneutral 2050. På vägen dit ska nettoutsläppen av växt-
husgaser inom unionen minska med minst 55 procent, jämfört 
med nivåerna 1990. Det är utmaningar av kolossalformat. Men 
samtidigt visar till exempel Montrealprotokollet från 1987, som 
lett till att uttunningen av ozonskiktet stoppats, att stora miljö-
framgångar kan nås genom kraftsamling och internationella 
överenskommelser.

Enligt ”Det klimatpolitiska ramverket” ska Sverige vara kli-
matneutralt 2045. Tack vare naturresurser som skog och vatten-
kraft finns goda förutsättningar att nå detta svenska mål. Det 
handlar om att minska utsläpp, men också om att fånga upp 
de växthusgaser som trots allt slipper ut. Skogen tar upp stora 
mängder koldioxid. Träden kan omvandlas till råvaror som kan 
ersätta fossila bränslen och olika fossilbaserade produkter. Och 
den växande skogens redan betydande klimatnytta kan enligt 
forskare ökas ytterligare genom produktionshöjande åtgärder. 

Dessa åtgärder kan dessvärre samtidigt bidra till att mins-
ka den biologiska mångfalden och sänka upplevelsevärdet av 
skogen. Enligt Naturvårdsverket är ca 10 procent av Sveriges 
djur och växtarter hotade. Ungefär hälften sägs vara knutna till 
skogslandskapet. Sentida studier utförda av SLU tyder på att in-
tresset för skogens kulturhistoria, dess skönhets- och upplevelse- 
värden har ökat såväl bland skogsägare som hos den allmän-
het som besöker skogen. Möjligen kan coronakrisen medföra 
att tendensen till ett växande intresse för friluftsliv förstärks. 
Kraven på ett skogsbruk som tillgodoser såväl ekonomiska som 
ekologiska och socio-kulturella mål kan därmed komma att 
skärpas än mer. 
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Sverige har ett av världens mest effektiva kommersiella 
skogsbruk, med en teknik i den absoluta frontlinjen. Den hög-
teknologiska effektiviteten har varit och är en förutsättning för 
skogsägandets lönsamhet och skogsindustrins internationella 
konkurrenskraft. Beräkningar har visat att produktiviteten i 
skogsbruket i genomsnitt behöver öka med 2–4 procent årligen 
om konkurrensförmågan ska bibehållas över tid. 

2019 års Skogsutredning har att beakta ovanstående aspekter 
när den ska föreslå åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya 
flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark, 
samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska 
kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi. Det senare 
äger relevans även vad gäller jord- och vattenbruk.

En av huvudförutsättningarna för välfärden och en positiv 
ekonomisk utveckling är att samhället har en säker energitill-
gång till konkurrenskraftiga priser. Den svenska elkonsum-
tionen kan förväntas stiga, bland annat då elektrifieringen av 
fordonsparken är inne i en snabb expansionsfas. Regeringens 
energipolitik syftar till att förena försörjningstrygghet, konkur-
renskraft och ekologisk hållbarhet. De politiska målen är att 
Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning 
jämfört med 2005, samt att all elproduktion ska vara förnyelse-
bar 2040. De areella näringarna har stor potential att signifi-
kant bidra till en utveckling i den riktningen, inte minst genom 
produktion av biobränslen.

Mer än hälften av jordens befolkning bor i tätorter och ur-
baniseringen förväntas fortsätta. I Sverige, vars invånarantal, 
mest på grund av en kraftigt ökad invandring, stigit med 1,4 
miljoner (16 procent) på två decennier, lever hela 85 procent av 
befolkningen i tätorter med fler än 10 000 invånare. Med urba-
niseringen följer att många befinner sig långt från naturen och 
lantbruket. Med detta tilltar risken att förståelsen för landsbyg-
dens villkor och dess produktion av råvaror från jord, skog och 
vatten blir allt mindre i allt större grupper. Oförståelse för jord-
bruksmarkens värde leder till exempel till att den exploateras 
för husbebyggelse och infrastruktur, och därmed blockeras för 
livsmedelsproduktion. Som något av en mottrend har intresset 
för ”urban livsmedelproduktion” vuxit sig starkare. Med pro-
duktionstekniker anpassade till tätortens odlingsförutsättningar 
kan detta på sikt bli ett viktigt komplement vid livsmedelsför-
sörjning i stadsmiljöer.
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Ömsesidigt bristande insikt leder lätt till samhälleliga spän-
ningar mellan stad och land. I ett sådant sammanhang finns en 
stark växelverkan mellan det urbana och det rurala, där kultur-
landskapets historiska dimension kan bidra till stadsmänniskans 
intresse för landsbygdens liv i form av friluftsliv och tillgänglig-
het, till gagn för ekonomisk och social välfärd.

Urbaniseringen är sannolikt en viktig förklaring till var-
för ungdomars intresse för yrkesverksamhet inom de areella  
näringarna länge varit på ett sluttande plan, både på praktisk 
och akademisk nivå. I coronakrisens spår märks dock tecken 
på en förändring i positiv riktning. Med den areella sektorns 
alla förestående utmaningar och möjligheter är dess framtida 
kompetensförsörjning en nyckelfråga.

Fortlöpande effektivisering och storleksrationalisering har 
varit överlevnadsvillkor för Sveriges skogsnäring och lantbruk. 
Ett förhållande som knappast lär mildras framgent. Emellertid 
uppenbarade coronapandemin brister i landets krisberedskap, 
vilket aktualiserat behov av att återuppbygga beredskapslager 
av baslivsmedel och andra strategiskt viktiga produkter, liksom 
att förstärka den inhemska livsmedelsförsörjningskapaciteten. 
Detta kan, i samklang med en tilltagande klimat- och miljö-
medvetenhet bland allmänheten, verka i riktning mot mer små-
skalig och lokal livsmedelsproduktion. En samlad konsekvens 
kan bli att det internationella perspektivet tonas ned till förmån 
för ett ökat nationellt fokus och hemtagning av utlandslokalise-
rade produktionsresurser.

Det övergripande målet för Sveriges livsmedelsstrategi fram 
till 2030 är ”en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala 
livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationel-
la miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning för 
en hållbar utveckling i hela landet”. Genom såväl konventionell 
som ekologisk produktionsökning sägs självförsörjningsgraden 
av livsmedel kunna öka, samtidigt som sårbarheten i livsme-
delskedjan ska minska. Vår höga kunskapsnivå, ny teknik och 
digitalisering av hela denna kedja erbjuder här en stor utveck-
lingspotential.

Växtodlingen kan effektiviseras ytterligare och göras mer 
klimatanpassad genom användning av högavkastande perenna 
eller höstsådda spannmåls- och oljeväxter. Den snabba utveck-
lingen inom växtförädlingen kan skapa grödor som är mer mot-
ståndskraftiga mot skadegörare och andra yttre påfrestningar 
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än dagens sorter. Här kan den Nobelprisbelönade gensaxen 
CRISPR-Cas9, som revolutionerat gentekniken, öppna nya vä-
gar, samtidigt som processer inletts inom EU som kan leda till 
uppluckrade regelverk om genmodifiering.

En konkurrenskraftig animalieproduktion är en förutsätt-
ning för att uppfylla miljömål som biologisk mångfald och ett 
varierat odlingslandskap med djupa historiska rötter, till nytta 
även för friluftslivet. Sverige har goda förutsättningar att pro-
ducera animaliska livsmedel hållbart, och svensk djurhållning 
har generellt en hög djurvälfärd och -hälsa. Samtidigt visar 
konsumtionen av animalieprodukter en vikande trend, vilket 
sannolikt är en följd av tilltagande klimat- respektive hälsorela-
terad skepsis till förtäring av nötkött. Däremot synes ett intresse 
för viltkött vakna, vilket i så fall öppnar en betydande potential 
då populationerna av klövvilt, särskilt vildsvin och hjort, är i 
växande – viltslag som därtill lokalt förorsakar betydande ska-
dor på jord, grödor och skog.

Systemen för storskalig, rationell djurproduktion måste ut-
formas så att riskerna för smittspridning mellan djur och från 
djur till människa och vice versa minimeras, samt att kraven på 
djuretiska hänsyn tillgodoses. Covid-19-utbrottet är det senaste 
exemplet på vikten av tvärvetenskaplig kunskap för att kunna 
förhindra och hantera zoonoser. I skuggan av det globala hotet 
om en tilltagande antibiotikaresistens, är det av yttersta vikt 
att system för animalieproduktion utformas så att behovet av 
antibiotika reduceras till ett absolut minimum.

Ett bredare spektrum av större och mindre produktionsen-
heter, fördelade över landet kan vara en möjlig lösning för en 
ekonomiskt bärkraftig, kretsloppsanpassad och mindre klimat- 
och miljöbelastande livsmedelsproduktion. Redan nu märks 
en ökad efterfrågan på inhemskt producerade livsmedel. Men 
innovativa lösningar kring såväl djuravel som nya grödor krävs 
för att uppnå de globala miljömålen, en klimatneutral, hållbar 
produktion och ökad försörjningsförmåga.

Vattenbruk är den del av matproduktionen som enligt FAO 
växer snabbast globalt sett. Nästan hälften av de vattenlevande 
djur som konsumeras i världen kommer från vattenbruk. Vad 
gäller produktion och skörd av vattenlevande växter står vat-
tenbruket för över 95 procent. FAO med flera bedömer att två 
tredjedelar av all fisk vi äter år 2030 kommer att hämtas från 
fiskodlingar, för att 2050 vara den helt dominerande källan till 
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fisk för jordens befolkning. Idag står EU för endast 2,5 pro-
cent av den globala vattenbruksproduktionen. Med över 200 
mil kust och närmare 100 000 sjöar är förutsättningarna goda 
för en kraftigt utbyggd vattenbrukssektor i Sverige. Det är då 
viktigt att denna näring sker i former och med tekniker som är 
bärkraftiga ur såväl ekologiska och ekonomiska som etiska och 
estetiska avseenden. Även landbaserat vattenbruk genomgår en 
dynamisk utveckling.

De 17 globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 
2030 är alla i grunden beroende av ekosystemtjänster från sko-
gar, odlingsmarker och vatten. Det innebär att KSLA:s verk-
samhet är högst relevant och aktuell, i både nationellt och glo-
balt perspektiv. 

Vår akademi har därför unika möjligheter att bidra vid ut-
veckling av ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara produk-
tionssystem inom vår sektor. Vi är väl rustade att genomföra 
risk- och konsekvensanalyser som fångar komplexa skeenden 
på kort eller lång sikt. Vi kan vara en värdefull partner vid ut-
formningen av beredskaps-, försörjnings- och andra nationella 
strategier och vi kan bistå med kunskapsunderlag vid förhand-
lingar om internationella konventioner. Genom dessa och andra 
insatser främjar vi också intresse och förtroende för de areella 
näringarna.
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Akademiens portalparagraf:

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med 
stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn 
främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.

Med utgångspunkt från portalparagrafen har akademien för-
tydligat och kompletterat sin verksamhetsinriktning genom att 
formulera en verksamhetsidé:

Akademien ska för hela samhällets positiva utveckling främja ett 
hållbart bruk och vård av mark, vatten och luft samt av väx-
ter och djur för vår långsiktigt hållbara försörjning och livsmiljö. 
Det gör vi genom att vara en aktiv mötesplats för vetenskap och 
praktisk erfarenhet och där vi genom idé- och opinionsbildning, 
påverkan och kunskapskommunikation synliggör och stärker de 
areella näringarnas förmåga att möta utmaningar. 

Detta är KSLA
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Värdegrund

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhet ska karak- 
teriseras av respekt, hederlighet och oegennytta.

Akademien belyser, som mötesplats för vetenskap och praktisk 
erfarenhet, komplexa frågor där en samlad bild saknas och där 
olika lösningar måste vägas mot varandra. I arbetet för att stärka 
näringarnas förmåga att möta framtida utmaningar och för att 
kunna bilda en helhetssyn är respekten för olika uppfattningar 
och skilda kompetenser avgörande. 

Ledamöterna väljs in baserat på sina olika personliga erfaren-
heter, kompetenser och förhållningssätt. Som akademiledamot 
representerar man sig själv. Såväl ledamöter som arbetsgrup-
per ska inom akademien bidra till verksamhet som är samhäl-
let till nytta. Ledamöterna avgör vilka frågor akademien ska 
arbeta med och akademiens trovärdighet vilar på ett hederligt 
och oegennyttigt agerande. Ingen aspekt får lämnas oprö-
vad om en allsidig analys till samhällets gagn ska vara möjlig. 
Ledamotskårens breda erfarenhetsbas i kombination med aka-
demiens värdegrund är en garant för detta.

Värdegrunden ska vara föremål för en fortlöpande, levande dis-
kussion inom akademien.
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I ett föränderligt samhälle med många aktörer och många 
åsikter är det viktigt att tydliggöra akademiens kännetecken, 
vilka ska framgå i all verksamhet. Att sprida kunskap om samt 
vårda och utveckla kännetecknen är en pågående process där 
akademiens ledamöter och medarbetare har en central uppgift. 
Akademien ska uppfattas som:

• Oberoende och analyserande. KSLA erbjuder en obero-
ende plattform för att på ett obundet sätt kunna analysera 
och diskutera såväl komplexa som kontroversiella frågor. 

• Kompetent och trovärdig. Tillsammans äger KSLA:s leda-
möter kompetens av omfattande bredd och djup – en unik 
kunskapsmassa att dra nytta av i olika nätverk, för att planera 
och genomföra verksamhet och kunna ta ansvar för aktuella 
och långsiktigt viktiga frågor inom den areella sektorn.

• Baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. KSLA:s 
verksamhet vilar på vetenskaplig grund samtidigt som det 
är centralt för akademien att bejaka och utveckla det ömse-
sidiga beroendet mellan teori och praktik. Genom att bland 
annat bidra med lösningsinriktade analyser och synteser, ska 
akademien verka för att vetenskap och beprövad erfarenhet 
kommer till användning där så är relevant.

• Aktuell. KSLA är en akademi i tiden som fångar upp trender 
i ett tidigt skede för att belysa och analysera dessas betydelse 
för de areella näringarna. Akademien möjliggör möten mel-
lan etablerad vetenskap, praktisk erfarenhet och nya idéer 
och verkar för att olika uppfattningar och åsikter kan brytas 
mot varandra i en respektfull anda.

• Framtidsinriktad och innovativ. Akademiens aktiviteter 
kännetecknas av framtidsinriktning och öppenhet för inno-
vativa möjligheter, men även av kontinuitet och stabilitet. 
Det historiska perspektivet ska finnas med och utvecklas för 
att förklara och belysa nuet och framtiden.

Kännetecken
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Akademien och dess ledamöter ska ses såväl som aktörer och am- 
bassadörer för verksamheten som en intern målgrupp. Externa 
målgrupper för akademiens verksamhet skiftar med frågeställ-
ning men några viktiga är (utan rangordning):

• Politiker, andra beslutsfattare och aktörer på kommunal,
 regional, nationell, europeisk och global nivå.

• Beslutsfattare och aktörer inom näringsliv, forskning,
 utveckling och utbildning.

• Utövare och övriga företrädare för primärproduktionen
 och förädlingen med särskilt fokus på unga människor.

• Opinionsbildare, som till exempel medier, lärare och
 intresseorganisationer.

• Studerande på högskolenivå.

Målgrupper
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Akademien ska i sin egenskap av oberoende och analyserande 
nätverksorganisation erbjuda en aktiv och öppen mötesplats för 
information och diskussion av olika framtidsscenarier, forsk-
ningens frontlinjer, teknikutvecklingens möjligheter, nya vär-
deringsmönster och hur detta kan användas för att utveckla 
och förbättra samhället. Akademiens arbetssätt ska bidra till en 
oberoende idé- och opinionsbildning samt kunskapsförmedling.

Akademien ska vårda och utveckla följande arbetssätt:

• Genom regelbundna akademisammankomster samt genom 
att ordna konferenser, seminarier, rundabordssamtal och 
workshops både fysiskt och digitalt, erbjuder akademien 
ett forum för att belysa komplexa frågor där olika lösningar 
måste vägas mot varandra. Akademiens initiativ ska vara 
framåtsyftande och beakta historisk erfarenhet.

• Allsidighet och helhetssyn garanteras genom att ledamöter-
na representerar och bidrar med olika erfarenheter, kompe-
tenser och förhållningssätt. Det är viktigt att ledamotskåren 
sammansätts så att olika idéer och perspektiv blir företrädda.

• Det fria vetenskapliga och praktiska samtalet, liksom dis-
kussioner över disciplingränserna, är centralt. KSLA ska 
därför utgöra en naturlig mötesplats för forskare och prakti-
ker. Möjligheter till samarbete med systerakademierna och 
andra organisationer ska tillvaratas.

En väl fungerande kommunikation är grundläggande för aka-
demiens samverkan med omvärlden, liksom för att kunna 
verka i överensstämmelse med portalparagraf och värdegrund. 
Formerna för kommunikation måste därför anpassas till olika 
målgruppers karaktär och innehållets aktualitetsbehov. För det-
ta krävs en rad olika kommunikationskanaler, från det tryckta 
ordet, fysiska och digitala arrangemang till sociala media.

Arbetssätt och  
kommunikation
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Kommunikation ska ingå som en naturlig del i all vår verksam-
het, där ansvaret för ett sakområde också inrymmer ansvar för 
områdets kommunikationsinsatser. Varje kommitté, utskott, 
arbetsgrupp eller liknande ska tillse att kommunikation med 
omvärlden om dess verksamhet kommer till stånd.

KSLA ska synas, höras och göra skillnad.
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Verksamheten

Verksamhetens innehåll bestäms av akademien genom 
dess olika organ och aktiva ledamöter. Det är i första hand 
ledamöterna som föreslår vilka frågor akademien ska ar-
beta med. 

Ledamöterna är indelade i tre avdelningar: Allmänna, 
Jordbruk och Skog. Dessutom bedriver akademien en his-
torisk verksamhet genom nämnden för Bibliotek, arkiv 
och historiska projekt (BAHP).

Aktiviteter ska stämmas av mot akademiens portal-
paragraf, verksamhetsidé, kännetecken och resurser. Av-
vägningar mellan dagsaktuell och långsiktigt planerad 
verksamhet är viktig. Verksamhetens omfattning begrän-
sas av bland annat tillgängliga personella och ekonomiska 
resurser. 

Inom ramen för detta ska KSLA:

• Allsidigt belysa och påverka samhällsutvecklingen 
inom akademiens kompetensområden.

• Aktivt verka för att uthållighet, ekonomisk bärkraft 
och konkurrenskraft säkerställs i ett bioekonomiskt 
förvaltningssystem som berör de näringar som före-
träds av KSLA.

• Vara en kreativ mötesplats för utbyte av fakta och olika 
uppfattningar om hur de areella näringarna kan och 
bör utvecklas utifrån teori och praktik.

• Vara en naturlig arena för oberoende samtal samt för-
medlare av kunskap till beslutsfattare i såväl stat och 
kommun som i näringsliv och forskning.

• Ta initiativ till att generera ny kunskap och förmedla 
innovationer med syfte att stärka den areella sektorn.
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• Verka för att natur- och landskapsresurserna nyttjas, utveck-
las, vårdas och bevaras som en viktig bas för ökad livskvalitet 
och bättre folkhälsa.

• Främja historiska studier så att kunskaper och insikter om 
gångna tiders verksamheter och erfarenheter kan beaktas 
när nuet och framtiden diskuteras.

Avdelningarna och BAHP

Det praktiska arbetet inom KSLA bedrivs främst inom av-
delningarna och deras kommittéer, liksom inom nämnden för 
Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP). Enheternas 
operativa verksamhetsplaner revideras årligen. Avdelningarna 
arbetar för att allsidigt belysa samspelet mellan natur och män-
niska och betonar vikten av denna samverkan för samhällets ut-
veckling. Det fria vetenskapliga samtalet och diskussioner över 
disciplingränserna är viktiga, liksom kontinuerlig omvärlds- 
och framtidsanalys inom de olika ansvarsområdena.

Allmänna avdelningen behandlar övergripande frågor som 
berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, kultur och 
landsbygdsfrågor, kunskapsförmedling och samhällsplanering. 
Avdelningen adresserar även frågor inom näringar och veten-
skaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruks- respek-
tive skogsavdelningarna, såsom rennäring, fiske, vattenbruk och 
övrigt naturbruk. 

Jordbruksavdelningens verksamhet inriktas mot produktion, 
förädling, konsumtion och marknad i teori och praktik. Här 
inkluderas specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom 
jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrå-
gor som hör samman med näringarnas sektorsansvar. 

Skogsavdelningens huvudinriktning är skötsel och nyttjande 
av naturresursen skog inklusive industri, marknad och använd-
ningsområden i teori och praktik. Samt knutet till detta, speci-
fika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt och sådana miljö-
frågor som hör samman med näringens sektorsansvar.
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Nämnden för Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) 
är rådgivande för akademiens historiska verksamhet och bedri-
ver fleråriga projekt i samarbete med ledamöter från akademiens 
alla avdelningar. Till nämnden hör även ett expertråd med sär-
skild kompetens inom den historiska verksamhetens områden. 
Projekten har ofta en tvärvetenskaplig karaktär, där professio-
nella forskare från olika discipliner möter personer med erfaren-
het av praktisk näringsverksamhet.

Utskotten

Akademien inrättar utskott för att hantera frågor som faller un-
der övergripande områden, identifierade av akademien som sär-
skilt viktiga. Utskotten är akademigemensamma och står under 
kollegiets ansvar. De är verksamma under längre perioder utan 
att ha permanent status. I inledningen av denna verksamhets-
period arbetar tre utskott:

Forskningsutskottet ska bidra till att skapa förutsättningar 
för att beslut som rör de areella näringarna kan fattas på goda 
kunskapsmässiga grunder. Detta ska åstadkommas genom att 
identifiera kunskapsbehov, medverka till att öka och utveckla 
finansieringen av relevant forskning, och vara en arena för dia-
log, samverkan och idéutbyte såväl inom KSLA som med ak-
törer i samhället. Utskottets grundläggande uppgift är att bidra 
till KSLA som en arena för inspiration, utmanande idéer och 
trender, där även frågor diskuteras som ännu inte hunnit bli 
etablerade eller där det föreligger forskningskonflikter. Arbetet 
utgår från ett forskningsperspektiv på olika ämnesmässiga och 
strukturella frågor, samt politiska initiativ och samhällstrender 
som påverkar de areella näringarna.

Internationella utskottets syfte är att förstärka det interna-
tionella perspektivet och arbetssättet i KSLA:s verksamhet. 
Utskottet ska bidra till ökad medvetenhet och kunskap inom 
akademien om såväl utvecklingen inom vår internationella om-
värld som om relevanta beslutsprocesser inom till exempel EU 
och FN. KSLA:s internationellt inriktade aktiviteter ska bli mer 
synliga, internt och externt. KSLA ska till exempel uppfattas 
som en aktiv medlem av det europeiska nätverket för lantbruks-
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akademier, UEAA. Utskottet vill medverka till att KSLA gör 
inspel till prioriterade internationella beslutsprocesser och att 
fler av akademiens internationella ledamöter engageras i verk-
samheten.

Ungdomsutskottet har som uppgift att lyfta fram unga före-
bilder och ge dem möjlighet att påverka så att intresse för de 
areella näringarna väcks hos fler unga. Många ungdomar oroar 
sig för klimat- och miljöfrågorna och vill kämpa för en bättre 
värld. KSLA önskar ta vara på detta engagemang, vända oro till 
handlingskraft och involvera fler ungdomar i arbetet med att 
utveckla den areella sektorn. Utskottet ska också aktivt bidra 
till att utveckla KSLA:s verksamhet genom att tillföra sådana 
perspektiv som kommer av att vara ung i Sverige idag. KSLA är 
en unik mötesplats som Ungdomsutskottet berikar och förnyar 
genom de nya tankar och lösningar på samtidens och framtidens 
utmaningar som uppstår då olika generationer möts.

Övrig akademiövergripande verksamhet

Akademiens verksamhetsfält spänner över många områden, 
både övergripande frågor samt ämnen av mer specifik karaktär. 
De senare hanteras i kommittéer samt inom avgränsade projekt, 
medan de bredare hanteras i något större akademigemensamma 
formeringar. Det gäller exempelvis klimatförändringarna, bio-
logisk mångfald och coronapandemins effekter på de areella 
näringarna och därmed samhället i stort.

KSLA har under många år arbetat med klimatrelaterade frå-
geställningar inom olika konstellationer. Området kan förvän-
tas ha fortsatt hög aktualitet under en lång tid framöver. 

Den under 2020 debuterande coronapandemin bedöms få 
omfattande, djupgående och långvariga konsekvenser. Följd-
verkningar berör inte minst de areella näringarna i vårt land 
och är viktiga att hantera, bland annat för att skapa beredskap 
inför eventuella framtida motsvarande kriser.

Ett viktigt fortlöpande arbete är att eftersträva en för aka-
demien breddad extern finansiering. Verksamheten bedrivs med 
stöd av två för ändamålet tillsatta grupper, med fokus på pro-
jektfinansiering respektive donationer. 
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