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Akademien arbetar oförtrutet på med anpassad verksamhet trots pågående pan-
demi. Utöver våra evenemang är ledamöterna aktiva genom att avge remissvar och 
debattera i alla tillgängliga media. Under 2020 har KSLA utvecklats till en digital 
arena med fullfjädrad teknik så att intresserade från hela Sverige och jordens alla 
hörn kan medverka. Flera webbinarier har lockat uppemot 200 personer. Vi ser 
det som ett bevis på att akademiens verksamhetsområden innefattar problem-
ställningar som berör och intresserar många. Under hösten sjösattes KSLA-podden 
– gröna samtal till samhällets nytta. Historia, matkultur, hälsa, äganderätt, syriskt 
jordbruk, klimat och markanvändning, jordbrukspolitik är bara några ämnen som 
har belysts i akademiens podd och fler är under planering. Samtliga avsnitt hittar 
du på KSLA:s nya webbplats under Publikationer.

Transformation mot hållbara livsmedelssystem i Sverige och globalt
De globala målen för hållbar utveckling är i fokus för akademiens arbete och ett 
flertal aktiviteter om hållbara livsmedelssystem har genomförts med både svensk 
och global inriktning. Det ligger på oss människor att hjälpas åt med en genomgri-
pande transformation för att vi ska kunna uppnå målen och klara utmaningarna så 
att ett hållbart nyttjande av jordens naturresurser kan ske på ett ansvarsfullt och 
respektfullt sätt. Utvecklingsmålen Ingen hunger och Hållbar konsumtion och pro-
duktion har varit speciellt i fokus och bland annat ordnade KSLA, SIANI och svenska 
FAO-kommittén en nationell dialog den 25 januari, då representanter från varje 
sektor inom livsmedelsbranschen diskuterade hur det svenska och det globala livs-
medelssystemet kan bli mer hållbart.

Växtnoden – ett projekt om växtförädling
KSLA har etablerat projektet Växtnoden som ska vara en kunskapsnod för aktuella 
frågor inom växtförädlingen, särskilt tillämpningen av GMO-direktivet inom EU. 
Enligt EU-domstolens dom i juli 2018 ska riktade mutationer som tagits fram med 
till exempel CRISPR-Cas9 regleras på samma sätt som andra former av genmodi-
fiering. Det har lett till aktiviteter från en rad organisationer inom vetenskaperna, 
branscher och näringsliv, där man ifrågasätter rimligheten i utslaget. Det har även 
lett till att flera medlemsstater i EU har ifrågasatt EU-domstolens ställningstagande 
och pekat på behovet av en översyn av GMO-direktivet. Växtnodsprojektet är ett 
samarbete mellan KSLA, KVA, IVA, Fysiografiska sällskapet, Mistra, SSF och SLU som 
påbörjades fullt ut i januari efter det att finansieringen blivit säkrad. Växtnoden, 
KSLA och UEAA (Union of European Academies for Science Applied to Agriculture, 
Food and Nature) har skickat brev till EU-kommissionen för att påtala behovet av 
en förändring av regleringarna. 

Hem i Sverige-fonden – en av KSLA:s gemensamt förvaltade stiftelser
Den 15 april är sista dag för nomineringar av priser och belöningar och vi ser med 
spänning fram emot årets kandidater. Detaljerad information kring utmärkelserna 
hittar du på KSLA:s hemsida under rubriken Priser. En av de stiftelser som bidrar 
är Stiftelsen Hem i Sverige-fonden som akademien tog emot i januari 1974. Den  
utökades fyra år senare med medlen från Svenska Allmogehems Jordbrukarfond. 
Hem i Sverige-fonden delar ut belöningar till personer som gjort framstående in-
satser till gagn för landsbygdens utveckling. 

Eva Pettersson
Akademisekreterare och vd
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Innehållet i KSLA Nytt & Noterat består 
främst av referat och liknande rörande 
akademiens seminarier och andra 
aktiviteter.
De åsikter som framförs vid dessa semi-
narier är helt och hållet föredragshål-
larnas egna. Akademien kan inte hållas 
ansvarig för föredragshållares åsikter, 
formuleringar och uttalanden. 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens uppgift är att med stöd av 
vetenskap och praktisk erfarenhet 
till samhällets gagn främja jordbruk 
och skogsbruk samt därtill knuten 
verksamhet.
                                        KSLA:s portalparagraf

Tips! De flesta presentationer som 
visas vid KSLA:s seminarier finns 
tillgängliga på www.ksla.se. Sök på 
aktivitetens namn eller direkt på datum 
under rubriken Aktiviteter. Det gäller 
även webbsända aktiviteter som du vill 
se i efterhand.
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Alltfler har fått upp ögonen för livsmedelskedjans sårbarhet och 
behovet av att stärka livsmedelsförsörjningens motståndskraft mot 
externa chocker och kriser. Försämringen i det säkerhetspolitiska 
läget, torkan 2018 och Covid-19-pandemin har var för sig och 
tillsammans bidragit till denna ökade medvetenhet.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Lantmännen gav, re-
dan före pandemin, i uppdrag till konsultföretaget 4C Strategies 
att ta fram förslag för en mer resilient livsmedelskedja. Resultatet 
blev en 40-sidig rapport med titeln Fyrtio förslag för en robust 
livsmedelskedja. Rapportens fokus ligger på primärproduktion och 
livsmedelsförädling. 

De flesta deltagare i rundabordssamtalet uppskattade LRF:s 
och Lantmännens initiativ och tyckte att rapporten i det stora hela 
var bra. Men många kom också med viktiga kompletteringar.

Prioriterade åtgärder
Rapportens 40 förslag har indelats i fyra åtgärdsområden:

• Fortsatt drift under störda förhållanden.
• Skydd av kritiska tillgångar och sårbar infrastruktur.
• Stärkt ledning och samverkan.
• Lärdomar för bästa praxis.

Rapportens författare lyfter för varje område upp tre åtgärder som 
angelägna och relativt snabba att åtgärda.

Bland de totalt 12 prioriterade åtgärderna finns förslagen att 
ställa krav på leveranssäkerhet och tillgänglighet i samband med 
upphandlingar samt att utreda huruvida interventionslager kan 
kombineras med beredskapslager.

Monica Sihlén på Upphandlingsmyndigheten konstaterade 
att sektorn livsmedel är klassad som samhällsviktig verksamhet i 
upphandlingar men att det är svårt att i dessa sammanhang ställa 
långtgående krav på krisberedskap och försörjningstrygghet. Här 
behövs förtydliganden, menade hon. Hon efterlyste också klarare 
direktiv för statsstöd i samband med upphandling.

Så bygger vi en robustare

livsmedelskedja
Det var temat för det rundabordssamtal som KSLA arrangerade den 11 
december 2020. Samtalet var en fördjupning av slutsatserna från KSLA:s  
webinarium i november kring coronapandemin.
Till grund för diskussionen låg rapporten Fyrtio förslag för en robust livs-
medelskedja. Kring bordet samlades 16 deltagare från myndigheter och 
näringsliv. Moderator för samtalet var Inger Andersson, tidigare general-
direktör för Livsmedelsverket. Av LARS HÖÖK
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Karl Lallerstedt på Svenskt Näringsliv framhöll att Kon- 
kurrensverket behöver vara inkopplat från start så att det 
inte uppstår bekymmer i implementeringen i ett senare 
skede

En annan åtgärd, som också fick starkt stöd av runda-
bordsmötet, var att komplettera den nationella livsmedels-
strategin med tydliga mål om ökad produktion och försörj-
ningstrygghet. 

– Det vore bra ur ett upphandlingsperspektiv eftersom 
livsmedelsstrategin fått ett så starkt genomslag i kommu-
nerna. Bra också om försörjningstrygghet kommer med i 
de regionala livsmedelsstrategierna. Det skulle bidra till att 
frågorna hålls aktuella över tid, sade Monica Sihlén.

Rapporten lyfter också behovet av att kartlägga kritiska 
anläggningar inom livsmedelskedjan och att utse dessa till 
skyddsobjekt. En annan prioriterad åtgärd är att undersöka 
digitala hot i sektorn.

Såväl Lantmännens vice vd Per Arfvidsson som Patrik 
Strömmer från Livsmedelsföretagen vittnade om att det 
finns aktuella målkonflikter kring vissa kvarnar, silos och 
slakterier som idag betjänar stora delar av Sverige.

– Om dessa exproprieras av kommuner för att bygga bo-
städer så kommer Sveriges försörjningsförmåga att minska, 
menade Patrik Strömmer.

Offentlig och privat samverkan
Utbildning och offentlig/privat samverkan var andra om-
råden som lyftes i rapporten för att stärka ledningsfunk-
tionerna vid en kris. Försvarshögskolans Lars Hedström 
kunde berätta att ett omfattande utbildningsmaterial tagits 
fram för ett par år sedan och det skulle kunna användas 
utan större dröjsmål. 

Det är också viktigt att ta tillvara erfarenheterna av of-
fentlig/privat samverkan från årets pandemi, påpekade flera 
talare. 

I rapporten finns också förslag på att utreda hur ex-
empelvis beredskapslager ska kunna finansieras. Rapport-
författarna föreslår en finsk lösning med en särskild bered-
skapsfond utanför statsbudgeten.

– Politikerna kommer inte att leverera de pengar som 
behövs och därför är en avgiftsmodell lämplig, kopplad till 
ett slags lånefinansiering för att klara de initiala kostnader-
na i ett uppbyggnadsskede, sade Karl Lallerstedt, Svenskt 
Näringsliv.

Att livsmedelssektorn klassades som en samhällsviktig 
sektor under våren 2020, i samband med pandemin, lyftes 
av många fram som en mycket viktig signal.

– Men begreppet samhällsviktig måste förtydligas, 
framhöll Per Arfvidsson. Det måste betyda väsentligt myc-
ket mer än att våra barn ska kunna få hjälp med barnomsorg 
när skolor och förskolor tvingas stänga.

– Frågan om hur vi kan göra livsmedelsförsörjningen 
mer robust kommer att diskuteras i många sammanhang 
framöver, inte minst här på KSLA, sade Inger Andersson 
och citerade ur regeringens senaste forskningspolitiska pro- 
position: ”Livsmedelsförsörjningen är… en kritisk förut-
sättning för totalförsvaret och understödjer det civila för-
svarets samtliga förmågor”.

Livsmedelsanläggningar kan betraktas som skyddsvärda objekt. T v Berte Qvarn i Slöinge, foto: Mattias Blomgren [CC BY-SA 4.0]. T h Grådö mejeri i Hedemora, 
foto: Calle Eklund/V-wolf [CC BY-SA 3.0].

Här hittar du 4C Strategies rapport: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2020/11/40-forslag-som-starker-svensk-forsorjningstrygghet/

Det finns målkonflikter kring 
vissa silos och slakterier. Utan 
särskild koppling till texten – t v 
Lantmännens silo i Falköping, 
foto: Achird [CC BY-SA 3.0], ovan 
Scans slakteri i Kristianstad, 
foto: News Oresund [CC BY 2.0].
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Verksamheten fick lite 
grann av en kick-off med ett 
webinarium om hur EU han- 
terar genediterade eller ”gen- 
saxade” växter, som två EU- 
parlamentariker, Erik Berg-
kvist (S) och Jessica Polfjärd 
(M), bjöd in till den 26 janu-
ari. Dennis Eriksson hade 
tagit initiativet och varit del-
aktig i planeringen och fler 
än 300 deltagare följde webi-
nariet. Efteråt har Bergkvist 
och Polfjärd återkommit med 
debattartiklar i pressen där 
båda argumenterar för att 

genediterade växter inte ska behöva hanteras som GMO-
växter. Vi har nu också etablerat kontakter med båda två 
och ser fram mot samtal om dessa frågor där också deras 
partikollegor i Riksdagen deltar.

EU-domstolen har levererat en dom som har tolkats som 
att genediterade växter ska behandlas som GMO-växter. 
EU-kommissionen håller på att slutföra arbetet med en rap-
port om konsekvenserna av det, beställd av Ministerrådet. 
Inför denna rapport skickade Växtnoden ett inspel till DG 
Sante (Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäker-
het) som gick ut på att domen inte gäller generellt för gen-
editerade växter och att EU:s myndigheter måste bringa 
klarhet i vilka nya tekniker som leder till en GMO – uti-
från den lagstadgade definitionen som säger att en GMO 
har en genetisk förändring som inte kan uppstå naturligt. 

I mitten på december fick vi det besked vi väntat på länge – finansieringen av Växt-
noden kom på plats i och med att Mistra, Strategiska forskningsstiftelsen och SLU 
alla tre lovade att bidra med 300 000 kr vardera! Utöver det ställer KSLA upp med 
100 000 kr. Nu kunde vi dra i gång arbetet på allvar i projektgruppen med Annika 
Åhnberg som projektledare. Här finns också två forskare som är väl pålästa, Dennis 
Eriksson från Institutionen för växtförädling på SLU Alnarp, och Jens Sundström, 
samverkanslektor i växtbioteknik på SLU Ultuna. Och så vi två, gamla rävar.

Växtnoden
Av ANDERS NILSSON och JAN-OLOV JOHANSSON

Rivstart för

KSLA har därefter skickat ett brev till DG Sante som stöd-
jer Växtnodens inlaga. Här pekar KSLA på att akademien 
sedan mer än 15 år tillbaka har varit en plattform för dis-
kussioner om olika syn på tillämpningen av resultaten från 
den växtbiotekniska forskningen i växtförädlingen. 

I varje fall förväntas rapporten från DG Sante komma i 
slutet av april och den lär inte innebära att sista ordet är sagt 
om hur ”gensaxade” växter ska hanteras. Det kommer att ar-
rangeras en rad webbinarier och andra möten nu i april–maj 
som belyser de här frågorna och i några av dessa kommer 
Växtnoden att medverka. Närmast på tur står webbinariet  
”From research to innovation with new breeding techni-
ques” den 13 april1 där Växtnoden och PlantEd2 står som 
inbjudare. Dennis Eriksson är moderator och Mariette 
Andersson, SolEdits och SLU, håller ett anförande.

Växtnoden ger ut ett nyhetsbrev som i princip kommer 
varje månad. I det senaste skrev Jan-Olov Johansson bland 
annat så här:

Projektet Växtnoden syftar till att sprida kunskap om 
användning av ny, bättre och mer exakt teknik inom växt-
förädlingen. Området kan tyckas ligga långt utanför de 
mest brinnande av samhällsfrågor, men enligt vår bestämda 
uppfattning hör det tvärtom till de mest livsviktiga fram-
tidsfrågorna. 

En av de tidigaste förkämparna för ett mera veten-
skapligt synsätt på området, professorn i teoretisk ekologi 
Torbjörn Fagerström, börjar dock känna en viss trötthet 
inför uppgiften. Nyligen gav han uttryck för sina tvivel i 
den nystartade tidningen Bulletin. Där skriver han under 
rubriken ’Tiga är guld’:

”

KSLA har varit arena för diskus-
sioner om växtförädling i mer än 
15 år.
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’Tjugo års försök att utreda 
och informera om eventu-
ella risker med genmodifie-
rade grödor har misslyckats 
totalt. Står månne gensax-
en CRISPR nu på tur att 
bli kidnappad av intressen 
som har andra agendor än 
att föra ett vetenskapsbase-
rat samtal?’3

Fagerström är för övrigt 
en av författarna till den 
utmärkta boken Bortom 
GMO, vetenskap och växt- 
förädling för ett hållbart 
jordbruk (Fri Tanke 2015). 
En bok som jag kan re-
kommendera – om du fort- 
farande kan få tag på den.

För oss som varit med 
några år i debatten är det 
bara allt för lätt att förstå 
Fagerströms uppgiven-
het. Själv minns jag till 
exempel ett möte med 
den förtvivlade forskaren 
Ingo Potrykus på 1980- 
talet. Han hade tillsam-
mans med sina kollegor 
tagit fram en ny sorts 
ris. Sorten innehöll mera 
A-vitamin än de som an-
vändes och skulle, hop-
pades man, förhindra 
blindhet hos hundratu-
sentals barn i vissa utvecklingsländer. Forskarnas ansträng-
ningar bemöttes dock av en skur av misstänksamhet och 
konspirationsteorier. Resultat blev att the golden rice4 tyvärr 
aldrig fick den användning som man hoppats.5 

”

Ingo Potrykus, foto: Slam Szapucki [CC 
BY 2.0] (beskuren).

I det debattklimatet kan det vara lätt att tappa både ork 
och intresse. Men fakta, förnuft och besinning tar tid. Allt 
som är värdefullt tar tid. Om det är något vi lärt oss på 
senare tid så är det att fakta behövs, men det räcker inte 
bara med diagram och tabeller. Vi människor behöver våra 
berättelser. 

Och vi inom Växtnoden hyser nu gott hopp om att kun-
na få fortsätta vår gärning att sprida kunskap baserad på 
vetenskap och beprövad erfarenhet ett tag till.

Alla som vill följa hur det går för Växtnoden kan anmäla 
sig till den maillista för Växtnodens nyhetsbrev som Jan-
Olov hanterar (mejla till jolov@me.com). Då får man också 
inbjudan och länkar till de öppna aktiviteter som Växtnoden 
står bakom eller får information om.

Formas har gjort en utlysning om bidrag till kommuni-
kationsprojekt och i februari lämnade KSLA in en ansö-
kan som handlar om Växtnoden. Om den beviljas kommer 
Växtnoden att ha en tryggad finansiering fram till och med 
2023. Beslutet kommer i mitten av juni, men som alltid är 
konkurrensen säkert stenhård och vi kan bara hoppas att 
vår argumentering håller för den granskning som nu följer.

Växtnodens styrgrupp hade sitt första egentliga möte 
den 1 februari under Lisa Sennerby Forsses säkra led-
ning. Övriga ledamöter är Ove Nilsson som representerar 
KVA, Stefan Jansson för IVA, Roland von Bothmer för 
Fysiografiska Sällskapet, Håkan Schroeder för SLU och 
KSLA:s vd Eva Pettersson som projektägare. Det blev 
en bra diskussion om vad styrgruppen förväntar sig från 
Växtnoden. Men också om hur de andra akademierna 
skulle kunna bidra till Växtnoden. IVA håller till exempel 
på att etablera ett parallellt projekt, Biotekniken i växtför-
ädlingen, som leds av Annika Åhnberg. Här kommer det 
säkert att bli en hel del samarbete så snart som det projektet 
också är på banan.

I skrivande stund samlar vi oss för ett möte med Växt-
nodens referensgrupp där den viktigaste punkten kommer 
att vara hur den gruppen kan bidra.

1) https://plantgenomeediting.eu/13-april-webinar-from-research-to-innovation-with-new-breeding-techniques/
2) EU:s COST Action PlantEd (Plant genome editing – a technology with transformative potential) samlar mer än 370 experter från olika länder, dis-

cipliner och sektorer, alla med fokus på genredigering av växter. De ska utvärdera metoder och produkter ur olika perspektiv och resultaten ska 
ligga till grund för en färdplan för att styra och underlätta tillämpning av genredigering inom växtforskning och förädling. I sin tur ska det bidra 
till att fastställa FoU-prioriteringar och stimulera fler gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten. Dennis Eriksson är projektledare och 
ordförande i styrkommittén för detta projekt.

3) https://bulletin.nu/ledare/all/tala-ar-silver-men-tiga-kan-vara-guld
4) http://www.goldenrice.org/ Se även KSLAT nr 7-2008 Golden Rice https://www.ksla.se/pdf-meta/?pdf_id=2843
5) https://geneticliteracyproject.org/2021/01/06/golden-rice-could-fight-deadly-vitamin-a-deficiency-now-why-do-farmers-have-to-wait-another-3-years-

to-grow-it/?mc_cid=f580cc12c7&mc_eid=8701837b57

T v vanligt matris, t h Ingo Potrykus A-vitaminberikade Golden Rice,som kunde ha räddat många från att blinda. Foto: International Rice Research Institute (IRRI).
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Förmiddagen fylldes av inspirerande föreläsningar med ut-
gångspunkt i Svenska FAO-kommitténs rapport Hållbara 
livsmedelssystem – kunskap, innovation och samarbete. På 
eftermiddagen genomfördes en dialog med utvalda aktö-
rer i förberedelse inför FN:s toppmöte om hållbara livsme-
delssystem. Syftet med nationella dialoger inför toppmötet 
är att komma fram till hur länder kan bidra till hållbara 
transformationer på global nivå. 

Pernilla Johansson från SLU:s Future Foods inledde 
morgonen med ett brett perspektiv på det globala livsmed-
elssystemet. Pernilla förklarade att ett hållbart livsme-
delssystem innefattar trygg livsmedelsförsörjning och god 

nutrition för hela jordens befolkning. Det innehåller alla 
naturliga, sociala och ekonomiska drivkrafter i samhället, 
vilket förutsätter ett effektivt samarbete mellan aktörer som 
grundar sig i individer som konsumenter.

Konsumenten som startpunkt
En pågående trend i Sverige är regional mat och vegetabi-
liska proteinkällor. Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter, re-
presenterat av Håkan Johnsson, är en del av trenden genom 
sin produktion av svenskodlade bönor och ärtor. Fördelen 
med vegetabiliska proteinkällor lyfts av internationella rap-
porter, till exempel EAT-Lancet Commissions report, som 

Alla aktörer har betydelse för att göra livsmedelssystem mer hållbara, men först mås-
te förutsättningarna finnas för att möjliggöra transformationen. Minskat matsvinn, 
cirkulära affärsmodeller och mer hållbarhet inom den offentliga sektorn är några 
saker som kan bidra till hållbara livsmedelssystem. KSLA, SIANI och Svenska FAO-
kommittén samordnade en nationell dialog den 25:e januari, då representanter från 
varje sektor inom livsmedelsbranschen diskuterade hur det svenska och det globala 
livsmedelssystemet kan bli mer hållbart. Av DAVID FALK och MAGDALENA KNOBEL

Hållbara livsmedelssystem
måste tas på allvar

Efterfrågan efter svenskodlade vegetabilier växer, Kalmar Ölands Handelsträdgård ökar sitt ärt- och bönsortiment med en ny sort per år. Foto: Shelley Pauls.
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Foto: Magdalena Knobel.



9KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2021

bland annat hävdar att köttkonsumtionen i västvärlden 
måste minska drastiskt för att vi ska kunna nå Parisavtalets 
mål och FN:s hållbarhetsmål. Även om konsumenter inte 
själva kan bära hela ansvaret för en hållbar förändring av 
livsmedelssystemet kan de bidra till en annan typ av efter-
frågan och kräva fler politiska åtgärder.

Ett exempel på innovation som låter konsumenter bidra 
till positiv förändring är appen Karma, en tjänst som tillåter 
till exempel restauranger, livsmedelsbutiker och caféer att 
sälja utgående mat till halva priset. Elsa Bernadotte, en av 
appens grundare, tror starkt på ”effortless sustainability” – 
att det går att agera mer hållbart utan att ändra sitt beteende 
alltför mycket. Karma är ett tydligt exempel på detta då 
företaget har över 1,5 miljoner användare över hela Sverige, 
vilket gynnar fortsatt reducerat matsvinn. 

Karma är ett exempel på hur ändrat konsumtionsbete-
ende på individnivå kan ha stor påverkan på globala pro-
blem. Men vad ska individen göra när det inte finns an-
vändarvänliga tjänster för att tackla problem som matsvinn 
och icke-hållbara konsumtionsmönster? Globala problem är 
ofta för stora för individen och innebär ansvar som inte kan 
axlas av konsumenter. Detta upprepades flera gånger under 
dagen och belyser behovet av beslutsfattande på högre nivå 
för hållbar livsmedelsutveckling. Det är något konsumen-
ter kan kräva av politiken via till exempel den offentliga 
sektorn.

Karin Lindow från Jordbruksverket talade om huvud-
problemet med outnyttjade livsmedelsprodukter. Karin 
sätter problemet med matsvinn i kontext: ”Om man tog 
världens sammanlagda matsvinn och såg det som ett land 
skulle det vara tredje största utsläpparen av växthusgaser 
efter Kina och USA.” Jordbruksverket, Naturvårdsverket 
och Livsmedelsverket har gjort upp en handlingsplan för 
att minska matsvinnet. Den innefattar en reducering av 
livsmedelsavfall och en ökning av andelen livsmedelspro-
duktion som når butiker. Genom myndighetssamarbetet 
minskar risken för att matsvinn rör sig framåt eller bakåt 
i näringskedjan. 

Nycklar till framgång: cirkularitet och skolan
Ett genomgående budskap under morgonen var hur vik-
tiga offentliga måltider är för både samhället och livsme-
delssektorn. Annica Sohlström, generaldirektör på Livs- 
medelsverket, förklarar att offentliga måltider har outnytt-
jad potential i och med att efterfrågan på livsmedel kan for-
mas efter vad som erbjuds. Fördelen med offentliga måltider 
är att de når ut till hela samhället, oavsett social grupp. 
Även i Sverige finns stora klyftor mellan samhällsgrupper; 
fetma och övervikt förekommer exempelvis mer bland so-
ciala grupper med lägre utbildning och inkomst. Dagliga 
måltider som skolmat kan agera som hävstång för ett bättre 
livsmedelssystem och för att utbilda skolbarn om betydelsen 
av hållbarhet.

Madeleine Linins Mörner, programansvarig för Fram-
tidens Mat på Axfoundation, visade ett projekt där både 
cirkularitet och samarbete hyllas. 50 procent av den mat 

från ha-
vet som 
konsume-
ras i Sverige 
kommer från 
odlingar, vil-
ket inte är lika 
bra som man initialt 
kan tro – djur i odlingar 
behöver matas med föda 
som till exempel spannmål, lik-
som fiskolja och fiskmjöl som är tillverkat 
av vildfångad fisk eller soja, ofta importerad. En lösning på 
detta problem är att utfodra fisk i odlingar med insekter, 
som i sin tur ätit organiskt avfall såsom bröd och grönsaks-
rester. På detta vis kan även matsvinn reduceras, tack vare 
samverkan mellan olika aktörer som alla hittar sin lönsam-
het i det cirkulära systemet.

En appell till global förändring
Under eftermiddagen samlades deltagare in en workshop 
för att fortsätta diskutera hållbara livsmedelssystem runt 
10 olika visioner. Statssekreterare Per Callenberg inledde 
eftermiddagen med att betona att covid-19 har visat att 
livsmedelsproduktion är ett skört system, som kräver att 
aktörer tänker stort och brett. Utan social och ekonomisk 
trygghet kan det vara svårt att tillåta en omvandling. Varje 
del av näringskedjan behöver beaktas för att säkerställa att 
vi tacklar globala problem som felnäring och ojämlikhet.

Sverige är det första landet som genomför en nationell 
dialog inför UN Food Systems Summit. Diskussionerna 
och föreläsningarna under dagen är ett tydligt exempel på 
styrkan och betydelsen av samverkan mellan aktörer i sam-
hället. Genom samarbete, kunskapsutbyte och dialog gör 
vi dessa globala utmaningar mindre i storlek och mer över-
komliga, för planetens, samhällets och näringslivets hälsa. 

Matsvinn är ett stort problem i Sverige. Men med ett cirkulärt 
tänkesätt kan matrester hitta tillbaka till livsmedelssystemet.

Hållbar skolmat är lika viktigt i matsalen som i klassrummet som pedagogiskt 
verktyg. Foto: Livsmedelsverket.
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Drygt 2 000 miljoner människor är överviktiga och feta och 
ungefär lika många äter för lite av mat som innehåller vik-
tiga mikronäringsämnen. Dessa två grupper överlappar var-
andra, men uppskattningarna visar att de som drabbas av de 
här typerna av felnäring är ca två och en halv gånger fler än 
de ca 830 miljoner människor som går till sängs hungriga. 
Sammanlagt är bortemot tre miljarder människor drabbade.

Mänskligt lidande, livslånga komplikationer i form av 
kognitiva störningar orsakade av felnäring under framför 
allt de 1 000 första dagarna från befruktning till tvåårsål-
dern, och mycket höga kostnader understryker dramatiken 
i siffrorna. Parallellt med dessa trender ändras villkoren för 
matproduktionen. Ett alltmer oregelbundet nederbörds-
mönster, som en del av pågående global uppvärmning, 
fortsatt snabb befolkningsökning och utbredd fattigdom, 
speciellt i resurssvaga områden, är starka drivkrafter i det 
som beskrivits som ”The perfect storm”. Uttrycket karak-
teriserar konsekvenserna i form utbredd oro, konflikter och 
migration i spåren av kriser inom vatten-, mat-, och energi-
försörjning. 

Vatten och mat i

den perfekta stormen
Aldrig tidigare har felnäringen varit så utbredd och aldrig tidigare har det 
producerats så mycket mat. Antalet människor i världen som drabbats av 
hunger har minskat under flera decennier, men kurvan har vänt uppåt igen 
på senare år.1 Men inte alls lika kraftigt som kurvan för övervikt, fetma och 
brist på mikronäringsämnen, vitaminer och mineraler. Av JAN LUNDQVIST

Fält i Malawi. Foto: Joachim Huber [CC BY-SA 2.0].

De som lider av av felnäring är ca två och en halv gånger fler än de som går 
hungriga. Foto: Gideon [CC BY 2.0].
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Vi i stormens öga och de i periferin
Man kan tycka att detta är en väl dyster bild och att möjlig-
heterna bör beaktas. Globalt har produktionen och utbudet 
av mat under flera decennier ökat betydligt snabbare än be-
folkningen. Möjligheterna att öka produktionen av mat eller 
annan biomassa på ett hållbart sätt bedöms fortfarande vara 
stora. Diskussionen bör emellertid inte bara kretsa kring 
produktion och vad som kommer ut på marknader. En om-
fördelning av en del av den mat som produceras redan idag 
skulle kunna eliminera hungern. Ändrade matvanor, bland 
annat färre animaliska produkter i dieten, minskat svinn 
och minskat överätande – idag i samma storleksordning 
som det som kastas – skulle radikalt kunna ändra förutsätt-
ningarna för matsäkerhet och nutrition och vara sunt för 
människor, miljö och klimat. Detta har belysts bland annat 
vid det nationella dialogmötet inför FN:s toppmöte om livs-
medelssystem, Food Systems Summit, som KSLA, SIANI 
och Svenska FAO-kommittén ordnade den 25 januari i år.

Det känns som att vi befinner oss i stormens öga medan 
majoriteten av de under- och felnärda finns i en turbulent 
periferi. Hur som helst, det råder stor enighet om att arbe-
tet med att uppnå FN:s 17 utvecklingsmål går alldeles för 
långsamt. Hundratals miljoner människor kommer att vara 
”left behind” år 2030 när målen ska vara uppnådda. Den 
pågående covid-19-pandemin är naturligtvis en ytterligare 
utmaning. 

Småböndernas dilemma
Variationerna är enorma, geografiskt, socioekonomiskt och 
över tid, exempelvis mellan säsonger. Portallöftet ”leave 
no one behind” i FN:s utvecklingsmål, sätts verkligen på 
prov vad gäller flera olika grupper. Småbönderna och de-
ras familjemedlemmar är en sådan grupp, utspridd över 

kontinenterna. En vanlig uppskattning är att det finns ca 
500–525 miljoner småbönder i världen. Med familjemed-
lemmar rör det sig uppskattningsvis om två och en halv 
miljard människor, kanske fler. Storleken på bruknings-
enheterna varierar. I Indien talar vi till exempel om ”the 
one-acre farmer” som en stor och mycket svår utmaning. I 
andra områden är ”the one-hectare farmer” en mer träffande 
beskrivning. I Etiopien har ca 60 procent av bönderna till-
gång till ca 0,9 ha eller mindre. Boskapsskötande nomader 
behöver större ytor. 

Bland småbönderna i Afrika dominerar ett par, tre sta-
pelgrödor som är fundamentala för basförsörjningen: främst 
majs och vete. I Etiopien är teff, som är relativt rikt på pro-
teiner, viktigt. Det saknas ett överskott som kan försörja 
den snabbt växande befolkningen i städerna och industrin 
som är beroende av jordbruksprodukter. I stället får netto-
import av jordbruksprodukter täcka en stor del av behovet, 
både för landsbygdsbefolkningen och övriga. 

Jordarna är magra och nederbördsmönstret dikterar vat-
tentillgången och därmed till stor del odlingsförutsättning-
arna. Konstbevattning är mycket begränsad. Praktikaliteter, 
topografi och konkurrens om den begränsade och slump-
mässigt förekommande nederbörden gör det svårt och dyrt 
att samla in och fördela vatten. Lokal nederbörd som till-
fälligt samlas, markfuktighet, brunnar och ytliga grund-
vattentäkter är de vattenresurser som bönderna har att han-
tera och klara sig på. 

Sju magra och sju feta år
Klimatvariation och variationer i nederbörd är ett av de sto-
ra gisslen för bönder i hela världen. Bönderna kan inte i för-
väg veta när, hur mycket och hur länge det kommer att reg-
na, varken under en odlingssäsong eller under kommande 

Teffplanta (Eragrostis tef). Foto: Rasbak [CC BY-SA 3.0]. Teffhantering i Tigray, Etiopien. Foto: Umar Sheriff Habibullah [CC BY-SA 4.0].
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år. De bibliska berättelserna om sju magra och sju feta år il-
lustrerar att extrema händelser kan sträcka sig över flera år. 
Den verkligheten finns även idag, med den skillnaden att de 
sju goda åren är sällsynta. Långvarig torka och utbredning 
av odlingar av vattenkrävande produkter riskerar dränera 
vattnet i reservoarer och i stora grundvattenmagasin. Att 
pumpa upp vatten från flera hundra meters djup, med ökad 
energiinsats och oönskade effekter i landskapet är vanligt, 
till exempel i delar av Kalifornien. 

Koordinering är väsentlig
FAO gav år 2000 SIWI (Stockholm International Water 
Institute) i uppdrag att utveckla tankarna kring ”nutrition 
water productivity”. Begreppet lanserades 2000 och testades 
då på data från USA.2 FAO önskade få ett underlag för hur 
man kan beräkna vattenåtgång för att producera mat för 
att minska felnäringen, framför allt förbättra nutritionen i 
fattiga länder och bland småbönder. Tanken att producera 
”more crop per drop” skulle kompletteras med ”more nutri-
tion per drop”.

I uppdraget ingick att testa metoden på empiriskt under-
lag och bland annat användes data från Etiopien.3 I dessa 
data, och i annan litteratur, framgår att användningen av 
insatsvaror (vatten, handelsgödsel och bättre utsäden) är 
vanligare än vad vi vanligtvis tror. Men en sammanställ-
ning av stora mängder data från sex länder i Afrika visar en 
intressant företeelse, nämligen att bönderna i mycket liten 
omfattning koordinerar användningen av insatsvarorna, ex-
empelvis till samma åker.4 

Det tycks även vara så att användningen av handelsgöd-
sel är relativt mycket större än konstbevattning. Skillnader 
i användningsmönster speglar att tillgång och hantering av 
handelsgödsel är annorlunda än vad som gäller för vatten: 
det finns inga butiker eller utlämningsställen för vatten, det 
är betydligt svårare att sprida, lagra och hantera. Bristen 

på koordinerad användning betyder emellertid att synergi- 
effekten av vatten, handelsgödsel och bättre utsäde går 
förlorad och att produktiviteten är lägre än vad den skulle 
kunnat vara med tillgängliga resurser. Förbättringar i pro-
duktivitet kan inte förväntas genom enskilda åtgärder utan 
genom rådgivning och kunskapsspridning.

Nyttan av även små extra vattenmängder
Det är lätt att få uppfattningen att det finns två huvudkate-
gorier av jordbruk: det konstbevattnade och det där den lo-
kala nederbörden är vattenkällan. Det konstbevattnade ka-
rakteriseras av mycket höga investeringar, att en myndighet 
eller organisation sköter det tekniska systemet, tidtabell och 
distributionen av vatten. Med en sådan förenklad dikotomi 
missar man insikten om att många bönder kan konstruera, 
och faktiskt utnyttjar arrangemang för att samla upp regn-
vatten och bättre utnyttja de lokala vattenresurserna.

Med ”rainwater harvesting” (skördandet av regnvatten), 
markvård, minireservoarer, till exempel små gropar eller 
porösa behållare runt nyplanterade träd, vindmöllor för att 
lyfta vatten från ytligt grundvatten5, kan bönder runt om 
i världen minska riskerna för vattenbrist under kritiska de-
lar av en säsong. Bevattningslösningar som bönderna kan 
bygga och själva hantera, så kallad farmer led irrigation, kan 
ge bönderna en möjlighet att hantera risker i områden där 
torka ofta förekommer och där konventionella bevattnings-
system är orealistiska. Arrangemang för att säkra och öka 
vattentillgången är speciellt viktiga för utvalda och särskilt 
känsliga, men ekonomiskt och nutritionellt värdefulla grö-
dor som frukt och grönsaker.

Spridningseffekterna av de goda exemplen är tyvärr säl-
lan imponerande. Men det är viktigt att uppmärksamma 
och stödja den här typen av arrangemang. Bland annat har 
Johan Rockström och Jennie Barron visat att den margi-
nella produktiviteten i sådana sammanhang är hög.6

Det stora gisslet är att bonden inte kan veta i förväg om, när, hur mycket och hur länge det kommer att regna. Jordbruk i Etiopien. Foto: Mintsnot [CC BY-SA 4.0].
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Hur få råd med en näringsrik diet?
Hunger fortsätter att vara en fruktansvärd realitet, som 
dessutom ökar. Men den egentliga utmaningen är att öka 
produktionen för en varierad och näringsriktig diet.

En förändring i den riktningen förutsätter förändring-
ar på produktions- och distributionssidan och inte minst 
bland konsumenterna. Det finns flera skäl till att en sådan 
omställning är svår och utbredd fattigdom är en grundläg-
gande orsak. I The State of Food Security and Nutrition in the 
World report hävdas: ”It is estimated that based on estimated 
income distributions more than 3 billion people in the world 
could not afford a healthy diet in 2017.” Näringsrik mat 
som kan täcka energibehovet uppges vara i genomsnitt fem 
gånger dyrare än mat från stapelgrödor 

Men i köksträdgården finns det möjlighet att odla andra 
produkter än de stapelvaror som odlas på fälten, till exempel 
grönsaker och frukt. Där kan familjen även ha några hönor 
och hushållsavfall kommer då väl till pass. Brist på inkomst 
behöver inte betyda en påver diet för tre miljarder. 

Närodlat, härodlat och hemmaodlat
Användningen av mark, vatten, andra resurser för att 
minska felnäringen innefattar många olika typer av bruk-
ningsenheter. Ökad produktivitet och socialt acceptabla ar-
rangemang är viktiga förutsättningar för hållbarhet. Det 
närodlade, eller härodlade, som Wapnö kallar sin produk-
tion på den stora gården i utkanten av Halmstad, är en vik-
tig princip i den svenska livsmedelsstrategin. Det kan också 
vara en viktig princip i liten skala, i form av hemmaod-

Vatten är betydligt svårare att hantera än handelsgödsel.
Foto: Charles Nambasi.

Arrangemang för att säkra och öka vattentillgången är viktiga.
Foto: Genna Brand [CC BY-SA 4.0].

ling i köksträdgårdstäppan, för matförsörjningen i Afrika. 
Hemmaodlade produkter kan vara ett alternativ till den mat 
som man inte har råd att köpa, som till stor del importeras.

Kvinnorna spelar en mycket stor roll i den afrikanska 
matförsörjningen, i jordbruket, i trädgårdslandet, i matlag-
ning. De spelar även en huvudroll i annan livsviktig del 
av vattenhanteringen, nämligen hushållsvatten, bland an-
nat till hygien. Om inte hygien och sanitära förhållanden 
förbättras, kommer diarréer och andra infektioner fortsätta 
att grassera och många kommer inte att kunna tillgodogöra 
sig näringsinnehållet i den mat som de äter.

1) FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2020. The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Transforming food systems for affordable healthy 
diets. Rome, FAO. www.fao.org/documents/card/en/c/ca9692en.

2) Renault, D., and Wallender, W. W. 2000. Nutritional water productivity and diets: from ”crop per drop” towards ”nutrition per drop”. Agriculture 
Water Management, 45, 275–296.

3) Lundqvist, J. 2021. Nutrition and the perfect storm of water. Policy Brief, SIWI, March. https://www.siwi.org/wp-content/uploads/2021/03/PB-Nutrition-
and-the-Perfect-Storm-of-Water-webb.pdf.

4) Sheahan. M. & Barrett, C. B. 2017. Ten striking facts about agricultural inputs in Sub-Saharan Africa. Food Policy. Vol. 67. pp.12-25. http://dx.doi.
org/10.1016/j.foodpol.2016.09.010. Lundqvist, J. 2021.

5) Se t ex filmen ”The Boy Who Harnessed the Wind” (Netflix) som bygger på en sann historia från Malawi. En recension: The wind is blowing for 
water. Lundqvist, J. 2019. https://www.siwi.org/latest/the-wind-is-blowing-for-water/.

6) Rockström, J. & Barron, J. 2007. Water productivity in rainfed systems: overview of challenges and analysis of opportunities in water scarcity prone 
savannahs. Irrigation Science. Vol. 25. pp. 299–311. DOI: 10.1007/s00271-007-0062-3.

Kvinnorna spelar en mycket stor roll i den afrikanska matförsörjningen.
Foto: Pochogh.
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Detta är den stora framtidsfrågan som de Linköpings-
baserade forskarna Björn-Ola Linnér (KSLA-ledamot) och 
Victoria Wibeck tar sig an i boken Sustainability Trans-
formations – Agents and Drivers across Societies (Cambridge 
University Press, 2019). Det är i sig en gigantisk uppgift att 
försöka spegla vad en så omfattande process kan innebära 
och som i stort sett berör alla samhällets funktioner. I bo-
ken gör författarna ett första mer samlat försök att visa vad 
utmaningen handlar om. De pekar inledningsvis på nöd-
vändigheten av en enhetligare begreppsapparat och samti-
digt på vikten av en demokratisk process. Arbetet kräver 
samtidigt organisatorisk effektivitet och  nödvändig inter-
nationell spännvidd. 

Även om den här utmaningen saknar motstycke finns 
ändå en del tidigare erfarenheter av komplexa förändrings-
processer att påminna om. Några sådana omfattande exem-
pel från tidigare århundranden är utvecklingen från samlare 
till jordbrukare, steget från häst till annan drivkraft samt 
sociala skeenden som slaveriets upphörande.

Hur åstadkommer vi en långsiktigt 
hållbar utveckling?

FN:s generalförsamling antog år 2015 en 
plan för en framtida hållbar utveckling, 
Agenda 2030. Samma år slöt också världens 
länder Parisavtalet i syfte att begränsa den 
globala temperaturuppvärmningen till 1,5 
grader. Därmed ställdes frågan på sin spets 
om hur en hållbar förändring för livet på vår 
planet skulle kunna åstadkommas genom 
gemensamma åtgärder av världens länder? 
Hur skulle en sådan förändringsprocess se 
ut och vad kan vi eventuellt lära från tidi-
gare erfarenheter från avgörande skeenden 
i vår tillvaro? 

Många frågor uppstår, såsom hur en förändring börjar, 
om en förändring verkligen kan styras och vad som avgör 
om det ska bli en förändring. En central fråga i det här 
sammanhanget är också om det går att jämföra dagens stora 
utmaning, klimatfrågan, med någon annan utveckling.

Agenda 2030 är idag den viktiga plattform från vil-
ken mycket av det nödvändiga arbetet ska ske. Men det var 
också Brundtlandskommissionens rapport, Our common fu-
ture, som kom 1987. Vad hände med den sedan? Rapporten 
gjorde onekligen viktiga avtryck i den utvecklingsfas som 
följde, men varför räckte det inte? Vilka krafter tog över eller 
gick inte att påverka? Med tanke på det, vad betyder löftena 
från världens länder om att genomföra Agenda 2030 liksom 
att fullfölja Parisavtalet i verkligheten? Författarna pekar på 
att det i grunden krävs avgörande livsstilsförändringar för 
att åstadkomma en långsiktig förändring. Dessa möjliggörs 
av en palett av drivkrafter, som perspektivskiften, tekniska 
och sociala innovationer, förändring av politiska och eko-

Av INGE GERREMO

Vilka är utmaningarna 
och vad kan vi lära av 
tidigare erfarenheter?
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nomiska strukturer och transformativt lärande. Många av 
målen handlar om förändringar inom de areella näringarna. 
Samtidigt berör dagens utvecklingssamarbeten inte särskilt 
mycket just de frågorna. Varför?

Boken betonar det väsentliga i att länder måste förplikta 
sig att försöka uppnå såväl hållbarhetsmålen som att följa 
Parisavtalet i tydligare konkreta termer än som hittills hun-
nit utarbetas. Det kräver, enligt författarna, en betydligt 
djupare analys av problematiken för att kunna gå från ord 
till handling. Linnér och Wibeck pekar också på att det 
inte sällan är samma återkommande internationella kon-
sulter som medverkar i arbetet och särskilt i resurssvaga 
länder. De frågar sig hur genuint det blir med uttolkare 
som främst kommer utifrån. Ett annat dilemma är att den 
begreppsapparat som används inte alltid är gemensam och 
därför lätt skapar förvirring och otydlighet. KSLA-skriften 
KSLAT nr 7-2019 Skogliga begrepp och definitioner pekar på 
just detta dilemma.

Boken Sustainability Transformations pekar på vikten 
av lokala perspektiv på och tolkningar av de förestående 
utmaningarna genom att ge exempel från ett antal länder 
i världen, däribland Sverige. Landsstudierna visar tydligt, 
såsom just antytts, på att förutsättningarna att genomföra 
arbetet varierar beroende på utvecklingsgrad och -erfaren-
heter. Det verkliga förändringsarbetet måste därför utgå 
från det egna landets specifika förutsättningar och med 
egna personella resurser inblandade så mycket som möjligt 
och dessutom vara väl politiskt förankrat. Mycket troligt är 
att ett särskilt problem kommer att bli de oväntade effek-
ter man med stor sannolikhet kommer att råka ut för. Det 
svenska miljöbilsbeslutet 2018, Bonus Malus, kan ses som 
ett sådant beslut som krävt en omprövning när de verkliga 
konsekvenserna visar sig (min anmärkning).

Uppenbart är inte minst att stora förändringar kräver 
många aktörers samverkan. Författarna tar som ett exempel 
upp hur förändringar inom livsmedelssektorn, från jord till 
bord, kräver ett nära samspel mellan såväl offentliga som 
privata aktörer. Det räcker sällan med tekniska innovationer 
och det är helt uppenbart att de verkliga förändringarna 
börjar i människors medvetande. Önskvärda förändringar 
som det som Parisavtalet innebär kräver initiativ och sam-
ordning på många olika nivåer, både nationellt och inter-
nationellt. Sådana förändringar på global nivå blir då också 
starkt beroende av politiska makthavare. Det visar inte minst 
vad som hände när Donald Trump oväntat blev USA:s pre-
sident. Nu förändras maktförhållandet igen i och med att 
en ny administration under Joe Biden tillträtt i USA. Det 
visar hur känslig en omfattande förändringsprocess kan bli 
över tid. Enskilda ledares roll visar sig ibland avgörande för 
att föra upp frågor på politisk nivå. Ett talande exempel 
är hur den dåvarande norska statsministern Gro Harlem 
Brundtland lyckade övertyga ett stort antal av sina statsmi-
nisterkollegor om vikten av ett större fokus på miljön. Det 
kan också behövas mer utopiska budskap, som det Martin 
Luther King lade grunden till genom sitt berömda tal ”I 
have a dream”, vid Lincolnmonumentet i Washington 1963. 
Av särskilt avgörande betydelse blir, menar författarna, om 
vi lyckas skapa en positiv framtidsbild och inte enbart behö-
ver peka på åtgärder för att förhindra en kollaps. 

För den som vill försöka förstå den komplexa utma-
ning som ligger framför oss är boken Sustainability Trans-
formations – Agents and Drivers across Societies, en verkligt 
värdefull källa till ökade insikter om vad som väntar oss om 
vi ska nå målet. Dock saknar jag en belysning av en för mig 
mycket avgörande fråga – hur dagens befolkningstillväxt 
påverkar möjligheterna till en hållbar förändringsprocess.

Ratificerat

Underskrivet

Ratificerat via EU

Parisavtalet

Parisavtalet: Varje land åtar sig att bidra till att den globala uppvärmningen håller sig långt under 2°C till år 2100 jämfört med förindustriella nivåer – med 
intentionen att ytterligare begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C (Wikipedia). Karta: L.tak [CC BY-SA 4.0].
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Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, arrangerade i 
samarbete med Nordiska Trädgårdar och Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien årets yrkesseminarier i webbi-
narieform via Zoom på KSLA. Hållbar växtanvändning, 
markens ekosystem, träds funktion och värden, stadsbins liv 
samt historiska trädgårdar avhandlades under veckan med 
hjälp av experter, forskare, beslutsfattare, företagare och 
många andra intresserade och insatta inom området. Mellan 
75 och 100 personer deltog varje dag i föreläsningarna.

Med rätt växt av rätt kvalitet på rätt plats, med en fung-
erande etableringshantering och förvaltning skapas förut-
sättningar för en hållbar växtanvändning. Men hur säkras 
alla dessa steg? Webbinariet Säkrare växtetablering den 22 
mars belyste kritiska punkter i arbetsprocessen med växt-
material, från projektering till etablering. Det gav insikt om 
hur växtmaterialet och dess inre och yttre kvaliteter inver-
kar på såväl etablering som gestaltning; det gäller att välja 
rätt växt med de rätta kvaliteterna från början.

Betydelsen av en le-
vande jord var titeln 
på webbinariet den 23 
mars. Genom att sköta 
markens ekosystem och 
mikroliv gynnas växtlig-
heten. Växternas samspel med 
jordbakterier och mykorrhiza- 
svampar kan ge många fördelar, inte bara i skogen, utan 
även i odling och permanenta planteringar. Behovet av be-
kämpningsmedel, bevattning och gödsling minskar och 
svaga växter kan få ny växtkraft genom jordvitalisering. 
Plantskolan Splendor Plant är långt framme med sin od-
lingsomställning och har verifierad kunskap att förmedla 
om hållbar växtodling, både i fält och på den slutliga växt-
platsen. Kunskapen om god jordhälsa, ledstjärnan för alla 
föreläsare i det här webbinariet, konkretiserades med exem-
pel från verkligheten.

Trädgårdsmässa på KSLA
Trädgårdsmässan arrangerades som brukligt i slutet av mars, 
i år för första gången i digital form. Delar av den gick av 
stapeln på KSLA. Av AGNETA DAVIDSSON OHLSON

En titt in i Enaforsholms fjällträdgård, sent i september. Foto: Ylva Nordin.

Foto: U
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Mer information om webbinarierna finns på www.for.se. 

Mer information om Enaforsholm Fjällstation och fjällträdgården
finns på www.enaforsholm.se.

Träd har många viktiga 
funktioner och värden. Med 
genomtänkta avvägningar är 
det lättare att ta bra beslut. 
Behövs det flera träd? Hur 
kan träd bevaras och vilka 
träd måste tas bort? Med hjälp 
av dataprogrammet i-Tree, ett 
gratisverktyg, går det att be-
räkna ett ekonomiskt värde 
på trädens ekosystemtjänster 
till exempel hur mycket kol-
dioxid de lagrar in, hur bra de 
renar luft och hur mycket de 
minskar mängden dagvatten 

som behöver omhändertas. Trädens betydelse för samhället 
blir tydligare och lättare att kommunicera. Kalmar kyrko-
gårdsförvaltning är en av pionjärerna i detta arbete. Skriften 
Fria eller Fälla är en samlad kunskapsbank och vägledning 
för träd i offentliga miljöer som många använder för att veta 
hur de ska uppskatta trädens sociala, biologiska och kultur-
historiska värden. Skriften är under revidering och några av 
de viktigaste uppdateringarna togs upp under webbinariet 
De viktiga träden – fria eller fälla den 24 mars.

Pollinerande insekters tjänster 
är ovärderliga för vår matförsörj-
ning. En tredjedel av landets 
vilda bi- och humlearter är 
hotade enligt Artdatabanken. 
Hotas de så hotas vi och det är 
hög tid att ta gemensamma tag 

för pollinatörerna. Det behövs 
mer nektar- och pollenväxter, 

men även fler boplatser och fung-
erande spridningsvägar. Vi kan alla bidra 

och mycket kan göras i tätorterna. Webbinariet Gynna pol-
linatörerna i tätorterna den 25 mars redogjorde för projekt 
i både Sverige och England som visar hur pollinatörer kan 
gynnas med medvetna åtgärder och ändrade skötselmeto-
der i natur- och grönområden, parker, trädgårdar och på 
balkonger. 

Alla trädgårdar har sin historia och trädgården behöver 
varken vara stor eller riktigt gammal för att ha sitt eget 
signum – en trädgårdssjäl – värd att bevara och förvalta. 
Webbinariet Att ta sig an en trädgård med historia den 26 
mars utgick från Enaforsholm Fjällgård, en gård i växtzon 
8, som donerats till KSLA. Enaforsholms försöksträdgård 
planerades av Sven Green och anlades i mitten av 1900-ta-
let. Hur ska man tänka när man tar sig an en trädgård med 
historia för att göra så rätt som möjligt? Hur ska man priori-
tera? Finns det fallgropar eller kanske genvägar och hur har 
andra gått tillväga? KSLA:s akademihortonom ansvarar för 
trädgården och svarade på webbinariedeltagarnas frågor.

Att värdera träd, sociologiskt, biologiskt och kulturhistoriskt, kan kräva någon 
slags vägledning. Nationalstadsparken. Foto: Ylva Nordin.

Enaforsholms försöksträdgård 2009. Foto: Kjell Lundquist.
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En serie om KSLA:s olika priser och belöningar och om människorna 
bakom dem. Nummer 4 handlar om Stiftelsen Hem i Sverige-fonden.

Stiftelsen 
Hem i Sverige-fonden
belönar insatser till gagn för 
landsbygdens utveckling

Av PER ERIKSSON

Nyåret 1974 mottog akademien tillgång-
arna efter den upplösta Stiftelsen Hem i 
Sverige-fonden. Den utökades fyra år sena-
re med medlen från Svenska Allmogehems 
Jordbrukarfond.

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden delar 
idag ut belöningar till studerande inom de 
areella näringarnas grundutbildningar men 
ger även stöd till forskning, primärt med in-
riktning på de mindre lantbruksföretagens 
problem. 

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS
PRISER OCH BELÖNINGAR

Upprinnelsen till den gåva som akademien fick var emigra-
tionsfrågan i början av 1900-talet, framför allt så som den 
kom att ges form av Nationalföreningen mot emigrationen 
som bildades 1907. År 1925 döptes den om till Sällskapet 
Hem i Sverige och från 1950 hette den Stiftelsen Hem i 
Sverige. 

Emigrationsfrågan känns idag både nära och avlägsen. 
Sverige är inte längre ett utvandrarland och har inte varit 
det sedan slutet av 1920-talet. Vad som diskuterats under 
senare tid är snarare invandringen till Sverige. Men andra 
länder oroar sig för utvandring, till exempel flera av de for-
na öststaterna. Konstant över tid är dock betydelsen av att 
människor flyttar till och från olika länder, och oron över 
vilka som flyttar respektive kommer till ett land.

I emigrationsfrågan i början av 1900-talet strålar en rad 
tankefigurer samman, som vi alltjämt bär med oss. Det kan 
vara värdefullt att ha i åtanke när KSLA varje år sedan 1998 
delar ut Akademiens stipendium för framstående insatser 
till gagn för landsbygdens utveckling. Det görs alltså möj-
ligt genom stiftelsen, men idémässigt har det sitt ursprung 
i emigrationsdebatten för drygt hundra år sedan.

Problematisk utvandring
Från mitten av 1800-talet till omkring 1920 utvandrade 1,5 
miljoner svenskar, främst till USA. Det sågs som ett stort 
problem och ett utarmande av landet. Emigrationsfrågan 
upptog kring sekelskiftet ett allt större intresse och det in-
tensifierades 1903, då riksdagen diskuterade införandet av 
ett emigrationsförbud för värnpliktiga, en petition inläm-
nades till kung Oscar II och hushållningssällskapen höll 
överläggningar i ämnet.

En av de mer aktiva i frågan, skriftställaren Adrian 
Molin, hävdade 1905 att det var de mest initiativrika och 

Rauthing [CC BY-SA 3.0].



19KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2021

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS
PRISER OCH BELÖNINGAR

företagsamma unga som ”bryta bygd på Amerikas prärier, 
och hemma på gårdarna sitta sjuklingar och odågor kvar”. 
Adrian Molin, till en början föreningens sekreterare, se-
nare dess ordförande, hörde till dåtidens högerradikala. 
Han hade till exempel startat tidskriften Det Nya Sverige: 
Tidskrift för Nationella Spörsmål. Men emigrationen oroade 
alla politiska läger, även Socialdemokraterna, som också be-
kymrade sig över att det var de bästa som lämnade landet. 

Två drag präglade debatten. För det första att emigra-
tionen orsakade arbetskraftsbrist och för det andra att det 
var en nationell olycka. 

Egnahemslån som lockbete
För att hindra emigrationen lanserades tanken på egnahem 
och riksdagen fattade 1904 beslut om statslån till sköt-
samma och flitiga arbetare som ville köpa en jordlägenhet 
och bygga ett eget hus. Inspirationen kom som så många 
gånger när det gällde lantbruksfrågor från Danmark. 
Egnahemslånen som till en början hade en exklusivt agrar 
karaktär förmedlades av hushållningssällskap, egnahems-
föreningar och egnahemsbolag.

Kopplingen mellan egnahem och emigrationen byggde 
på tre sammanlänkade idéer: utvandringens huvudorsaker 
stod att finna inom drifts- och arbetsförhållandena inom 
jordbruket, de dåliga, osäkra och dyra boendeförhållandena 
och att emigranterna lämnade landet i jakt på egen jord. 

Enligt den samtida opinionen var inte den inhemska 
industrin något alternativ utan drömmen var en egen torva 
antingen hemma eller på andra sidan Atlanten. Insatser för 
småjordbruket blev därför synonymt med att motarbeta 
emigrationen.

Upplysning och förändring som emigrationsbroms
Nationalföreningen mot emigrationen betonade vikten av 
upplysning och bekostade bland annat ett antal specialstu-
dier, dels om svenska förhållanden, dels jämförande studier 
mellan Sverige och USA, för att peka på behoven av för-

ändringar på hemmaplan. En tanke, som lanserats redan 
under 1880-talet, var att det effektivaste sättet att motarbeta 
emigrationen var en amerikanisering av Sverige. Insatser 
gjordes också för att uppmuntra återinvandringen och att 
hjälpa de svenskar som kom tillbaka.

En stor del av det praktiska arbetet skedde genom de så 
kallade upplysningsbyråerna och deras uppdrag var ”att med 
råd och hjälp till utkomst i Sverige söka nå den ungdom, 
särskilt på landsbygden, ur vilken emigrationen företrädes-
vis rekryteras”.

Byråerna ökade i antal från tre 1908 till 20 stycken år 
1916. Från 1909 fick föreningen statsbidrag. I föreningens 
program märks en annan återkommande fråga, fortfarande 
aktuell, nämligen problemet med alltför omfattande reg-
ler för att bedriva egen näringsverksamhet i mindre skala: 
”Framförallt skola dock byråerna söka hjälpa jordbruks-
arbetarna över de formaliteter – lantmäteriförrättningar, 
lagfart, inteckning m.m. – som tynga vår jordförmedling, 
och på samma gång att utnyttja de möjligheter, som statens 
egnahemslånerörelse erbjuder.”

Ombildning till Hem i Sverige 
Nationalföreningens glansperiod blev dock ganska kort och 
var egentligen över 1914. År 1909 hade man 4 000 medlem-
mar och toppen nåddes under första världskriget med över 
15 000 medlemmar i 20 länsföreningar. Efter krigsslutet 
sjönk medlemsantalet snabbt ned till 2  000 medlemmar 
och alla kontor utanför Stockholm, Göteborg och Malmö 
lades av besparingsskäl ned. Nedgången hade flera orsa-
ker. För det första så avtog utvandringen drastiskt. För det 
andra skärptes immigrationspolitiken i ett flertal länder; 
1923 införde till exempel det största invandringslandet 
USA kvoter för invandring. För det tredje infördes i och 
med 1919 års egnahemspolitiska reform egnahemsnämn-
der i samtliga hushållningssällskap. De kom att överta 
Nationalföreningens egnahemsbyråers arbete. Detta ledde 
till omprövning av verksamheten och 1925 ombildades 
Nationalföreningen till sällskapet Hem i Sverige.

Den främsta verksamheten kom därefter att vara utgiv-
ningen av tidskriften Hem i Sverige, som i och med om-

Adrian Molin. Foto: Kungliga Biblioteket.

Upplysningsbyråerna hade som huvudsakligt uppdrag att hjälpa jordbruks-
arbetare med formaliteter. Busstation och upplysningsbyrå i Malmö.
Foto: Ragnar Küller, Järnvägsmuseet [Public Domain].
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Källa: Nils Edling, De areella näringarnas välgörare: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien och dess donatorer (SOLMED nr 52, 2010).
Hem i Sverige-fondens arkiv finns med tidigare överlämnade handlingar efter Sällskapet/Stiftelsen Hem i Sverige i KSLA:s arkiv i Stockholm.

bildningen övergick från att ha varit i första hand en intern tidskrift 
för medlemmarna, till att lansera sig som egnahemsrörelsens särskilda 
organ. Successivt försvann också den agrara prägeln och annons- och 
bildmaterial blev allt viktigare. Exempelvis anordnade sällskapet och 
tidskriften år 1944 en arkitekttävling med syftet att höja statusen för 
enfamiljshuset i en tid då flerfamiljshus var den sociala bostadspolitikens 
lösning på boendefrågan. Det gjorde man med mottot: ”Enfamiljshuset 
i en trädgård är den lyckligaste bostaden för en familj med barn.” I och 
med den nya jordbrukspolitiken 1947–48 var perioden för en mer expan-
siv småbrukarpolitik definitivt slut.

Ett flertal av de aktiva i debatten kring emigrationen och i National-
föreningen var ledamöter i Lantbruksakademien. Föreningens första 
ordförande var Gösta Tamm, ledamot i akademien 1908. Dessutom in- 
gick riksdagsmannen Raoul Hamilton i styrelsen, ledamot i akade-
mien sedan 1905. Hamilton var storgodsägare i Kristianstad, ord-

förande i länets egnahemsförening, vice 
ordförande i hushållningssällskapet. Han kal- 
lades ”den röde greven” till följd av sina li-
berala idéer. I styrelsen satt även utgivaren 
av tidskriften Landtmannen, kanslirådet i 
Jordbruksdepartementet Wilhelm Flach, leda-
mot sedan 1896, chef för Lantbruksstyrelsen 
1912 och akademiens vice preses 1916–1920. 
Politikern Oskar Nylander, ledamot 1906 och 
jordbruksminister 1909–1911, ingick även 
han i styrelsen. Statistikern och ämbetsman-
nen Karl Åmark, ledamot 1924, skrev en av de 
specialstudier som Nationalföreningen publi-
cerade, Utvandring och näringsliv i Norrland 
(1912).

Gösta Tamm, ur Svenska Dag-
bladets Årsbok 1931 (Projekt 
Runeberg).

Det första numret av Hem i Sverige, hämtat från Stockholmskällan, Stockholms Stad.

"Herr Medelsvensson ser på tomter" 1935. Egnahemsarbetet 
tog över och Sällskapet Hem i Sverige riktade in sig på alla 
med egnahemsintresse – men mest på egnahemsbyggarna i 
storstäderna (Stockholmskällan, Stockholms Stad).
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Akademiens stipendium för framstående insatser till gagn 
för landsbygdens utveckling delas ut till person, som genom 
idérikedom och engagemang i sin praktiska verksamhet som 
landsbygdsrådgivare/landsbygdsutvecklare på ett positivt och 
oegennyttigt sätt bidragit till utvecklingen bland mindre lant-
bruksföretag eller till utvecklingen av nya verksamheter på 
landsbygden. 

Landsbygdsstipendiet delas ut ur Stiftelsen Hem i Sverige-
fonden och utgörs av en penningsumma, avsett att användas 
för studieresor inom ämnesområdet landsbygdsutveckling, och 
ett diplom. Stipendiet kan delas ut årligen och delades för första 
gången ut år 1998. Akademiledamöter och andra kan nominera – 
nomineringstiden inför 2022 års utdelning går ut den 15 april 2021, 
se www.ksla.se under rubriken Priser. 

•

2021 – lantmästare Anita Persson, Hörby. Anita Persson har ett 
mångårigt och stort engagemang för hållbar livsmedelsproduk-
tion. Hon har genom sin initiativkraft och sin förmåga att skapa 
nätverk med såväl universitet och myndigheter som olika livs-
medelskluster ökat intresset för de gröna näringarna och bidragit 
till en positiv utveckling för många lantbruksföretag och därmed 
också för en levande landsbygd.
2020 – landsbygdsföretagare Esbjörn Olofsson, Hammerdal, 
som med engagemang och framtidstro under lång tid varit en dri-
vande utvecklingskraft för de gröna näringarna i Jämtlands län.
2019 – landsbygdsrådgivare Kirsten Jensen, Lundsbrunn, för att 
hon med tydligt företagarperspektiv gör det möjligt, även för små 
företagare, att med hållbarhet och lönsamhet som mål producera 
och förädla trädgårdsgrödor utifrån lokala förutsättningar.
2018 – landsbygdsutvecklare Simon Jonegård, Bankeryd, som bi-
dragit till samarbeten bl a i biosfärområdet Östra Vätterbranterna 
som stärkt jordbrukares lönsamhet och förståelsen för jordbru-
karnas betydelse för ett långsiktigt hållbart brukande.
2017 – Christina Milén Jacobsson, Brålanda, för hennes arbete 
med utveckling av landsbygden, dess företag och medborgare. 
Christina Milén Jacobsson har lett en lång rad olika projekt och 
verksamheter som lyft fram, utvecklat och drivit landsbygdens 
frågor. Outtröttligt förmår hon inspirera, engagera och utveckla 
individer, företag och organisationer.
2016 – lantmästare Bengt Larsson för hans långa arbete med 
landsbygds- och företagsutveckling i Värmland. På sitt inspire-
rande sätt har Bengt Larsson fått människor att lyssna och gå till 
handling.
2015 – lantmästare Henrik Andersson för hans arbete med 
utveckling och genomförande av det regionala landsbygdspro-
grammet i Skåne. Henrik Andersson har visat stor idérikedom, 
initiativkraft och stort engagemang och har härigenom på ett 
positivt och oegennyttigt sätt verkningsfullt bidragit till utveck-
lingen på landsbygden.
2014 – stipendiet delades inte ut.
2013 – lantbrukare Gunnar Bendelin för hans enastående enga-
gemang för landsbygdsutveckling.
2012 – landsbygdsrådgivare Yvette Bårring, Bjärred, för hennes 
engagerade och framgångsrika rådgivningsgärning för lands-
bygdsföretagare.
2011 – stipendiet delades inte ut.
2010 – lantmästare Birgitta Andersson för hennes inspirerande 
arbete för landsbygdens utveckling.
2009 – landsbygdsutvecklare Charlotta Heimersson för att hon 
pragmatiskt och praktiskt har lyft upp landsbygdsfrågorna och 

tydligt bidragit till att landsbygdens möjligheter och behov beak-
tas i regionala tillväxtprogram. Hon är mycket villig att dela med 
sig av erfarenheter samt att ta och ge argument för att stimulera 
entreprenörer att delta i det nationella landsbygdsprogrammet.
2008 – konsult Erik Sundkvist, Miljöskolan Sorsele, för att han 
som i Erik Axel Karlfeldts välkända rader ”talar med bönder på 
bönders vis och med lärde män på latin”. Han rör sig lika självklart 
i teoriernas värld som i landsbygdens verklighet.
2007 – landsbygdsrådgivare Riina Noodapera för hennes mång-
åriga, kompetenta och engagerade arbete för landsbygdens 
utveckling, särskilt hennes insatser för kvinnligt företagande inom 
hantverk, turism, mat, lokal livsmedelsförädling och kultur.
2006 – landsbygdsutvecklare Hans-Erik Näslund för en lång 
engagerad insats som landsbygdsutvecklare i Västernorrland 
inte bara i ord utan även i handling då en idrottsklubb blivit ett 
framgångsrikt utvecklingsnav för start och drift av industrihus, 
turistverksamhet, visfestival, utvecklingsbolag, skola med mera.
2005 – landsbygdsutvecklare Bengt Håkansson för att på ett 
oegennyttigt sätt ha bidragit till landsbygdens utveckling genom 
att samla många aktörers gemensamma krafter i olika utveck-
lingsprojekt.
2004 – lantmästare Roger Uddståhl för ett kreativt och fram-
gångsrikt arbete som teknikförmedlare och affärsutvecklare för 
att stärka småföretag på landsbygden.
2003 – landsbygdsutvecklare Åke Adriansson för att ha stärkt 
unga människor i företagande på landsbygden genom utveckling 
av en ny metod som innebär stöd till lokal utveckling och enskilda 
entreprenörer samt utbildning av politiker och tjänstemän.
2002 – handläggare Siv Olsson för personligt engagemang och 
handlingskraft för utveckling av service och kompetens på lands-
bygden och för att i Jämtland ha gått i bräschen för många nya 
arbetssätt som nu genom branschorganisationer och myndighe-
ter sprids på riksnivå.
2001 – landsbygdsrådgivare Ingrid Gustafson för hennes oför-
tröttliga arbete att skapa tillväxt och utveckling på landsbygden 
i Västerbotten. Genom utbildning, rådgivning, entusiasm och en 
finstämd känsla för småföretagarnas villkor och behov har hon 
lyckats få dem att växa både som människor och företagare.
2000 – landsbygdsrådgivare Gösta Olsson för stort engagemang 
för människor och människors villkor kombinerat med idérikedom 
för framsynt utveckling av företagande, service och trivsel på 
landsbygden.
1999 – lantmästare Eric Andersson.
1998 – agronom Magdalena Petersson.
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KSLA har hittills under sina 210 år inte behövt ställa in 
högtidssammankomsten någon gång. Så inte heller i år. 
Men på grund av förutsättningarna blev det en alternativ 
sammankomst den 28 januari 2021, i digital form för första 
gången i KSLA:s historia.

På grund av pandemin beslutade akademikollegiet redan 
i maj 2020 att ställa in den ordinarie högtidssammankoms-
ten i Stockholms stadshus, med prisutdelning i Blå Hallen 
och middag i Gyllene Salen. För att kunna uppmärksamma 
årets pristagare på ett högtidligt och smittsäkert sätt ar-
rangerades i stället en alternativ högtidssammankomst via 
Zoom. 

Kollegiets rum på KSLA, nyrenoverat med generöst 
stöd av Anders Wall och Beijerstiftelsen, förbereddes för 
festligheterna och hade dagen till ära smyckats med flag-
gor, tulpaner, kungabyst och kungaporträtt. Svenska och 
internationella ledamöter liksom företrädare för systeraka-
demierna var inbjudna. Klädkoden var mörk kostym för att 
betona fest och högtid, och markera skillnaden mot alla 
vanliga Zoommöten.

Hela 150 gäster anmälde sig och glädjande nog deltog i 
princip alla, 140 personer, i det digitala firandet.

Preses Jan Fryk öppnade sammankomsten med ett ange-
läget tal om forskningens, innovationernas och nätverkan-
dets betydelse för samhället såväl som för KSLA:s verksam-
het, särskilt i tider som dessa. De kungliga vetenskapliga 
akademierna har haft viktiga funktioner att fylla alltsedan 
de etablerades. Idag är uppdraget viktigare än någonsin. I 
en värld av hypersnabba medier, där tro, tyckande och fals-
ka nyheter utvecklats till maktinstrument, ska akademien 
värna och stå upp för saklighet, objektivitet, faktabaserad 
vetenskap och praktisk erfarenhet. Detta är KSLA:s kan-
ske mest grundläggande uppgift under de kommande åren, 
sade han.

En annan av KSLA:s viktiga uppgifter är att fungera 
som arena där olika företrädare för de areella näringarna 
kan mötas för diskussion och åsiktsutbyte. Med stöd i leda-
möternas samlade kunskapsbas kan KSLA genom idé- och 
opinionsbildning samt påverkan och kunskapsförmedling 
synliggöra och stärka den gröna sektorns bidrag till väl-
stånd, hälsa och god miljö. KSLA ska synas, höras och göra 
skillnad.

Efter det inledande talet lämnade preses över till vice 
preses Lena Ingvarsson och akademiens sekreterare Eva 
Pettersson för prisutdelningen. Åtta av årets tio pristagare 
medverkade från olika platser i landet. Motiveringen till 
varje pris lästes upp och varje prismottagare fick därefter ett 
par frågor om sina framtidsplaner, det prisade projektet och 
liknande. Det blev angelägna samtal som knöt an till pre-
ses inledningsord om vikten av att värna saklighet och ob-
jektivitet, faktabaserad vetenskap och praktisk erfarenhet. 
Flera betonade också hur uppmuntrande är för den dag-
liga verksamheten att bli uppmärksammad för sina insat-
ser. Diplomen har skickats till pristagarna och de medaljer 
som hör till några av priserna kommer att kunna hämtas på 
KSLA senare i vår när smittläget förhoppningsvis stabili-

Akademiens 209:e 
högtidssammankomst

Högtidssammankomst 28 januari 2021

Digital högtidssammankomst för 
första gången i KSLA:s historia
Av AGNETA DAVIDSSON OHLSON

Lena Ingvarsson och Eva Pettersson delade ut priser. Foto: Agneta D Ohlson.
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Högtidssammankomst 28 januari 2021

serat sig. Prismotiveringarna finns i förra numret av KSLA 
Nytt & Noterat och även på ksla.se under rubriken Priser. 

Årets högtidstalare var Åsa Wikforss, professor i teoretisk 
filosofi vid Stockholms universitet och ledamot av Svenska 
Akademien. Åsa Wikforss höll ett engagerande och inspi-
rerande föredrag med titeln ”Varieties of Disagreement”. 
Hon beskrev vikten av kritiskt tänkande, skillnaden mellan 
fakta och kunskap, problemet med den ökande kunskapsre-
sistensen, vad avsaknaden av tillit till beslutsfattare kan leda 
till samt vilka beslut och tankar som kan ha lett fram till 
det som hände på Capitol Hill i Washington den 6 januari. 

Högtidssammankomsten avslutades med en presenta-
tion av den planerade middagen, som i normala fall skulle 
ha avnjutits i Stockholms Stadshus Gyllene sal. Måltiden 
presenterades av hedersledamot Christina Möller och 
Stadshuskällarens köksmästare Gunnar Eriksson och gick 
på temat ”Husmanskost i fokus i pandemitider”. Förrätten 
bestod av S.O.S (Smör, Ost och Sill) på örtsill, pepparrots-
sill, löjromsströmming och en vegetarisk sill på aubergine, 
tomat och krondill. Till varmrätt svensk kronhjortsytter-
filé med friterad rotselleri och rotgrönsaker från Gotland. 
Till dessert skulle det ha bjudits på 2019 års Nobeldessert, 
hallonmousse med hallon från Hallongården, hallonsorbet, 
hallonmaräng, hallongelé, halloncrème, chokladbrownie-
botten och chokladgelé. (Måltiden kunde sedan intas av de 
få gäster som befann sig i akademiens hus denna eftermid-
dag.)

I sina avslutande ord hoppades preses kunna välkomna 
såväl 2021 och 2022 års pristagare som övriga gäster till 
nästa högtidssammankomst i Stadshuset den 28 januari 
2022.

Fil.dr Jean-Baptiste Jouffray, Lidingö, för belönades sin doktorsavhandling 
"The Anthropocene Ocean", som behandlar havet i människans tidsålder 
(antropocen). Foto: Agneta D Ohlson.

Lantmästare Anita Persson från Hörby har ett mångårigt och stort engage-
mang för hållbar livsmedelsproduktion. Hon  erhöll akademiens landsbygds-
stipendium. Foto: Agneta D Ohlson.

Professor Åsa Wikforss höll högtidstalet "Varieties of Disagreement". Det ren-
derade många frågor och en animerad diskussion. Foto: Agneta D Ohlson.

Husmanskost i pandemitider var temat för måltiden som presenterades av 
köksmästare Gunnar Eriksson och Christina Möller. Foto: Agneta D Ohlson.

Nominera pristagare inför högtidssammankomsten 2022! Förslagen ska vara inne senast den 15 april 2021. Dessa priser kan alla nominera till:

Akademiens Georg och Greta Borgströmpris • Bertebospriset • Renborg kulturpris • Akademiens silvermedalj • Belöning för framstående doktorsarbete 

• Belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning • Belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation • Belöning 

för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst • Stipendium för framstående insatser till gagn för landsbygdens utveckling/lands-

bygdsstipendiet. Mer information finns på www.ksla.se under rubriken Priser.
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Boberg slog igenom 1890 när han ritade Gävle brandsta-
tion, fortsatte med gasverket i Stockholm och Mosebacke 
vattentorn, Munktells verkstäder i Eskilstuna, byggna-
derna vid Stockholmsutställningen 1897, svenska pavil-
jongen vid världsutställningen i Paris 1900, Baltiska 
utställningen i Malmö 1904, posthuset på Vasagatan i 
Stockholm, Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden, Bergööska 
huset i Hallsberg, Thielska galleriet och Prins Eugens 
Waldemarsudde på Djurgården med mera. Hans sista stora 
arkitektuppdrag blev NK:s varuhus i Stockholm 1915.

Jodå – A. W. Bergsten, ivrig fotograf och talangfull må-
lare, var granne med målarprinsen Eugen på Djurgården. 
Boberg var förutom hyllad arkitekt en driven tecknare, men 
inte fotograf…”det blir för exakt och utan själ”. Visst var de 
bekanta från Waldemarsudde.

En försommardag 2007 rullade en bil försiktigt in på 
gruset hemma hos oss på Sanda Gård i Upplands Väsby. 
Fyra rysligt trevliga personer steg ur och frågade om de fick 
ta några bilder? ”Jodå”, svarade vi, ”det går förstås bra men 
varför kommer ni hit och tar kort på vårt hus?” De tog sina 
bilder och berättade:

Den uppburne arkitekten 
Ferdinand Bobergs populari-
tet klingade snabbt av efter 
NK-huset 1915 och han fick 
inte några nya uppdrag – ”Jag 
hör ej av några vidare beställ-
ningar… tänk om jag blir utan 
arbete och utan inkomster? Hur 
skall jag försörja mig och min 
Anna?” 

Ferdinand Boberg var 
dock ännu väl sedd i hovkret-
sarna och fick en idé. På hem-
väg från besök hos goda vän- 
ner i Bergslagen funderade 

Vad hade 
A. W. Bergsten och 
Ferdinand Boberg 
ihop?
Hur hänger akademiens storfrämjare Alexander Wilhelm Bergsten samman 
med Ferdinand Boberg, förra sekelskiftets svenske ”poparkitekt”?

han på att teckna av det kulturarv som han såg försvinna när 
industrialisering och moderniseringen av Sverige föränd-
rade landskap och bebyggelse. ”…smälthammaren i Ram- 
näs var borta … och stångjärnshammaren nyttjades endast för 
reparation av spett … vattenrännorna läckte överallt … jag 
gjorde noggranna teckningar.”

Boberg planerade att under 10 år tillsammans med hus-
tru Anna, målare och författare, sommartid korsa Sverige 
på alla ledder och med blyerts dokumentera det försvinnan-
de kulturarvet. Anna skulle i text beskriva vad de såg och 
resorna skulle företas per bil. Vintertid skulle sommarens 
skisser bli kommenterade kolteckningar som skulle tryckas i 
en upplaga om 50 unika exemplar. Resorna inklusive chauf-
för och hotellkostnader jämte ersättning till Ferdinand och 
Anna innebar en projektkostnad om 235 000 kronor – i 
dagens penningvärde ca 7,5 miljoner. ”Jag har utarbetat en 
plan för tillvaratagande i form av konstnärliga teckningar af i 
hela landet befintliga karaktäristiska föremål ’Svenska Bilder 
från början av 1900-talet’”, skrev Boberg.

Men vem skulle finansiera projektet? Hovmarskalken 
Otto Printzsköld, som Ferdinand Boberg under arbetet med 
Waldemarsudde hade blivit 
bundis med, organiserade en 
lyckosam ”fund raising”, be- 
stående av ett konsortium om 
50 namnkunniga personer. 
Varje finansiär skulle efter 10 
år få ett tryck om minst 1 000 
kolteckningar, varefter origi-
nalen skulle deponeras hos 
Nationalmuseum.

Projektet var nu finan-
siellt i hamn och 1915–1924 
reste Anna och Ferdinand 
landet runt i baksätet på den 
hyrda bilen ”Tussirullan”, rat- 
tad av den mycket tjänstvillige 

Av ÅKE BARKLUND Boberg 1903, okänd fotograf [Public domain].

Anna Boberg 1910. Okänd fotograf. Självporträtt 1935 [Public domain].
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chauffören med mera Andersson. Ferdinand blyertsteck-
nade under färderna och Anna dokumenterade i text vad 
de såg. Det blev 3  026 teckningar, från som mest 328 i 
Uppland till 12 i Medelpad. I slutändan sammanställdes 
1 200 kolteckningar med text, kallade Svenska bilder. En av 
teckningarna från Uppland 1924 föreställer vår Sanda Gård 
i Fresta socken, som vi skulle komma att köpa 60 år senare.

År 2002 fick Louise Nyström, då Stadsmiljörådets sek-
reterare vid Boverket, den briljanta idén att efter nära 100 år 
åter dokumentera platserna i Svenska bilder. Hennes farfar 
var Anna Bobergs kusin och Louise har fått sig berättat att 
hon som 4-åring en gång satt i Ferdinands knä. Detta nya 
dokumentationsprojekt kallade hon I Ferdinands fotspår och 
det kom att genomföras av drygt 220 personer via landets 
hembygdsföreningar. Av de 3 026 objekten återfanns, be-
söktes och fotograferades 83 procent.

Carlsson Bokförlag gav år 2011 ut Louise Nyströms 
bok Svenska bilder, i Anna och Ferdinand Bobergs fotspår 

Paret Boberg i Tussirullan 1915. Okänd fotograf [Public domain].

efter hundra år, 398 sidor. I boken skriver Louise Nyström 
att Ferdinands djupa oro över att det moderna Sverige på 
kort tid skulle utplåna det gamla Sveriges bebyggelse, un-
der trycket av modernisering, urbanisering och industria-
lisering, inte alls blev lika omfattande som han fruktat: 
”Vi upptäcker att Bobergs farhågor att kulturarvet skulle 
försvinna inte besannats. Det mesta han tecknade av står 
fortfarande kvar, en del används på samma sätt som då, an-
nat har förvandlats till hembygdsgårdar och industri- och 
byggnadsminnen.”

När jag nu bläddrar i Louise 
Nyströms bok och mot slutet  
kommer till förteckningen 
över finansiärerna finner jag 
kung Gustav V, kronprins Gus- 
taf Adolf, prins Gustaf, kon-
sortieorganisatören hovmar-
skalk Otto Printzsköld samt 
46 andra prominenta personer 
som alla satsade pengar på An- 
nas och Ferdinands dokumen-
tationsprojekt – bland dem tex-
tilgrosshandlare A. W.  Berg- 
sten. Vart tog hans exemplar 
av Svenska bilder vägen?

A. W. Bergsten. Okänd fotograf.

Sanda Gård idag. Foto: Åke Barklund.

Sanda i Fresta, teckning av Ferdinand Boberg 1924.
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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.

Akademiens remissvar sedan sist

Syftet med taxonomin är att gynna ”gröna investeringar”, d v s sådana 
investeringar som gör att vi kan klara EU:s ambitiösa klimatmål, först 
55 procents reduktion av utsläppen till 2030 (jämfört med 1990), och 
sedan klimatneutralitet 2050. Inledande synpunkter:
• KSLA welcomes “green investments” within EU, however 

we have observed that the proposed Taxonomy docu-
ment has several shortcomings which all could be contra 
productive if implemented.

• KSLA considers that it is of outmost importance that a 
steering document should be based on science. This is 
not the case regarding sustainability of the Nordic forest 
management systems, the uptake of CO

2
 in managed 

forests, or bioenergy systems. A Taxonomy must also 
be in line with existing EU legislation, as the recently 
decided RED II, as well as national environmental legis-
lation. Moreover, the use of national statistics about CO

2
 

balances in land use is the best way to judge the forest 
and agriculture sectors climate impact.

Yttrande över EU:s Draft Act Sustainable finance – EU classification system for green investments (Ares[2020]6979284), via EU-kommissionens 
webbplats 18 december 2020.

https://www.ksla.se/pdf-meta/?pdf_id=46103&category=ksla

• The Taxonomy aims at the financial market, but the neg-
ative consequences for the SMEs farm and forest own-
ers could be significant. The proposal, as we understand 
it, means that investments in agriculture and forestry 
would be considered non-sustainable. This is incorrect 
and would significantly restrict financing and increase 
investment costs in these sectors and the expansion of a 
long-term sustainable Bioeconomy.

• Proposed criteria for forest management include ap-
proval and checks by authorities. Carbon (C) balance 
measurement before forest action will have a significant 
negative impact on property rights and local owners’ 
engagement. It will be a very costly C inventory on 
millions of sites compared with the RED II more statistically 
accurate CO

2
 data obtained nationally. Likewise, the 

proposed criteria for agriculture management will give 
similar problems which goes in the opposite direction of 
the Commissions work within the Fit for Future Platform 
and the new CAP.

Yttrande över betänkandet Föreskrifter om jägares leveranser av små mängder vildsvin och kött av vildsvin (dnr 2020/04701), till Livsmedels-
verket 1 februari 2021.

Sammanfattning:
KSLA föreslår att jägare som med godkänt resultat genom-
gått Livsmedelsverkets kurs för viltundersökare benämns 
”Utbildad jägare” i föreskrifterna. Efter att en sådan utbildad 
jägare har genomgått en tilläggskurs om vildsvin kan han 
eller hon få tillstånd att försälja mindre mängd vildsvinskött 
till enskild konsument för egen konsumtion.

Det bör vara Livsmedelsverket och inte Länsstyrelsen som 
har det administrativa ansvaret för dessa utbildade jägare 
och att de registreras på samma sätt som Viltundersökare.

KSLA avstyrker av flera anledningar att det införs en be-
stämmelse som ger en outbildad jägare möjligheten att utan 
föregående besiktning leverera vildsvin utan inre organ till en 
detaljhandelsanläggning, som sedan får sälja kött vidare till 
slutkonsument. Om en sådan bestämmelse skulle införas är 
det KSLA:s uppfattning att samma krav på livsmedelshygien 
och besiktning som gäller för vilthanteringsanläggning ska 
gälla för en detaljhandelsanläggning.

KSLA föreslår att det genomförs en vetenskapsbaserad 
riskvärdering i enlighet med EU:s förordning 2075/2005, 
kapitel 2, artikel 2, punkt 3 om undantag från trikinunder-

sökning och att det baserat på analysen sedan avgörs huru-
vida obligatorisk trikinundersökning ska föreskrivas eller inte. 
KSLA bedömer att det system och regelverk som SLV föreslår 
skapar två kategorier av anläggningar (vilthanteringsan-
läggningar resp. detaljhandelsanläggningar) för hantering 
av vildsvin där det ställs skilda krav på hygien och kontroll 
av säkerhetsrisker. Förutom att detta kan orsaka risker för 
konsumenterna kommer det sannolikt inte att leda till en 
kraftigt ökad avskjutning av vildsvin, eller till att fler vildsvin 
kommer ut på marknaden. Regelverket bör i stället inriktas 
på att förstärka och stödja vilthanteringsanläggningarna.

KSLA anser att en möjlig väg för att öka antalet vildsvin 
som skjuts och öka det kött som kommer ut på marknaden, 
är att inrätta ett bidrag (vildsvinspremie) till jägarna för varje 
vildsvin som blir godkänt på en vilthanteringsanläggning, 
samt att det även skapas ett system med bidrag till vilt-
hanteringsanläggningarna så att priset på vildsvinskött 
i butik blir lägre. Detta skulle sannolikt leda till en ökad 
efterfrågan på vildsvinskött och därmed skapa drivkraft för 
en ökad avskjutning.

https://www.ksla.se/pdf-meta/?pdf_id=43161&category=ksla
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Svar på EU.s publika konsultation om revidering av Land Use, Land Use Change and Forestry Regulation (LULUCF), via EU-kommissionens 
webbplats 5 februari 2021.

KSLA har bifogat ett dokument med tillägg till svarsformuläret.
Ett utdrag:
/.../ In the long run, active forestry with high harvest and 
efficient utilisation of biomass for replacement of carbon-
intensive non-wood products and fuels provides significant 
climate mitigation, (Gustavsson et al. 2021). With the present 
EU focus on carbon sinks there is an obvious risk that the 
potential mitigation from forestry will be reduced overall 
and be less efficient where the potential is utilized. The 
discussion of forest use today is to a large extent focused on 
energy substitution (bioenergy). The primary goal for most 
forest owners, relying on income from their woodlands, 
is to produce sawn wood, which will be used in long-lived 
products (e.g. houses). There is also a rapid development 
of bio-based products that substitute for fossil carbon 
demanding products, such as the fibers used for textiles. 
Energy in the form of heating, electricity and liquid biofuels 
are positive by-products from these efforts to find bio-based 
alternatives.

In the long run, a high carbon sink cannot be maintained 
if the forests are unmanaged since growth decreases and 

the carbon losses increase with age. Research found already 
ten years ago that Europe’s forests showed the first signs 
of carbon saturation (Nabuurs et al. 2013). The authors sta-
ted that: “countries should be less focused on the forest 
biomass sink strength and consider a mitigation strategy 
(adapted to national circumstances) to maximize the sum 
of all the possible components: carbon sequestration in 
forest biomass, soil and wood products, and the effects of 
energy and material substitution of woody biomass”. It is 
important to consider soil organic carbon when carbon sinks 
are discussed. In boreal forests ectomycorrhizal fungi acts 
as agent of N immobilization in N-poor forests. This speaks 
in favour of using rotational silviculture with planting after 
clear-felling or natural regeneration under a few seed trees 
in the N-poor systems (high C/N ratio). The introduction of 
clear-felling has been followed by very substantial increases 
in forest growth in Sweden (and Norway and Finland). 
(Högberg et al. 2021). /…/

https://www.ksla.se/pdf-meta/?pdf_id=43240&category=ksla

Svar på EU:s publika konsultation om revidering av Land Use, Land Use Change and Forestry Regulation (LULUCF), via EU-kommissionens 
webbplats 5 februari 2021.

KSLA har bifogat ett dokument med tillägg till svarsformuläret.
Ett utdrag:
/.../ In the long run, active forestry with high harvest and 
efficient utilisation of biomass for replacement of carbon-
intensive non-wood products and fuels provides significant 
climate mitigation, (Gustavsson et al. 2021). With the present 
EU focus on carbon sinks there is an obvious risk that the 
potential mitigation from forestry will be reduced overall 
and be less efficient where the potential is utilized. The 
discussion of forest use today is to a large extent focused on 
energy substitution (bioenergy). The primary goal for most 
forest owners, relying on income from their woodlands, 
is to produce sawn wood, which will be used in long-lived 
products (e.g. houses). There is also a rapid development 
of bio-based products that substitute for fossil carbon 
demanding products, such as the fibers used for textiles. 
Energy in the form of heating, electricity and liquid biofuels 
are positive by-products from these efforts to find bio-based 
alternatives.

In the long run, a high carbon sink cannot be maintained 
if the forests are unmanaged since growth decreases and 

the carbon losses increase with age. Research found already 
ten years ago that Europe’s forests showed the first signs 
of carbon saturation (Nabuurs et al. 2013). The authors sta-
ted that: “countries should be less focused on the forest 
biomass sink strength and consider a mitigation strategy 
(adapted to national circumstances) to maximize the sum 
of all the possible components: carbon sequestration in 
forest biomass, soil and wood products, and the effects of 
energy and material substitution of woody biomass”. It is 
important to consider soil organic carbon when carbon sinks 
are discussed. In boreal forests ectomycorrhizal fungi acts 
as agent of N immobilization in N-poor forests. This speaks 
in favour of using rotational silviculture with planting after 
clear-felling or natural regeneration under a few seed trees 
in the N-poor systems (high C/N ratio). The introduction of 
clear-felling has been followed by very substantial increases 
in forest growth in Sweden (and Norway and Finland). 
(Högberg et al. 2021). /…/

https://www.ksla.se/pdf-meta/?pdf_id=43240&category=ksla

→
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Svar på EU.s publika konsultation om en eventuell revidering av Förnybartdirektivet (Directive 2018/2001/EU on the promotion of the use of 
energy from renewable sources), via EU-kommissionens webbplats 9 februari 2021.

Synpunkter på betänkandet Krav på att hålla djur lösgående – konsekvenser, övergångsbestämmelser och andra incitament än lagstiftning 
(N2020/02300), till Näringsdepartementet 15 mars 2021.

KSLA har besvarat endast ett fåtal flervalsfrågor i svarsformuläret 
med följande förklaring:
Förnybartdirektivet (RED: Renewable Energy Directive) 
antogs första gången 2009, försågs med tillägg 2015 (ILUC-
direktivet) och man antog reviderad version 2018 (RED II 
recast, dir. EU 2018/2001). Det reviderade förnybartdirektivet 
från 2018 utgick från det klimatmål som EU-rådet fastställt 
2014, innan man antog Parisavtalet. Nu är utgångspunkterna 
dels Parisavtalet, dels EU-kommissionens Gröna giv från 
december 2019, dels det nya klimatmålet på 55 procents 
reduktion till 2030 jämfört med 1990.

Sammanfattning:
• Att djur ska vara lösgående är i första hand en djurvälfärds-

fråga.
• För konsumenter är lösgående djur, och i ännu högre grad 

betande djur, viktigt.

KSLA anser att det är för tidigt att revidera direktivet som 
antogs 2018. Processen med att utveckla och komma överens 
om detta direktiv var lång och grundlig. Många intressenter 
är nu inblandade i genomförandet av direktivet. Att starta en 
revisionsprocess nu kommer att skapa osäkerhet och sakta 
ner de så brådskande investeringarna i en betydande ökning 
av energi från förnybara källor. Kommissionen bör vänta 
ett par år med detta arbete, tills det är möjligt att korrekt 
utvärdera genomförandet av detta direktiv.

• Lönsamheten i mjölkproduktionen är mycket pressad och 
byggnadskostnaderna oerhört stora om man ska bygga 
om till lösdrift med en rimlig besättningsstorlek.

https://www.ksla.se/pdf-meta/?pdf_id=43338&category=ksla

Sammanfattning:
KSLA vill framföra en eloge till utredaren för det presenterade 
förslaget till en samlad djurhälsoreglering. Akademien 
stöder generellt de överväganden och bedömningar som 
presenteras och uppskattar målsättningen och förslagen 
för att det nya EU-anpassade regelverket fortsatt skall 
möjliggöra en god djurhälsostatus i Sverige. Den föreslagna 
anpassningen av svensk djurhälsolagstiftning till EU:s 
djurhälsoförordning och andra nya EU-rättsakter tydliggör 
vad som styrs av det EU-gemensamma regelverket och 
vad som anpassats och lagts till genom svensk nationell 
lagstiftning.

KSLA anser att:
• det är positivt med en samlad lagstiftning men till följd 

av dess omfattning och komplexitet, och kopplingen till 
de bindande gemensamma djurhälsoreglerna inom EU, 
kommer det att krävas omfattande utbildningsinsatser 
för att regelverket ska bli korrekt genomfört av samtliga 
berörda myndigheter, laboratorier, enskilda veterinärer 
och verksamhetsidkare;

• det är positivt att gällande praxis nu tydliggörs i 
Djurhälsolagens 3 kap. och Djurhälsoförordningen 10 kap. 
5§, så att både Jordbruksverket och Statens veterinär-
medicinska anstalt (SVA) utgör behöriga myndigheter 
som kan ta emot anmälningar om såväl förtecknade 
sjukdomar som Transmissibel Spongiform Encefalopati, 

Yttrande över betänkandet rörande förslaget om En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62), till Näringsdepartementet 26 februari 2021.

https://www.ksla.se/pdf-meta/?pdf_id=43761&category=ksla

samt att underrättelsekraven förenklas och förtydligas i 
enlighet med 3 kap. Djurhälsoförordningen;

• det är fördelaktigt att 4 kap. Djurhälsolagen introducerar 
en större flexibilitet än epizootilagen så att reglerna kan 
tillämpas på alla åtgärdssjukdomar som listats av rege-
ringen samt att åtgärderna kan anpassas till situationen, 
om det inte gäller sådana åtgärder som fastslagits i EU-
lagstiftningen;

• det är tillfredsställande att förslaget till djurhälsolag ger 
utrymme för såväl frivilliga kontrollprogram (9 kap.) som 
officiella nationella kontrollprogram (4 kap) rörande 
sjukdomar som inte måste bekämpas inom EU. Sådana 
program har historiskt spelat en avgörande roll för 
Sveriges nuvarande djurhälsostatus;;

• det är acceptabelt att obligatoriska nationella kontroll-
program ska kunna etableras först efter politiska beslut 
på regeringsnivå, men då endast under förutsättning 
att sådana processer och beslut inte allvarligt fördröjer 
starten av ett kontrollprogram;

• det är positivt att den av Statens veterinärmedicinska 
anstalt framtagna nationella övervakningsplanen nu 
införlivas i lagstiftningen och blir ett officiellt instrument 
för övervakning (Djurhälsoförordningen 3 kap. 5§);

• det är positivt att djurhälsolagstiftningen införs som 
grund till lagstiftningarna kring smuggling och Tull-
verkets befogenheter.
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https://www.ksla.se/pdf-meta/?pdf_id=46069&category=ksla

De gröna näringarna bidrar med mycket i vårt föränderliga samhälle 
och i människors vardag. Det behöver uppmärksammas mer. Med nya 
idéer och via nya forum och kanaler kan vi sprida kunskap om den 
gröna sektorns betydelse till olika målgrupper. Fonden välkomnar 
innovativa projekt!

Svenska Lantbruksveckans fond delar årligen ut ca 500 000 kr. Stödet 
för ett enstaka projekt kan ligga på 100 000–400 000 kr. Ett projekt 
som får stöd ska genomföras och slutrapporteras inom två år.

Om Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans Fond 
Fonden har i uppdrag att främja de gröna näringarnas ställning i 
samhället. Gröna arbetsgivare, Hushållningssällskapet, Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien, LRF, LRF Mjölk och SLU är representerade i 
fondens nämnd som bestämmer vilka projekt som ska få bidrag.

Information: www.ksla.se/aktivitet/grona-innovativa-projekt-lv2021/

Ansökan görs elektroniskt mellan 2 april och 5 maj 2021. 

Besked meddelas vecka 26-2021. 

Sök stöd för gröna innovativa projekt!
Svenska Lantbruksveckans fond främjar projekt som lyfter de gröna näringarnas ställning i 
samhället. Det sker genom bidrag till aktiviteter som berör allmänheten. 

Svar på EU:s publika konsultation Evaluation of the EU Biodiversity Strategy to 2020, review of the application of the EU Regulation on lnvasive 
Alien Species, and development of binding EU nature restoration targets for 2030 via EU-kommissionens webbplats 30 mars 2021.

• This response has been made from a Swedish perspec-
tive, so the answers given reflect the situation in Sweden 
with regard to these issues.

• The conditions for restoration projects in different eco-
systems vary between member states.

• This process is still in an early stage and it is difficult to 
answer the questionnaire without having more back-

https://www.ksla.se/pdf-meta/?pdf_id=46239

ground. Any suggestions that are made within the future 
process must be based on scientific evidence and take 
into account the different conditions in different mem-
ber states.

• Swedish success in restoration is not dependent on EU 
targets since there are also strong national processes in 
place.

• Aktuella gårdar med uppbundna nötkreatur måste ses i 
ett sammanhang. Det handlar inte bara om byggnadskost-
nader utan även om tillgång till areal.

• Upphör mjölkproduktionen så är annan djurhållning vik- 
tig i skogs- och mellanbygden för ett bibehållande av 
alla viktiga ekosystemtjänster och en fungerande infra-
struktur.

• KSLA förordar en övergångsperiod på 10 år för nötkreatur 
och hästar och 5 år för getter. Djurhållare med djur som 
är värdefulla av kultur- och husdjursgenetiska skäl bör 

ges möjlighet att söka dispens med angivande av skäl 
när övergångsperioden är slut.

KSLA vill framföra att frågan om uppbundna kontra lös-
gående djur har många bottnar och det finns inga självklara 
lösningar som är positiva ur alla hållbarhetsaspekter, men 
akademien är generellt positiv till den förbättring  av djurväl-
färden som en övergång från uppbundna till lösgående 
system medför.

KSLA har bifogat ett dokument med tillägg till svarsformuläret,
med följande generella kommentarer:
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• Berättigade att söka är studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå med agronom-, 
hortonom-, landskapsarkitektur- eller lantmästarinriktning.

• Ansökningar kan avse resestipendier för deltagande vid internationella konferenser inom relevanta 
ämnesområden.

• Ansökningar kan avse stipendium för kortare utlandsstudier vid relevanta universitet.

• Ansökningar kan avse kostnadsersättning i samband med grundutbildning eller praktik, inom eller 
utanför Sverige.

• Maxbelopp: 25 000 kronor.

• Stipendier beviljas inte retroaktivt; alltså inte för resor e d, som påbörjats eller genomförts vid ansök-
ningstidens utgång.

Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond har till ändamål att dela ut stipendier för två år till behövande 
och arbetsamma elever vid SLU Ultuna (tidigare Ultuna lantbruksinstitut) eller eventuell annan högre 
undervisningsinstitution för lantbruket som kan komma i dess ställe.

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond har till ändamål att dela ut stipendier till studerande vid SLU 
(tidigare Lantbrukshögskolan) för utbildning till agronom eller hortonom. 

Information om stiftelserna och anvisningar för ansökan finns här: 
https://www.ksla.se/aktivitet/stod-och-resestipendier-for-studerande-ns2021/.

Ansökan görs elektroniskt mellan 6 maj och 1 juni 2021. 

Besked meddelas vecka 26.

Utbildningsstöd och resestipendier
till studerande vid universitet
och högskolor i Sverige
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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

Marie-Cécile Affholder Svensk Växtnäringsforskning 100 000
Effect split N fertilization on selenium accumulation during growth of 
winter wheat

Marta Agostinelli
Erik och Ellen Sökjer-Petersens 
stipendiefond

20 000
Variation in fungal communities of broadleaved trees subjected to dif-
ferent biotic & abiotic factors

Per-Anders Algerbo Svensk Växtnäringsforskning 100 000 Kvalitetsstyrning i maltkornsodling

Caroline Bayer Frøling Nilsson-Aschans stipendiefond 5 000 Utbytesstudier i Prag, hösttermin 2019

Örjan Berglund
Akademiens kulturtekniska fond 80 000 Kan vi minska växthusgasemissionerna från odlad torvjord genom 

inblandning av sand och kalk?Hem i Sverige-fonden 70 000

Gustav Broms Hem i Sverige-fonden 16 000 Food system resilience among smallholder Malawian farmers

Stefan Börjesson

Hugo och Emma Björkmans 
minnesfond

2 000
Igelkottar, bärare av MRSA och penicillinproducerande svamp?

Carl-Fredrik von Horns fond 143 000

Anna Carlsson Anders Elofsons fond 20 000 Deltagande på EGF-Eucarpia joint symposium 2019, Zürich, Schweiz

Mads Farsø Carl-Fredrik von Horns fond 145 000
The Surroundings Lab, an European-Wide network exploration of the 
film media as a democratic tool

Agneta Hermansson SLO-fonden 81 000 Byggrådgivarresa, USA 2019

Maria Hörnell Alrik Örborns stipendiefond 22 135
Stockholms skafferi – Dokumentation av lantbrukets ekonomibyggna-
der på Färingsö, Ekerö kommun

Sabine Jordan
Akademiens kulturtekniska fond 74 000

Vitmossor (Sphagnum) som klimatvänligt växtsubstrat
Gunnar och Birgitta Nordins fond 125 000

Otso Kortekangas Hem i Sverige-fonden 150 000
Between Nature and Modernism. KSLA, FHS and the livelihood of the 
Sámi 1811–1890

Christina Lundström SLO-fonden 250 000
Mjölkproducenters upplevelser av arbetsmiljö och arbetsprestation i 
robotiserade system

Katharina Meurer Hem i Sverige-fonden 175 000
Effekter av markpackning på växthusgasutsläpp (CO2, N2O och CH4) 
under två olika funktionsförhållanden

Anja Pedersen Marie Josephine Guillaumes fond 60 000 Studentdialog med samhället

Sara Ringmark Hem i Sverige-fonden 100 000 Torkans effekter på utfodringen av svenska hästar

Ylva Sjunnesson Nils Lagerlöfs fond 105 000 Laboratoriemetod för undersökning av kvalitet på frusen galtsperma

Lena-Mari Tamminen Carl-Fredrik von Horns fond 170 000
Helgenomsekvensering av sjukdomsframkallande EHEC-stammar från 
svenska kalvar

Petra Thorpert
Carl-Fredrik von Horns fond 71 000

Biologisk mångfald och växtväggar – en attraktiv kombination?
Hem i Sverige-fonden 79 000
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Nytt om ledamöter

Ur motiveringen: Åke Clason kämpar för 
att utveckla landsbygderna i ett brett per- 
spektiv. Han har ett mångårigt engage- 
mang för föreningar, företag och samman- 
slutningar i Vattholma- och Storvreta- 
bygden. Han är en av de drivande lokala 
krafterna i Uppsala kommuns service-
punkter. 

Åke Clason

Uppsala kommun 
Årets landsbygdsaktör 2019/2020

Foto: Jim Elfström/ 
Uppsala kommun

För förtjänstfulla insatser rörande frågor 
inom tillväxt och miljö.

För betydelsefulla insatser för att sprida 
kunskap om natur och miljö.

H. M. Konungens medalj 
12:e storleken i högblått band

H. M. Konungens medalj 
8:e storleken i Serafimerordens band

Anders Wijkman

Henrik Ekman

som ”...som ingen annan tar ett samlat 
grepp och visar hur vi kan sköta skogen 
aktivt för att få mer produkter, mång-
fald, klimatnytta och upplevelser. Men 
han visar också att vi måste se ekosyste-
mens gränser. Att skogens gåvor kräver 
människans vägval.”

Ur motiveringen: Hennes forskning spri-
der ljus över hur människor och grupper 
kommunicerar med varandra, hur olika 
delar av samhället möts i konfliktsitua-
tioner och att det är en naturlig del av 
samhällsutvecklingen. För konflikter 
driver idéer. När de hanteras rätt.

Ur motiveringen: Johan Kuylenstiernas 
mångsidighet är sinnebilden för hans 
eget budskap om att Sverige kan bli fos-
silfritt före många andra: Genom sam-
verkan och synergier. Tillsammans kla-
rar vi det om vi vill.

Tomas Lundmark

Camilla Sandström

Johan Kuylenstierna

Föreningen Skogen
Greve Carl Bernadottes skogspris

Föreningen Skogen
Guldkvisten

Föreningen Skogen
Guldkvisten

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

önskar alla vi på KSLA
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Föreningen Skogen
Guldkvisten

Föreningen Skogen
Guldkvisten

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

Reservation för ändringar. Arrangemangsprogrammet uppdateras kontinuerligt. Alla arrangemang sker tills vidare digitalt och är öppna för alla, 
om inte annat anges ovan. Mer information: www.ksla.se, där du också anmäler dig.

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.

*) Endast för ledamöter och/eller särskilt inbjudna. 
Webbsändningarna är öppna för alla om inte annat anges.

Kalendarium
7 april – Rundabordsmöte*
Begränsa klimatförändringen, reflektioner över IPCC:s del-
rapport
Diskussion om IPCC:s arbete med delrapporten ”Att begränsa klimatför-
ändringen”, både avseende upplägg och innehåll. Deltagarna kommer 
också att reflektera över KSLA:s klimatarbete och akademiens arbets- 
sätt i fråga om rapportgranskningen.

8 april – Akademisammankomst*
Biologiska mångfalden i skogen – vad behöver vi veta?
En viktig förutsättning för biologisk mångfald i skogen är tillgång på och 
samsyn kring fakta. Diskussion om hur vi kan öka kunskapen om tillstån-
det och förändringen av biologisk mångfald i den svenska skogen samt 
vilket förändringsarbete som krävs. 

16 April – Webinar*
After the US Presidential Election: Relevance for the Green 
Sectors
What changes can we expect during this presidential term and, what 
consequences does this have for agriculture and forestry as well as for 
work in the environmental field? Webinar for and with KSLA fellows in 
the US, and commented by Swedish observers in view of Swedish and 
EU conditions.

22 april – Webbinarium i samarbete med IVA
Skogens skyttegravskrig – fredsmäklare sökes
De många konflikterna om skogen avhandlas ständigt, men gemensam-
ma lösningar lyser med sin frånvaro. Går det ens att komma överens? 
Framtidsspaning och diskussion om mål- och intressekonflikter. 

24 april – Musikwebbinarium
Den skapande hjärnan – musik som modell för att studera inlär-
ning och kreativitet
Forskning på den musicerande hjärnan ger unika möjligheter att stu-
dera grundläggande hjärnfunktioner. Med Fredrik Ullén. En akademige-
mensam musikseminarieserie, Kungl. Vetenskapsakademien.

28 april – Rundabordsmöte*
Svensk skogsvård i gungning
Samtal mellan myndigheter och skogsvårdsföretagare som ett första 
steg för att undersöka möjligheterna att underlätta för skogsvårdsföre-
tagarna att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet, och samtidigt 
kunna möta berättigade krav på kontroll och nödvändig byråkrati.

5 maj – Webbinarium
Skogsträds- och växtförädlingens roll i klimatpolitik
Om behovet av förädling av skogsträd och lantbruksväxter för att ta 
fram odlingsmaterial bättre anpassat till ett förändrat och varmare kli-
mat. Kan skogsträds- och växtförädlingen ha en bredare roll i klimatpoli- 
tiken?

20 maj – Akademisammankomst*
Ämne och program är ännu inte fastställt

29 maj – Musikseminarium
Militärmusiken – funktion, tradition och innovation
Programmet är ännu inte klart. Med bl a Marinens musikkår. En akade-
migemensam musikseminarieserie som uppmärksammar Musikaliska 
akademiens 250-årsjubileum, Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

18–25 juli – Fjällkurs på Enaforsholm och omnejd
Enaforsholmskursen firar 70-årsjubileum
Det blir en särskild satsning med flera guidade turer, spännande före-
läsningar och som avslutning ett öppet hus på Enaforsholm med jubi-
leumsmiddag. Enaforsholmskursen har sin utgångspunkt i anrika Ena-
forsholm Fjällgård i Jämtlandsfjällen.

Nominera till akademiens priser och belöningar
Dessa priser och belöningar kan alla nominera till. Förslagen ska vara inne senast den 15 april 2021.
• Akademiens Georg och Greta Borgströmpris
• Akademiens Bertebospris
• Akademiens kulturpris till Ulf och Greta Renborgs minne
• Akademiens silvermedalj
• Akademiens belöning för framstående doktorsarbete
• Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning
• Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation
• Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst
• Akademiens stipendium för framstående insatser till gagn för landsbygdens utveckling

Nominering inkl skriftlig motivering görs på särskild nomineringsblankett som ska vara KSLA tillhanda senast den 15 april 
2021. Utdelningen sker vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2022.

Information om priserna/belöningarna, nomineringsblankett och vilken adress den ska skickas till finns här:
https://www.ksla.se/priser-beloningar/



Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien inbjuder till en oförglömlig veckolång 
sommarkurs vid Enaforsholm Fjällgård nära Storlien i Jämtland. Kursen behandlar 
fjällens växter, djur och natur, rennäring, naturvård och skogsbruk.

Jubileumskursen bjuder på fjällvandring till Blåhammaren och andra aktiviteter i 
anslutning till fjällgården Enaforsholm och fjällmassivet Snasahögarna. Fjällgården 
håller öppet hus med flera aktiviteter under slutet av kursveckan – vissa ingår som 
en del av den 70:e Enaforsholmskursen!

Kursledare är Anders Arnell, jägmästare och ornitolog, Tomas Staafjord, biolog 
och naturbevakare, Sofie Werner, fjällguide och fotograf, och Jimmy Lyhagen, 
historiker och kursadministratör.

Vi är stolta över att kursens tidigare deltagare gett oss mycket fina omdömen – 
de senaste åren snittar vi 4,75 poäng av 5 möjliga.

Information finns på www.ksla.se där du också kan göra en intresseanmälan.

Jubileumskurs 18–25 juli 2021
Flora, fåglar och fjällvett!

KURSAVGIFT (HELPENSION) FRÅGOR
Studerande: 6 875 kr Jimmy Lyhagen, tel 08–54 54 77 18
Övriga: 9 750 kr jimmy.lyhagen@ksla.se

Priset inkluderar helpension 7 dygn, föreläsningar, exkursioner och busstransporter 
under kursen. Kostnad för resa till/från Enaforsholm ingår inte.

EnaforsholmskursEn fIrar 70 år!

BEKVÄMA ÄVENTYR VID FJÄLLETS FOT OCH ÄLVENS STRAND!

OBS! Försämringar i pandemiläget 
kan göra att kursen ställs in.
Beslut fattas i maj.
Kursavgiften återbetalas om så sker.


