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Preses har ordet

Akademiens preses Jan Fryk. Foto: Eva Leander Fryk.

Tre dagar efter det att vice preses Lena Ingvarsson och undertecknad installerats som akademiens nya 
presespar vid Högtidssammankomsten den 28 januari, noterades det första fallet av covid-19 i Sverige. 
Resten är, som det heter, historia.

Inom loppet av några veckor ställdes en hel värld på ända av den galopperande coronapandemin. Nationer 
och samhällen stängdes ner och låstes in. Många positiva globala utvecklingstrender förbyttes i sina mot-
satser. I en tidningsintervju menade Bill Gates att 25 års framsteg utraderats på 25 veckor. Under sommar-
månaderna märktes en markant nedgång i spridningsfrekvens med hopp om att snart kunna blåsa faran över. 
Men när höstlöven började falla slog viruset till med förnyad kraft i en andra våg, nu även i muterad form.  

Liksom alla andra organisationer påverkades 
KSLA omgående av de restriktioner som pande-
min föranledde. Men de blev kanske tydligare i en 
verksamhet som vår, där mycket handlar om att 
utgöra en arena för fysiska möten. Initialt fick en 
rad evenemang ställas in eller skjutas på framtiden. 
Snart etablerades emellertid olika former för digitala 
sammankomster. Lite trevande i början måhända, 
men mot slutet av året hade såväl teknik som hand-
havande utvecklats till i huvudsak välfungerande 
standardförfaranden. Sett i backspegeln kan man 
konstatera att vi, trots motvind och blindskär, lycka-
des navigera oss genom 2020 utan revade segel. Som 
framgår av den följande genomgången av verksam-
heten har mycket av det som ursprungligen planera-
des också genomförts, om än på andra sätt än tänkt.

Kärva lägen nödvändiggör ibland kärva beslut. 
För att parera befarade effekter av börsras och mins-
kad avkastning från vår kapitalförvaltning, kort-
tidspermitterades flertalet av kanslipersonalen un-
der några månader och ett akut besparingsprogram 
antogs. Unikt i akademiens historia var beslutet att 
ställa in den traditionella Högtidssammankomsten 
2021. Den fick i stället genomföras i nerskalad di-
gital form.

Tvärtemot vad många finansexperter förutspådde 
vände aktiemarknaden från vårens djupdykning till 
rekordnivåer frampå höstkanten. Mycket tack vare 
ekonominämndens balanserade agerande under bör-
sens berg- och dalbana är KSLA:s samlade ekonomi 
starkare nu än vid 2020 års början. 

Som traditionen påbjuder har varje nytt presespar 
till uppgift att uppdatera akademiens övergripande 
ramverk för nästföljande fyraårsperiod. Det har na-
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turligtvis inte gått att undvika att Verksamhet och 
inriktning 2021–2024 till del präglats av den pågå-
ende pandemin och dess konsekvenser för den are-
ella sektorn. Men många andra angelägna områden 
finns också att ta sig an, där flera lämpar sig som 
avdelningsövergripande insatser, i linje med devisen 
”Ett KSLA”. 

Vår uppgift är att till samhällets gagn främja 
jord- och skogsbruk samt därtill knuten verksam-
het. Vi värnar därför ett ansvarsfullt nyttjande och 
hållbar förvaltning av de areella näringarnas råvaru-
resurser. Ett handhavande som i hög grad styrs av 
EU:s direktiv och regelverk. KSLA är vanligen re-
missorgan när befintliga sådana ska revideras eller 
nya införas. Det kan då vara problematiskt när ut-
spel och förslag tar sin utgångspunkt från perspek-
tiv som starkt avviker från våra nordiska naturgivna 
produktionsvillkor, geografi, markägandeförhållan-
den, demografi med mera. Akademien har här, med 
sin breda kompetenssammansättning, unika förut-
sättningar att förse berörda aktörer med erforderlig 
kunskap inför EU:s beslutsprocesser.

Under hösten 2020 fick världen uppleva en dra-
matisk presidentvalskampanj i USA. En valrörelse 
där sanningsrelativism, faktaförnekelse och fulreto-
rik nådde oanade höjder. Om inte annat påminde 
detta om vikten av att som akademi i varje stund stå 
upp för saklighet och faktabaserad vetenskap, lik-

som att utgöra en transparent och oberoende mötes-
plats för respektfull dialog.

Förvisso kan det gångna året ses som något av ett 
”Annus horribilis”. Men det har också visat vad ve-
tenskapen kan åstadkomma i krissituationer. Aldrig 
tidigare har människan på så kort tid förmått ta 
fram verksamma botemedel mot en farsot av en 
magnitud som utgör hot mot hela den globala folk-
hälsan. Samtidigt har utvecklingen av den digitala 
mötestekniken snabbspolats framåt. Den är säkert 
här för att stanna och kommer sannolikt att fortsätta 
utvecklas på sätt som till och med överträffar vad vi 
idag kan förutse. 

Den moderna tekniken ger oss möjligheter att i 
högre grad än tidigare nå och engagera ledamöter 
och andra ute i landet, liksom utanför dess gränser. 
Och vi kan i större utsträckning träffas för effektiva 
möten utan miljöbelastande och tids- och kostnads-
krävande resor.

Men det digitala kommer inte att minska bety-
delsen av att även i framtiden mötas fysiskt, såväl i 
akademiens vackra lokaler som i andra omgivningar. 
Nu hoppas vi bara att vaccinationer och antikroppar 
ska göra sitt, så att den framtiden snart är här.

Jan Fryk
Akademiens preses
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Akademi- 
sekreterarens 
reflektioner 
från 2020

Livsmedelsförsörjning, klimat och biologisk mång-
fald är kända utmaningar som plötsligt kröp när-
mare våra personliga agendor eftersom något som 
vi aldrig trodde skulle kunna hända faktiskt hände. 
Det gjorde det ännu tydligare att även annat som 
inte ska kunna hända också kan hända, när som 

År 2020 var Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
208:e verksamhetsår sedan starten 1813 och 2020 
var året då jag fick den stora äran att inleda ett 
samarbete med preses Jan Fryk och vice preses 
Lena Ingvarsson. Det nya presidiet hade höga am-
bitioner men som alla vet så hände något tidigt på 
året som påverkade hela världen, från minsta lilla 
människa till den globala ekonomin. Det blev med 
ens ännu mer uppenbart att vi är en kugge i det 
globala maskineriet.

Eva Pettersson. Foto: Peter Saarikoski.

helst. I skenet av 2020 är de globala utvecklingsmålen viktigare än någonsin och naturligtvis är det på dem 
akademiens fokus ska ligga i arbetet med jordbruk, skogsbruk och därtill hörande verksamhet. 

Pandemin gjorde att vi initialt kom närmare varandra. Vi hade en gemensam förståelse för ett gemensamt 
ännu okänt problem, men så småningom ökade distansen. Allt blev digitalt, tvådimensionellt och isolerat 
samtidigt som strategier såväl lovordades som sågades. I skrivande stund är det drygt ett år sedan covid-19 
invaderade världen och mänskligheten har sedan dess bevisat att den kollektiva innovationskraften kan 
resultera i en utveckling med näst intill ljusets hastighet. Jag är djupt imponerad och känner tillförsikt men 
också en rädsla över att mänsklighetens rädslor skapar splittring, ignorans och uppmuntran till häpnads-
väckande lögner. 

Akademiens syn på effekterna av covid-19
Under våren 2020 diskuterades effekterna av pandemin inom akademien och i början av sommaren skickades 
ett brev till hela ledamotskåren, svenska som internationella, där alla ombads att beskriva sina iakttagelser 
till följd av covid-19. Intresset var stort och en rad intressanta infallsvinklar på konsekvenserna för den 
gröna näringen togs upp, men även tankar kring hur samhället i stort kommer att påverkas. Svaren redo-
visades i decembernumret av KSLA Nytt & Noterat tillsammans med referatet från överläggningsämnet 
Coronapandemins effekter på svensk livsmedelsförsörjning vid akademisammankomsten i november. 
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Akademien följer med tiden
Under 2020 valdes 17 nya ledamöter in i KSLA 
och 2020 var året då fler kvinnor än män valdes in i 
akademien. Ett jämställt inval kanske borde ha va-
rit självklart sedan länge men jag är ändå stolt över 
den positiva förändring som trots allt sker. Flera av 
våra nya ledamöter är redan engagerade i KSLA:s 
verksamhet och vi hoppas och tror att nära 700 leda-
möters gemensamma kunskap även fortsättningsvis 
kommer att bidra med kompetens i akademiens alla 
förehavanden. Vår samlade ledamotskår ska jobba 
med oberoende för ögonen men balansen mellan 
skarpa budskap och oberoende är delikat och frå-
gorna måste vägas på guldvåg i varje enskilt fall. 
Akademiens portalparagraf är vår ledstjärna och 
hur man än vänder och vrider på den så håller den 
i vått och torrt. Men den måste hållas levande och 
tolkningen av uttrycket ”till samhällets gagn” måste 
återkommande prövas och följa med tiden. 

Akademien – synligare än någonsin
Som alla är varse ställdes högtidssammankomsten 
2021 in, en åtgärd som vi beslutade redan före som-
maren 2020. Dock fanns det en svag förhoppning 
att den fysiska verksamheten skulle komma i gång 
efter sommaren om än i mindre format. Men gan-
ska snart var det ett tydligt faktum att distansverk-
samhet var det enda alternativet. Under 2020 har 
KSLA utvecklats till en digital arena att räkna med. 
Länge har vi längtat efter fullfjädrad teknik så att 
ledamöter och andra från hela Sverige och jordens 
alla hörn kan medverka vid våra aktiviteter. Ett an-
tal webbinarier har lockat uppemot 200 personer, 
ibland fler. Det ser vi som ett bevis för att vi i aka-
demiens verksamhet belyser problemställningar som 
berör och intresserar många. Under hösten sjösat-
tes KSLA-podden – gröna samtal till samhällets nytta. 
Historia, matkultur, hälsa, äganderätt, syriskt jord-
bruk, klimat och markanvändning, jordbrukspolitik 
och granbarkborrens härjningar är ämnen som har 
belysts i akademiens podd. Samtliga avsnitt hittar 
du på KSLA:s nya webbplats som även den publice-
rades under hösten 2020.

Akademien i samhällsdebatten
Akademiens grupperingar har arbetat oförtrutet 
trots den pågående pandemin och anpassat verk-
samheten på bästa sätt. Som alltid är det aktuella 
områden som hanteras såsom skogsskador, kolin-
lagring i jordbruksmark, klimat, skogens nyttor, 

viltförvaltning, kompetensförsörjning inom livs- 
medelsbranschen, hållbar livsmedelsproduktion och 
-konsumtion, Östersjöfrågor, biologisk mångfald och 
äganderätt. Akademiens frågor är ständigt aktuella 
och utöver aktiviteter inom akademien är ledamöter-
na aktiva i debatten i både rikspress och andra me-
dier. Mycket av det som debatteras av KSLA:s leda- 
möter speglar samhällets syn på de gröna näringarna 
i stort, vilket tyder på att akademiens frågor är vik-
tigare än någonsin.

KSLA på den internationella arenan
Remissarbetet har intensifierats med början under 
hösten 2020 och de första inspelen till EU gjordes 
till EU Forest Strategy – roadmap och Sustainable fi-
nance – EU classification system for green investments 
(taxonomi). Arbetet fortsätter och i början på 2021 
har ytterligare inspel på den internationella arenan 
gjorts. Akademiens olika remissvar publiceras på vår 
webbplats.

KSLA är engagerad i UEAA, Union of Euro-
pean Academies for Science Applied to Agriculture, 
Food and Nature, som är ett nätverk för europeiska 
lantbruksakademier som funnits ett par decennier. 
KSLA har varit bland de mest aktiva akademier-
na, både när det gäller bildandet och när det gäller 
verksamheten därefter. En konkret fråga som dis-
kuterats är ny teknik, framförallt Crispr-Cas9, som 
med nuvarande EU-lagstiftning inte kan användas. 
UEAA har skickat in ett gemensamt uttalande 
om detta, där KSLA varit drivande tillsammans 
med den franska lantbruksakademien Académie 
d’Agriculture de France. Att agera via en europeisk 
sammanslutning som har större tyngd i Bryssel än 
en ensam akademi har varit en stark motor i arbe-
tet. KSLA:s projekt Växtnoden formulerades under 
2020 och arbetet påbörjades efter årsskiftet. Syftet 
är att stödja vetenskapligt underbyggda beslut och 
bidra till ökad förståelse för att användningen av 
nya tekniker inom växtförädlingen kan bidra till att 
uppnå de globala målen för hållbar utveckling. En 
viktig målgrupp är svenska politiker och tjänstemän 
som arbetar inom EU. 

Förvaltningen – från kaos till bättre än 
väntat
Väl känt är att börsen sjönk som en sten i våras när 
covid-19 orsakade kaos i världsekonomin. ”Sitt still 
i båten” var det vanliga rådet och så blev fallet även 
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i fråga om KSLA även om det kändes lite frustre-
rande att sitta i båten när vattnet försvann under 
skrovet. Det största problemet var hotet om utebliv-
na utdelningar, vilket drabbade akademien och inte 
minst privata forskningsfinansiärer som nödgades 
dra ned på tillgängliga medel ganska avsevärt. De 
första prognoserna var långt ifrån positiva samtidigt 
som möjligheten att arbeta upp beviljade medel kän-
des obefintlig eftersom verksamheten initialt lades 
på is. Problemet med lägre utdelning minskade en 
aning efter sommaren eftersom börsen återhämtade 
sig över förväntan, parallellt med att våra förvaltare 

arbetade intensivt med att förbättra situationen för 
akademien. Dessutom gjordes besparingar på kans-
liet på bästa möjliga sätt. Trots ett kaosartat år blev 
resultatet över förväntan och jag vill speciellt tacka 
kansliet, presesparet, kollegiet och våra förvaltare 
för ett fantastiskt samarbete och stöd när det blåste 
som värst!

Med positiva förhoppningar om framtiden,

Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och vd
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Högtidssammankomsten 2020

Akademiens 208:e högtidssammankomst, som kallades ”KSLA 2020: Tema Klimat”, samlade 620 gäster i 
Stockholm Stadshus söndagen den 28 januari 2020. Det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efter-
följande banketten i Gyllene Salen.

Preses Lisa Sennerby Forsse öppnade aftonens sammankomst och hälsade H.E. Riksmarskalken Fredrik 
Wersäll och övriga gäster välkomna. Därefter vidtog ett samtal om året som gått mellan preses Lisa 
Sennerby Forsse, vice preses Björn Sundell och akademiens sekreterare Eva Pettersson. Samtalsledare var 
Mats Denninger, allmänna avdelningens ordförande.

Den nyvalda hedersledamoten liksom arton svenska och åtta internationella nyinvalda ledamöter erhöll 
sina ledamotsbrev av preses (de valdes in år 2019 och presenterades med bild i 2019 års verksamhetsberättel-
se). Två nya svenska ledamöter och en ny internationell ledamot kunde inte delta. Därpå hade årets utsedda 
pris- och belöningsmottagare äran att ta emot sina priser ur H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersälls hand.

Högtidstalet hade rubriken ”Paradigmskifte: ökat vattenbruk för klimatsmart mat” och framfördes av 
professor Kristina Sundell.

Nytillträdde preses Jan Fryk avslutar det formella mötet. 
Foto: Erik Cronberg.

Preses hälsade avslutningsvis Jan Fryk och Lena 
Ingvarsson välkomna till deras uppdrag som preses 
och vice preses, då de vid denna sammankomst 
formellt avlöste Lisa Sennerby Forsse och Björn 
Sundell för kommande fyraåriga mandatperiod. 
Nytillträdde preses Jan Fryk förklarade därefter 
den 208:e högtidssammankomsten avslutad.

Under ceremonin framförde Mathias Algotsson 
(klaviatur) och Margareta Bengtson (sång) musik 
på högtidssammankomstens tema.

Den efterföljande middagen intogs i Gyllene 
Salen och var komponerad med utgångspunkt från 
klimat och hållbarhet. Menyn presenterades av he-
dersledamoten Christina Möller och vinerna pre-
senterades av ledamoten Carl Jan Granqvist. Efter 
middagen applåderades Stadshusets köksmästare 
Gunnar Eriksson för sina insatser.

Vid banketten talade Anna Rosling Rönnlund å 
alla de nyinvalda svenska ledamöternas vägnar och 
nya etiopiska ledamoten Segenet Kelemu å de nya 
internationella ledamöternas vägnar. Mottagaren 
av Bertebospriset, Peter L Roeder, talade för alla 
pristagarna. Landsbygdsminister Jennie Nilsson 
framförde gästernas tack för middagen.

Talen finns att hämta på akademiens webbplats, 
liksom högtidsprogrammet.
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Akademiens A. W. Bergstenpris
för framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det 
praktiska området som bidragit till att väcka håg och intresse för jordbruket eller därmed förenad närings-
gren,
till agronom Jan Rundqvist, Hällekis,
– för hans stora engagemang i utvecklingen av ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk, bland annat genom 
att kombinera utveckling av nya affärsidéer och affärsverksamheter med ett genuint intresse för tillämpad 
forskning, dess inriktning och praktiska användning.

Akademiens Bertebospris
är ett internationellt vetenskapligt pris till välmeriterad person som bedriver internationellt banbrytande 
forskning och utveckling inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi.
Till vet.med.dr Peter L Roeder, Bordon, England,
– för hans insatser inom området gränsöverskridande djursjukdomar (TAD) med särskild tonvikt på att 
förebygga och utrota dessa sjukdomar.

Akademiens kulturpris till Ulf och Greta Renborgs minne
till person som i ett brett landsbygdsperspektiv bidragit med kvalificerade och nyorienterande insatser inom 
kulturarbete och folkbildning,
till konstnär Karin Broos, Östra Ämtervik,
– för att hon har förnyat den skandinaviska måleritraditionen. I Broos bildvärld skapar naturen djupa rum 
för de dramer som vibrerar i motiven. I centrum finns människans relationer till allt levande.

Priser och belöningar 2020
Vid högtidssammankomsten den 28 januari 2020 mottog följande personer priser och belöningar för för-
tjänstfulla insatser inom akademiens verksamhetsområden ur H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersälls hand.

Karin Broos, Akademiens kulturpris till Ulf och Greta Renborgs minne; Peter L Roeder, 
Akademiens Bertebospris; och Jan Rundquist, Akademiens A. W. Bergstenpris. 
Foto: Erik Cronberg.

Akademiens A. W. Bergstenpris.
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Akademiens guldmedalj.

Akademiens Guldmedalj
för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält,
till professor och skogsstrateg Göran Örlander, Stockaryd,
– för att han som forskare och inom industrin verksamt har bidragit till utveck-
lingen av sydsvensk skogsforskning, nydanande skötselmetoder, kunskap om 
skogens klimatnytta, hållbarhetsfrågor och skogsförädling.

Akademiens Silvermedalj
för att på förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna,
till lantbrukare och agronom Marianne Schönning, Holmsveden,
– för att hon med stort och mångårigt engagemang och bred kunskap har med-
verkat i utvecklingen av det ekologiska lantbruket i både Sverige och EU.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete
för att under den närmast föregående treårsperioden ha framlagt framstående 
doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella 
näringarna eller därtill knuten verksamhet,
till vet.med.dr Denise Laskowski, Uppsala,
– för hennes avhandling Insulin and the early bovine embryo (SLU, Uppsala), där 

hon studerat hur insulin påverkar nötkreatursembryon, studier som har givit ökad förståelse för mekanis-
merna bakom nedsatt fruktsamhet hos nötkreatur, orsakad av metabolisk obalans.
och
till fil.dr William Lidberg, Vännäs,
– för hans avhandling Digital wet areas mapping (SLU, Umeå), där han innovativt och med ny teknik ut-
vecklat detaljerade markfuktskartor, användbara vid skoglig planering för skydd av vattendrag och andra 
biologiskt viktiga miljöer.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning
för att under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt ha förmedlat kunskap inom de 
areella näringarna vid universitet eller högskola,
till professor Sigrid Agenäs, Hemse,
– för att hon med vetenskaplighet i fokus och med kreativitet och stort engagemang framgångsrikt under-
visat och handlett agronomstudenter och forskarstuderande inom laktationsbiologi och mjölkproduktion.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst
för framstående insatser i skogs- eller jordbruksforskningens tjänst och därmed förtjänstfull medverkan till 
kvalificerad forskning,
till agronom Lennart Karlsson, Uppsala,
– för att han under år av krympande försöksverksamhet inom jordbruksområdet kraftfullt bidragit till att 
kvalitén i SLU:s fältforskningsverksamhet upprätthållits och utvecklats, speciellt när det gäller ekologisk 
odling, kulturspannmål och odling av humle.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare 
för att genom idérikedom och engagemang i sin praktiska verksamhet som landsbygdsutvecklare på ett 
positivt sätt ha bidragit till utvecklingen på landsbygden,
till landsbygdsföretagare Esbjörn Olofsson, Hammerdal,
– som med engagemang och framtidstro varit en drivande utvecklingskraft för de gröna näringarna i 
Jämtlands län under lång tid.

→



16    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 1  2021

Pris- och belöningsmottagare 2020. Övre raden fr v: Nils Ewald (caseutmaning), Henrik Jönsson (Anders Walls landsbygdsstipendium), Esbjörn 
Olofsson (Akademiens landsbygdsstipendium), Lennart Karlsson (insatser i skogs-/jordbruksforskningens tjänst), Göran Örlander (guldmedalj), 
Jan Rundqvist (A. W. Bergstens pris), Peter Roeder (Bertebospriset). Undre raden fr v: Fanny Blom (caseutmaning), Erika Alm (caseutmaning), 
Anne-Maj Gustafsson (Anders Elofsons medalj), William Lidberg (doktorsarbete), Denise Laskowski (doktorsarbete), Marianne Schönning (sil-
vermedalj), Karin Broos (Renborgs kulturpris), Sigrid Agenäs (pedagogik och undervisning). Foto: Erik Cronberg.

Anders Elofsons medalj
för utomordentlig gärning inom området vallfröodling och bete,
till docent Anne-Maj Gustavsson, Umeå,
– för hennes forskning som sker med starkt fokus på kedjan från valletablering över bete till konserverat 
foder för idisslare.
Beslutat av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond.

Anders Walls landsbygdsstipendium,
som ska stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling,
till lantmästare Henrik Jönsson, Staffanstorp,
– för hans insatser under mottot ”Arbeta med och inte mot naturen”. Han engagerar sig med stort teknik-
intresse och starkt ledarskap i uthålligt jordbruk, exempelvis svensk ekologisk humleodling. Med insikt om 
betydelsen av god kontakt med det omgivande samhället bidrar Henrik Jönsson också till att stärka banden 
mellan stad och landsbygd.
Beslutat av Anders Walls stipendiekommitté.

Akademiens Caseutmaning 2019
– Hur kan data berätta historien om din produkt? – där uppdraget var att arbeta fram en lösning för hur data 
kan hjälpa människor att göra medvetna val,
till Erika Alm, Lund, Fanny Blom, Månkarbo, och Nils Ewald, Uppsala,
– som presenterade det koncept som blev juryns favoritbidrag: ”Climate Climber”. Gruppen använde på ett 
föredömligt sätt värdet av data, med insikt om hur det kan föda engagemang hos konsumenter för att handla 
mer klimatsmart. Lösningen bygger på datasammanställningar som redan finns, men som sätts samman 
till en intressant modell på ett nytt och kreativt sätt. Det finns många utmaningar i själva genomförandet 
av denna lösning, men den har potential att göra verklig skillnad.
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Ordinarie sammankomster

Akademiens högtidssammankomst infaller den 28 januari varje år. De följande sammankomsterna under 
året består av en formell del och därpå en överläggning av hög aktualitet för ledamöterna. Överlägg-
ningarna anordnas av akademiens tre avdelningar; Allmänna avdelningen (A), Jordbruksavdelningen (J) 
och Skogsavdelningen (S) – en sammankomst vardera på våren och en på hösten. Vid de övriga två sam-
mankomsterna under året; den i maj och årets sista avrundande sammankomst i december, är ansvaret 
för arrangemanget avdelningsövergripande (Ö).

År 2020 slog coronapandemin till i mars och det ledde till att marssammankomsten blev den sista som 
hölls i fysisk form på akademien. Aprilsammankomsten ställdes in helt, liksom den årliga vårexkursionen 
i maj. Den senare ersattes dock med en digital sammankomst.

De sex ordinarie sammankomster som hölls år 2020 lockade sammanlagt 606 deltagare, fysiskt (främst 
de två första sammankomsterna) eller via länk. Sammankomsten i november kunde följas även av icke-
ledamöter. Alla sammankomsterna webbsändes i efterhand med totalt 504 visningar. Siffran för deltagare 
nedan innebär antal anmälda deltagare i realtid, fysiskt eller via länk. Siffran för webbvisningar anger 
antalet visningar i efterhand.

Övergödningen kväver Östersjön – 
eller?
13 februari
De ämnen, kväve och fosfor, som orsakar eu-
trofiering och härrör från mänskliga aktivite-
ter, är ingenting annat än resurser på fel plats. 
Näringsämnen i avloppsvatten borde tas till-
vara och de som spridits som gödsel borde 
stanna på åkrarna. Överläggningsämnet, som 
anordnats av Östersjökommittén, visade att 
situationen har förbättrats. Kväveutsläppen 
har minskat de senaste 20 åren, liksom utsläp-
pen av fosfor. Stora punktkällor till utsläpp 
har åtgärdats och för ytterligare utsläpps-
reduktioner krävs samverkan över sektors- 
gränser. Inom det svenska jordbruket pågår 
arbete med att minska urlakning och av-
rinning från åkrarna, men problemen med 
mycket stora djurbesättningar och dåliga kun- 
skaper om miljöproblem lever kvar i några 
andra Östersjöländer. Skogen står för en 
mycket liten andel av växtnäringsbelastning-
en. Sammankomsten kommer att följas upp 
med ett större seminarium så snart pandemi-
situationen så tillåter.
60 deltagare + 88 webbvisningar (A)

Kväver övergödningen Östersjön? Överläggning den 13 februari. Algblom-
ning runt Gotland. Modifierade Copernicus Sentinel data 2019 [CC BY-SA 3.0].
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terna Patrik Grahn och Ann Dolling berättade om 
aktuell forskning kring de gröna näringarnas positi-
va inverkan på människans hälsa på rubriken Om de 
gröna näringarnas betydelse för hälsan – välbefinnande 
ur ett skogs- och trädgårdsperspektiv. Det kunde kon-
stateras att det numera är vetenskapligt vedertaget 
att människan mår bra av närheten till naturen. 
49 deltagare (Ö)

Nya odlingssystem för ökad hållbarhet
10 september på Tejarps gård i Skåne
Akademiens första sammankomst för hösten in-
leddes informellt på förmiddagen med besök i fält 
hos två nytänkande lantbrukare, Josef Appell och 
Martin Krokstorp. Båda utforskar nya metoder som 
bygger på att gynna grödan genom att gynna jorden, 
genom reducerad jordbearbetning, varierad växt-
följd och ständigt grön mark. Dessa odlingsåtgärder 
bygger upp markens förmåga att hålla näring och 
vatten, att kontrollera skadegörare och ogräs och att 
minska avrinning och vinderosion. Eftermiddagens 
sammankomst fortsatte på koltemat och inledarna 
förmedlade kunskaper kring kolets kretslopp, kol-
balanser, mått på markvård och jordhälsa och inte 
minst, möjlighet att sätta ett ekonomiskt värde på 
jordbrukets kolinlagring. Ned till en meters djup 
innehåller marken dubbelt så mycket kol som at-

Nya odlingssystem. Blandad gröda och ett jordprov med gynnsam struktur. Besök i Skåne den 10 september. Foton: Lennart Wikström.

Amazonas – myternas skog
12 mars
Vid denna överläggning diskuterades den mass-
mediala bilden av vad som sker i Amazonas. Bra-
silienkännaren Björn Rasmusson påpekade bland 
annat att fattigdom är det främsta skälet till att det 
brinner i Amazonas skogar, dock inte i den omfatt-
ning som görs gällande i media. Enligt honom är 
det tre hot som behöver åtgärdas för att begränsa 
avskogningen: Korruptionen som leder till att före-
tag mutar myndigheter för att få avverka mer än 
lagen tillåter; fattigdomen som driver på svedjebru-
ket; samt internationella gruvbolag som exploaterar 
marken. 
45 deltagare + 39 webbvisningar (S)

Akademisammankomst
2 april
Akademisammankomsten ställdes in.
(J)

Grön hälsa – välbefinnande i samspel med 
skog och trädgård
14 maj
Under rådande omständigheter var det inte möjligt 
att genomföra den traditionsenliga vårexkursionen 
så i stället genomfördes ett webbinarium. Ledamö-
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mosfären. Samtidigt finns en stor potential att binda 
in mer kol i vissa jordar. Genom bland annat Svensk 
Kolinlagring pågår arbete med att bygga system för 
att betala lantbrukare för åtgärder som dokumente-
rat leder till ökad kolinlagring i marken. 
67 deltagare + 101 webbvisningar (A)

EU:s ökade fokus på skog
8 oktober
Den digitala överläggningen syftade till att höja 
kunskapen om drivkrafterna bakom EU:s ökande 
intresse för skog, vad processerna handlar om och 
hur den svenska skogssektorn ser på de viktigaste 
processerna. Skogen och dess brukande omfat- 
tas bland annat av Biodiversitetsstrategin, Bioeko-
nomistrategin, Kriterier för hållbart skogsbruk och 
hållbara investeringar samt Skogens bidrag till kli-
matmålen. Gemensamt för dessa strategier och 
processer är att de kommer till stånd trots brist på 
skogskompetens inom EU.
73 deltagare (S)

Coronapandemins effekter på svensk livs-
medelsförsörjning
12 november
Pandemin har påverkat vår vardag, inte minst av-
seende förändrade konsumtions- och köpmönster. 
Samhällets förmåga till robust livsmedelsförsörjning 
är i blickfånget och utmanas av klimatförändringar 
och nya pandemier. Coronapandemin har inte lett 
till livsmedelsbrist men har i högsta grad pekat på 
bristerna i vår beredskap och i vårt civila försvar där 

Intresset för skog ökar i EU, men skogskompetensen räcker inte alltid till. Överläggning den 8 oktober. Foto EU-symbol: Elionas2.

livsmedelsförsörjningen är avgörande. Ett utbyte av 
kunskap och insikter om pandemins effekter uti-
från politikers, myndigheters, livsmedelsindustrins 
och handelns perspektiv kan bidra till högre be-
redskap. En fungerande egen livsmedelsproduktion 
är grunden i livsmedelsstrategin, men även andra 
delar i kedjan måste säkras, som transporter inom 
och utom landet, tillgång på arbetskraft och så vi-
dare, för att livsmedelsförsörjningen ska vara robust. 
Deltagarna fick veta att nationellt har hanteringen 
av försörjningskedjan i coronakrisen kännetecknats 
av pragmatik och samarbetsvilja mellan politiker, 
offentlig sektor och näringsliv. Det har hållit den 
samhällsviktiga livsmedelssektorn på fötter och 
konsumenterna har känt trygghet – men det är tack 
vare erfarna och proaktiva personer, inte genom en 
etablerad krisberedskap. Värdekedjorna behöver 
fortfarande ses över och göras mer robusta, och det 
betyder att de behöver bli kortare och mer regionala 
och lokala. 
215 deltagare + 177 webbvisningar (J)

Nya tankar och kunskaper inom jord- och 
skogsbruk
10 december
KSLA:s viktigaste resurs är ledamöterna, som bidrar 
till verksamheten med kunskaper, erfarenhet, initia-
tiv, idéer och nätverk. Här presenterade sig KSLA:s 
nyinvalda svenska ledamöter i ett samtal med sina 
respektive avdelningsordförande. Sammankomsten 
inleddes med presesparets presentation av dokumen-
tet Verksamhet och inriktning 2021–2024.
97 personer + 99 webbvisningar (Ö)
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Precis som med akademisammankomsterna så fick den fysiska seminarieverksamheten ett abrupt avbrott 
i mars på grund av covid-19. Det tog dock inte lång tid innan den började komma igång så smått igen, nu 
som webbinarieverksamhet, tack vare en snabb digital utveckling. 

Majoriteten av akademiens arrangemang är öppna för alla, så även de digitala aktiviteterna. De få fy-
siska aktiviteterna skedde i akademiens hus på Drottninggatan 95 B i Stockholm om inte annat anges. De 
ordinarie sammankomsterna och högtidssammankomsten undantagna var sammanlagt 1 840 personer 
anmälda till våra aktiviteter, fysiskt eller via länk. I efterhand har 1 519 webbvisningar skett. Siffran för 
deltagare nedan innebär antal anmälda deltagare i realtid, fysiskt eller via länk. Siffran för webbvisningar 
anger antalet visningar i efterhand.

Presentationer från de flesta av våra aktiviteter finns på nätet.

(Inom parentes arrangerande enhet. A = Allmänna avdelningen, J = Jordbruksavdelningen, S = Skogsavdelningen, 
BAHP = Enheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt, Ö = akademiövergripande. F-usk = Forskningsutskottet, I-usk = 
Internationella utskottet, U-usk = Ungdomsutskottet.)

Årets aktiviteter

Till bildningens försvar. Den svåra konsten 
att veta tillsammans
13 januari → Boksamtal
Vi har idag mer kunskap än någonsin, men vi vet 
allt mindre tillsammans. Bildning, hävdar ledamo-
ten Sverker Sörlin i boken Till bildningens försvar, 
gör att vi kan överskrida de begränsningar som ryms 
i nation, kön, religion, etniskt ursprung eller andra 
identiteter. Det är idag en angelägen uppgift när san-
ningen privatiseras och allt fler stängs inne i åsikts-
burar. Professor Sverker Sörlin samtalade om sin bok 
med förre akademisekreteraren Åke Barklund och 
det handlade bland annat om den roll en institution 
som Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien kan 
ha i förhållande till den utvidgade roll som Sverker 
Sörlin ger begreppet bildning i boken.
42 deltagare (BAHP)

Forests for Agenda 2030 in Ethiopia, Chile 
and Sweden
15 januari → Workshop
Huvudfrågan för denna workshop var möjlighe-
ten att utveckla miljöanalys för att bättre bidra till 
alla tre dimensionerna för hållbar utveckling inom 
Agenda 2030: miljö, ekonomi och samhälle. Arbetet Till bildningens försvar. Boksamtal den 13 januari. 
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förpackningar som förenklar vardagen. Produkterna 
ska erbjudas på ett tillgängligt sätt och målet är att 
eventuellt matsvinn ska fångas upp av framtida cir-
kulära system. I allt större omfattning påverkas vi 
till hållbara beslut vare sig vi märker det eller ej. 
Detta kallas inom beteendeekonomi för nudging; 
genom att förstå hur människor agerar och vilka 
beteenden som påverkar våra val kan konsumenten 
styras att handla rätt. Nudging tar hänsyn till att vi 
människor inte alltid är helt rationella och därför 
inte alltid fattar de bästa besluten. Seminariet gav 
en inblick i framtiden där konsumenter allt oftare 
exponeras av designade beslutsmiljöer som får oss 
att handla på ett visst sätt.
32 deltagare + 121 webbvisningar (J)

Hållbar mat – utmaningar för konsument 
och handel
21 januari → Frukostseminarium med efterföljande 
rundabordsmöte
Svenskarnas medvetenhet om hållbar livsmedels-
konsumtion är hög. Likväl har många ett resurs-
krävande konsumtionsmönster, som till exempel 
innefattar en stor mängd matavfall, olämplig kost-
sammansättning och omfattande livsmedelsimport 
trots att våra egna naturresurser kan försörja en större 

med utvecklingsmålen i tre regionala miljöer i Sve-
rige, Etiopien och Chile där skogen spelar en stor 
roll för framtiden presenterades. Det visade sig att 
det finns gott om både synergier och konflikter mel-
lan olika utvecklingsmål att hantera, med hänsyn 
till exempelvis klimat, vatten, energi och biologisk 
mångfald. En slutsats av arbetet var att en ny form 
av miljöanalys – Deltagande SocioEkologisk Analys 
(DSEA) – skulle kunna underlätta förverkligandet 
av Agenda 2030.
26 deltagare + 198 webbvisningar (S)

Det friktionsfria livet – hållbar produktion 
och konsumtion
16 januari → Seminarium 
Kommittén för Livsmedelsproduktionens värdeked-
ja, dess mervärden och konkurrenskraft, har i en rad 
seminarier beskrivit flera aspekter av hållbar pro-
duktion och marknad utifrån olika perspektiv. En 
observation är att bekvämlighet ofta är en stor ge-
mensam drivkraft och det ställer krav på föregående 
leds förmåga att leverera det vi kallar ”det friktions-
fria livet” och som beskrevs i korta presentationer 
under seminariet. Konsumenter ställer höga krav på 
livsmedelssystemet både vad gäller hållbart produ-
cerade råvaror med bra näringsinnehåll och smarta 

Hållbar livsmedelshantering och cirkulära system var ämnet för seminarier den 16 och 21 januari. Foto: Ben Kerckx.
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inhemsk befolkning med hållbar mat. Kommittén 
för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion 
bjöd in till ett frukostseminarium för att utifrån ett 
handels- och konsumentperspektiv skapa en bild av 
hinder och möjligheter för hållbar matproduktion 
och -konsumtion. Seminariet sammanfattade på ett 
bra sätt de utmaningar vi står inför; vi vet hur vi bör 
agera men gör det inte i tillräcklig omfattning för att 
det ska göra verklig skillnad i fråga om jordens re-
surser. Deltagarna fick genom seminariet förståelse 
för några av de målkonflikter som finns och kom-
mittén kommer att fördjupa sig i dessa.
34 deltagare + 131 webbvisningar (J)

Introduktion av nya ledamöter och 
International Outlook
27 januari → Workshop för nya ledamöter och semina-
rium med fokus på de nya internationella ledamöterna
Dagen före högtidssammankomsten hölls ett infor-
mellt seminarium som en del av introduktionen av 
nya ledamöter. De internationella ledamöter som 
valts in 2019 – Kevin Bishop, Lars Bäksted, Bruno 
Desprez, Segenet Kelemu, Dirk Jan de Koning, 
Madeleine Nyman, Thomas Randrup och Rodomiro 
Octavio Ortiz Rios – presenterade sig själva, sin 
bakgrund och sin verksamhet för varandra och för 
andra ledamöter. Risto Rautiainen, som inte kunde 
delta, hade skickat en film. Intressanta diskussioner 
följde efter presentationerna där ett flertal uppslag 
för kommande verksamhet inom akademien lyftes.
51 deltagare (Ö)

Kan spannmål bidra till hållbar hälsa?
5 februari → Seminarium i samarbete med SLU och 
Högskolan i Kristianstad
Historiska sädesslag i framtidens mat är ett projekt 
som finansieras av Formas där lantbrukare och ba-
gare med flera undersöker hur gamla spannmålssor-
ter kan återinföras i svenskt lantbruk. Vid seminariet 
presenterades hur gamla och nya sorter av vete och 
råg i ekologisk odling jämförs med fokus på fram-
för allt hälsa, smak och andra kvalitetsaspekter. 
Kulturspannmålen har bredare genetisk variation 
än moderna sorter och anses vara mer motstånds-
kraftiga mot miljö- och klimatvariation. Om de kan 
tas upp igen i svenskt lantbruk kan det ha positiva 
effekter genom till exempel ökad genetisk mång-
fald, möjlighet att odla utan pesticider och bättre 

maghälsa för dem som har problem med gluten. 
Seminariet fångade på ett konkret sätt upp värdet 
av biologisk mångfald i ett föränderligt odlingsland-
skap och planen är att utveckla detta i kommande 
aktiviteter.
71 deltagare + 99 webbvisningar (J)

Skogsskadegörarnas konsekvenser
5 mars → Workshop
I början av mars anordnade Kommittén för skador 
på skog en workshop över ämnet hur vi ska beräkna 
effekterna av skogsskador. Dagen inleddes med före- 
drag om olika aspekter på skador och försäkringar. 
Under workshopen klassades skadegörare med avse-
ende på hur allvarliga skador de bedöms ge på eko-
nomi, ekologi och sociala värden. En annan para-
meter var hur välkända dessa effekter är. Resultaten 
av diskussionerna ligger till grund för fortsatta 
workshops under 2021 som kommer att behandla 
effekten av olika skadegörare. Workshopen var full-
satt med deltagare från skogsbranschen, forskare 
och intressenter inom området. 
51 deltagare (S)

Mannen som ordnade naturen
5 mars → Boksamtal
Gunnar Brobergs biografi handlar om människan 
Linné, dennes ofta motsägelsefulla personlighet, och 
de miljöer och sammanhang där han verkade och som 
påverkade hans tänkande. Samtalet handlade bland 
annat om på vilket sätt ytterligare en bok om Linné 
kan tillföra kunskap. Ett svar på den frågan blev 
att litteraturen sällan har sysselsatt sig med just hur 
samtid och samhälle inverkat på Linnés gärning och 
den forskning som han gav sig in på. Samtalet fördes 
mellan författaren själv och akademiledamoten Nils 
Uddenberg. 
56 deltagare (BAHP)

Träden står ljust gröna. Landskapsmåleri 
då och nu
11 mars → Besök på Bonniers konsthall för akademiens 
ledamöter och personal
De gröna näringarna tar plats i olika typer av land-
skap, och att resonera med utgångspunkt i landskap 
är en viktig del i akademiens arbete. KSLA:s perso-
nal och ledamöter besökte utställningen ”Träden står 
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görandet av forskningen måste vara i fokus. Specifika 
forskningsmedel för synteser, kritiska översikter och 
analyser önskades, liksom stöd för svenska forskares 
medverkan i internationella samarbeten. Flera tog 
också upp vikten av framtida kompetensförsörjning 
inom de gröna näringarna genom stöd till utbild-
ningssatsningar.
152 deltagare + 188 webbvisningar (F-usk)

Gemensam verksamhetsplaneringsdag för 
akademien
19 augusti → Digital planeringskonferens för särskilt 
inbjudna 
KSLA:s årliga planeringsdag hölls för alla som in-
går i KSLA:s utskott, arbetsutskott, kommittéer och 
projekt. Till följd av coronapandemin genomfördes 
planeringen denna gång digitalt. Förutom plane-
ring i grupper innehöll dagen två inspirationsföre- 
läsningar. Cissi Askwall, generalsekreterare för 
Vetenskap och Allmänhet, talade om ”Covid-19, 
kunskapsmotstånd och konfrontativ debatt – kom-
munikationsutmaningar för KSLA”. Matthew 
Fielding, Project Manager och Deputy Director vid 
SIANI, talade om ”Communications versus 2020”.
85 deltagare (Ö) 

ljust gröna” på Bonniers konsthall. Med utgångs-
punkt i landskapsmåleri problematiseras vår syn på 
landskapet och vi ser hur idén om landskap måste 
förändras. I det traditionella måleriet var landskapet 
ett till synes orört utsnitt av naturen som vi betrak-
tade på håll. Med insikten om människans påverkan 
på natur och landskap behöver denna distanserade 
bild omskapas för att vi ska förstå beroendet mellan 
natur och kultur. Detta gestaltades på utställningen 
genom att ställa historiska verk mot samtida.
20 deltagare (BAHP)

Innovativt, djärvt, hållbart – FoI för en 
grönare värld
19 maj → Webbinarium i samarbete med RIFO
Med utgångspunkt i KSLA:s inspel till regeringens 
forsknings- och innovationsproposition genomför-
des ett webbinarium med deltagare från alla delar av 
landet. Deltagarna diskuterade vad forskningspro-
positionen borde prioritera. Bland annat lyftes be-
hovet av tvärvetenskapliga angreppssätt, dialog över 
disciplingränser och ökad samverkan mellan nä-
ringen och forskningsutförarna. Några nämnde be-
hovet av breda, långsiktiga forskningssatsningar och 
att alla delarna i kedjan från producent till konsu-
ment måste omfattas. Många underströk att nyttig- 

Utställningen ”Träden står ljust gröna” problematiserade vår syn på landskapet. Besök på Bonniers konsthall den 11 mars.
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Skogsnäringens möjligheter att bidra till 
svensk bioekonomi
10 september → Webbinarium på och i samarbete med 
IVA
Detta webbinarium belyste och utforskade begrep-
pet bioekonomi, skogsnäringens möjligheter att bi-
dra till en växande bioekonomi och förutsättningar 
för att skogsnäringens bidrag ska kunna realiseras. 
Syftet var att göra ett inspel till det kommande ar-
betet med en nationell bioekonomistrategi.
320 deltagare (S)

Hur undviker vi viltskador?
17 september → Exkursion med informations- och dis-
kussionsträff på Barksätter
På Barksätters egendom (sid 44) är betesskadorna 
i skogsföryngringarna och på åkermarken mycket 
stora, vilket lett till att skogarna successivt utvecklats 
mot kraftig grandominans. Förvaltningsstyrelsen 
har därför initierat ett projekt i samarbete med 
Kommittén för viltförvaltning för att komma till-
rätta med problemet. Eftersom vilt rör sig mellan 

fastighetsgränser bjöd förvaltningsstyrelsen in re-
presentanter för grannfastigheterna och andra aktö-
rer som arbetar med dessa frågor till en dialog och 
information om åtgärder som krävs för att komma 
till rätta med den obalans som råder mellan vilt och 
foder. Det var en engagerad skara som deltog i träf-
fen och alla var överens om att betestrycket är högt. 
22 deltagare (S)

Kompetensförsörjning inom de gröna 
näringarna
23 september → Webbinarium i samarbete med SLU
Ett webbinarium om utbildningar och systemöver-
gripande lösningar för övergången från ett fossil-
baserat samhälle. Behovet av kompetensförsörjning 
inom de gröna näringarna, miljö- och naturvård 
samt samhällsplanering är stort och kommer att 
bli ännu större om vi ska klara omställningen till 
ett mer hållbart och biobaserat klimatneutralt sam-
hälle. SLU:s programportfölj utvecklas successivt. 
Här diskuterades utvecklingsbehovet av innehåll 
och struktur i befintliga program och utökad, bred-

Exkursion på Barksätter med diskussion om viltanpassad skogsskötsel den 17 september. Foto: Birgitta Naumburg.
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Äganderätten och de gröna näringarna
4 november → Webbinarium
Vid detta webbinarium presenterades resultat från 
KSLA:s äganderättsprojekt med syftet ”Ökad kun-
skap om den privata äganderätten och dess betydelse 
för att främja de areella näringarna till samhällets 
nytta”. I projektet har kunskap samlats in och sam-
manställts om äganderättens innebörd och dess 
utveckling genom tiderna. Regelutveckling och 
förvaltning togs upp, liksom förändringstryck, ak-
tuellt läge och äganderättens betydelse för de enskil-
da jord- och skogsbruksföretagarna samt de gröna 
näringarnas framtida utveckling. Projektets arbete 
presenteras också i KSLAT nr 5-2020 Äganderätten 
och de gröna näringarna (sid 34).
343 deltagare + 233 webbvisningar (S)

Vem bestämmer över viltet?
10 november → Digitalt rundabordssamtal för särskilt 
inbjudna
Detta var det tredje rundabordssamtalet som an-
ordnades av Kommittén för viltförvaltning. Myn-
digheter och intresseorganisationer som på olika 
sätt är ansvariga för eller direkt involverade i för-
valtningen var inbjudna att delta i samtalet. De när-
varande fick lyssna till kortare föredrag där frågor 

dad studentrekrytering och marknadsföring liksom  
yrkesexamina inför framtiden. Aktiviteten var en 
del av den dialog som SLU genomför i syfte att för-
ankra och få respons på ett förändrat utbud. Ämnet 
berörde KSLA:s Kommitté för kompetensutveck-
ling som arbetar vidare med dessa frågor.
81 deltagare (J)

Indikatorer för biologisk mångfald i jord- 
och skogsbruk
16 oktober → Digitalt rundabordssamtal för särskilt 
inbjudna
För KSLA är brukare av jord och skog centrala aktö-
rer i mångfaldsarbetet, men det är mindre självklart 
hur man som brukare bör agera. Välgrundade och 
hanterbara indikatorer efterfrågas. Bland KSLA:s 
ledamöter finns såväl markägare och brukare som 
forskare och andra experter. Detta gör akademien 
till en unik arena för insatta och framåtsyftande dis-
kussioner, vilket bidrar till att höja kunskapsnivån 
inom den biologiska mångfalden. Syftet med work-
shopen var att inventera kunskapsläget för indika-
torerna samt att ta reda på vad praktikerna behöver 
och vad KSLA skulle kunna bidra med i det fort-
satta arbetet.
37 deltagare (Ö) 

Rundabordssamtal för att inventera kunskapsläget i fråga om indikatorer för biologisk mångfald  den 16 oktober. Foto: Adina Voicu.
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rörande rådigheten över viltet problematiserades 
utifrån ett internationellt, nationellt och regionalt 
perspektiv. I anslutning till föredragen hade del-
tagare från olika organisationer fått i uppdrag att 
ge korta inspel och reflektioner rörande bristande 
rådighet och dess konsekvenser för enskilda indivi-
der, enskilda organisationer men även för den över-
gripande tilltron till förvaltningen av vilt. Under 
samtalets gång identifierades en rad oklarheter rö-
rande rådigheten, men även hur dessa oklarheter kan 
hanteras. Sammantaget har de inbjudna aktörerna 
bidragit till ett gediget underlag för det fortsatta ar-
betet i Viltförvaltningskommittén.
23 deltagare (S)

Hur kan ny digital teknik skapa förutsätt-
ningar för lönsam och flexibel betesdrift?
11 november → Digital workshop i samarbete med 
Landsbygdsnätverket, Agroväst, Europeiska investe-
rings- och strukturfonderna m fl.
Betesdrift behövs för att uppfylla livsmedelsstrate-
gins mål och för att främja natur- och kulturvärden 
som är kopplade till betesmarkerna. Betet är också en 
värdefull foderresurs. Betesdriften måste även vara 
hållbar ur alla aspekter, inklusive lönsamhet, djur-
omsorg och arbetsmiljö. Här diskuterades digitala 
verktyg som kan användas för att förbättra förut- 
sättningarna för bete, vilket i sin tur möjliggör en 
lång rad ekosystemtjänster. Rapporten Digitaliserad 
teknik för att främja betesdrift (Naturvårdsverket m fl) 
låg till grund för samtalen och enligt den är statusen 
för de svenska gräsmarkerna mycket bekymmersam 
och sämst i jämförelse med alla andra naturtyper. 
Digital teknik nämndes som framtida verktyg för 
förenklad djurtillsyn och kontroll, underlättande 
av bete i svåra marker och fördelar med elektronisk 
märkning togs upp. Under seminariet identifiera-
des utmaningar såsom brist på gemensam standard, 
kontroll av ägarskap och tillgänglighet, finansiering 
och kunskapsöverföring. En slutsats var att teknik-
utvecklingen behöver bli snabbare. 
71 deltagare + 169 webbvisningar (J)

Hållbar samhällsomvandling
17 november → Webbinarium
Hållbar omställning i de gröna näringarna med bas 
i kunskapsunderbyggd förändring är ett genomgå-
ende tema i KSLA:s inspel till forskningspolitiken. 

Näringarna kommer att behöva ställa om för att bli 
mer anpassningsbara och hållbara. Eftersom sam-
hällsutmaningarna överskrider geografiska, sekto-
riella och disciplinära gränser måste de tacklas sam-
ordnat och i samverkan. Men går det att styra fram 
en allomfattande och genomgripande omställning? 
Vad skulle det innebära för de gröna näringarna och 
för enskilda människor och samhällen? Vid semi-
nariet diskuterades omställning med tre utgångs-
punkter: 1. Erfarenheter från andra omställnings-
processer; 2. Vägval som behövs för att underlätta 
omställning; samt 3. Forsknings-, innovations- och 
utbildningspolitikens roll. Avslutningsvis konstate-
rades att komplexiteten i omställningsprocesserna är 
stor. Detta behöver diskuteras mer och inkluderas i 
utbildningar för att bygga förståelse.
79 deltagare + 159 webbvisningar (F-usk)

Blue mussel farming in the Baltic Sea
26 november → Webbinarium i samarbete med SLU
Odling och skörd av blåmusslor kan leda till återtag 
av näringsämnen från den eutrofierade Östersjön, 
samtidigt som musslorna kan användas som födo-
resurs. Odlingar skulle skapa en ny näring med nya 
arbetstillfällen i kustregionen. Mot sådana odlingar 
talar problem med ekonomisk lönsamhet, då od-
lingsförhållandena i Östersjön är betydligt sämre 
än de är på västkusten och inte ens där har mussel-
odlandet, trots decennier av försök, tagit fart. Bidrag 
till odlingarna, som betalning för de näringsämnen 
som hämtas ut ur havet, måste bedömas i relation 
till alternativa åtgärder för att minska näringsäm-
neshalterna i vattnet. Farhågor att odlingarna kan 
få negativa miljöeffekter på bottnar och även uppe i 
vattenmassan finns, men dessa effekter kommer att 
vara lokala. Webbinariet, som arrangerades av SLU 
och Kommittén för Östersjöfrågor, kom inte fram 
till någon gemensam ståndpunkt rörande det lämp-
liga i en omfattande musselodling i Östersjön.
20 deltagare (A)

Så ska Sverige försörja befolkningen med 
mat i kris och krig
11 december → Rundabordsmöte för särskilt inbjudna
Den framtida försörjningen av livsmedel måste tryg-
gas för att vi ska kunna möta allvarliga kriser och för 
att alla delar i totalförsvaret ska fungera. Att bygga 
en robustare livsmedelskedja var temat för detta 
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möte, som samtidigt var en fördjupning av slutsat-
serna från KSLA:s överläggningsämne om corona-
pandemin den 12 november (sid 19). Till grund för 
diskussionen låg LRF:s och Lantmännens rapport 
Fyrtio förslag för en robust livsmedelskedja. Insikterna 
om livsmedelskedjans sårbarhet och behovet av att 
stärka livsmedelsförsörjningens motståndskraft mot 
externa chocker och kriser har ökat på grund av tor- 
kan 2018, ett utsatt säkerhetspolitiskt läge och nu 
covid-19-pandemin. Rapporten tar upp tolv priori-
terade åtgärder som diskuterades vid mötet. Bland 
dem poängterade man särskilt vikten av att utse 
kritiska anläggningar inom livsmedelskedjan till 
skyddsobjekt och att undersöka digitala hot mot 
livsmedelskedjan. Konflikten mellan kommuners 
vilja att bygga på mark som nyttjas för livsmedels-
produktion och behovet av en fungerade livsmedels-
försörjning lyftes också. Ledningsfunktionerna bör 
stärkas vid kris, menade mötet, och det sker bäst 
genom utbildning och samverkan mellan offentlig 
och privat verksamhet. 
16 deltagare (J) 

Koll på biokol
12 december → Workshop
Denna workshop om biokol, som arrangerades av 
Kommittén för markkol och klimatnytta, gav en ge-
nomgång av råvara, global potential och kunskaps-
luckor. Efterfrågan är stor och marknaden i hög 
grad diversifierad. Användningsmässigt utgör nytt-
jandet i urbana miljöer kanske den största poten-

tialen sett till gynnsamma odlingseffekter, medan 
effekterna i jordbruksmark under våra förhållanden 
är ytterst marginella. Tekniken för att framställa 
biokol är dyr, vilket innebär att det krävs flera an-
vändningsområden för att kunna bygga en marknad. 
Fjärrvärmesystem som idag främst använder olika 
sidoströmmar som bränslen har stor potential att 
producera stora volymer biokol. I dagsläget, när vi 
ersätter fossil energi med förnybara bränslen, är det 
emellertid bättre ur klimatsynpunkt att förbränna 
dem helt än att endast plocka ut delar av energi- 
innehållet genom pyrolys. Baserat på den State of 
the Art som workshopen angav planeras ett semi-
narium under andra halvan av 2021.
16 deltagare (A)

Forskningsresultat om skog är inte alltid 
evidens
7 december → Webbinarium
Syftet med detta webbinarium var att väcka med-
vetande om att forskningsresultat, eller slutsatserna 
som dras av forskningen, inte alltid är så väl un-
derbyggda som publicitet med stort genomslag kan 
ge intryck av. Ett resonemang fördes om att dagens 
snabba mediasamhälle ställer nya krav på hur vi för-
håller oss till de resultat som serveras. Hur kan vi 
finna en rimlig balans mellan å ena sidan en strävan 
mot mer evidensbaserade beslut och å andra sidan 
en kritisk, analytisk hållning till nya forskningsre-
sultat?
192 deltagare + 221 webbvisningar (S)

Slutsatser om forskningsresultat rörande skog är inte alltid så väl underbyggda i media. Webbinarium  den 7 december.
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SvT:s program ”Det sitter i väg-
garna”, som spelades in i bland 
annat akademiens bibliotek, 
sändes den 14 september.

Mötesplatsen KSLA

Normala år anordnar akademien ett stort antal seminarier, konferenser och andra aktiviteter som ett själv-
klart sätt att fullgöra uppdraget att vara en mötesplats. År 2020 fick den verksamheten ett abrupt slut i mars 
när WHO förklarade att världen drabbats av en pandemi. Naturligtvis drog även andra organisationer med 
rötterna inom de gröna näringarna som brukar använda våra lokaler ned på sina aktiviteter. Trots detta har 
bland annat dessa organisationer förlagt någon typ av aktivitet till akademihuset under 2020: 

BRF Vegalotten, BRF Essingefjärden, Carl-Göran Adelswärds stiftelse, Föreningen Skogen, Gast-
ronomiska Akademien, Hushållningssällskapet, IUFRO (International Union of Forest Research Organi-
zations), Måltidsakademien, NYKS (Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor i Skogsbranschen), Projektet 
Svensk Kolinlagring, SIFI (Tankesmedjan för internationella skogsfrågor), Skogshistoriska sällskapet, 
Sveriges lantbruksuniversitet samt Sveriges Televisions produktionsteam för tv-programmen ”Det sitter i 
väggarna” och ”Vem tror du att du är”.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien är en mötesplats för de gröna näringarna och för alla som intres-
serar sig för ett hållbart bruk av våra levande naturresurser. Akademien arbetar med frågor som berör alla 
och intresserar många!

Dokumentet Verksamhet och inriktning 2017–2020 var vägledande för akademien under detta år. Där 
formulerades KSLA:s verksamhetsidé så här: ”Akademien ska för hela samhällets utveckling främja ett 
hållbart bruk och vård av mark, vatten och luft samt av växter och djur för vår långsiktigt hållbara försörj-
ning och livsmiljö. Det gör vi genom att vara en aktiv mötesplats för vetenskap och praktisk erfarenhet 
och där vi genom idé- och opinionsbildning, påverkan och kunskapsförmedling synliggör och stärker de 
gröna näringarnas förmåga att möta utmaningar.”
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Projekt

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien arbetar med mer kortsiktiga projekt, inriktade på tvärvetenskap-
liga kunskapssammanställningar, synteser och framtidsstudier inom områden där akademien anser att 
det är särskilt angeläget att bidra med underlag till den framtida utvecklingen. Under 2020 har bland 
annat följande projekt varit aktuella.

Tandem Forest Values
Tandem Forest Values var Sveriges gåva till Finlands 
100-årsjubileum. Syftet med gåvan var att ta fram ett 
bilateralt forskningsprogram där medlen skulle fi-
nansiera tolv postdoktjänster inom områdena Hållbar 
skogsskötsel och Nya produkter/processer med totalt 24 
mkr. Programmet finansierades, utöver regeringen 
via Formas, av Marianne och Marcus Wallenbergs 
stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustrierna och 
KSLA. I den andra omgången av Tandem Forest 
Values beslutade Sverige och Finland att göra yt-
terligare en utlysning på 40 mkr där tre parter från 
varje land medverkade i finansieringen; Formas, 
Wallenbergstiftelsen, Kempestiftelserna, Finlands 
Miljödepartement och Jordbruksdepartement samt 
Finlands Akademi. I båda utlysningarna har KSLA 
ansvarat för administration, kommunikation och 
forskningsberedning med hjälp av externa bered-
ningsgrupper. Under 2020 beslutades att utlysning-
arna fortsättningsvis ska hanteras av staten i respek-
tive land och att en tredje utlysning ska göras 2021. 
En utvärdering som påbörjades under hösten 2020 
färdigställdes i mars 2021.

Äganderätt
I slutet av 2017 startade Skogsavdelningen ett av-
delningsövergripande projekt om äganderätten med 
syftet att öka kunskapen om den privata ägande-
rätten och dess betydelse för att främja de areella 
näringarna till samhällets nytta. Under 2020 låg 
fokus på att slutföra ett nummer av KSLA:s tid-
skrift, KSLAT nr 5-2020 Äganderätten och de gröna 
näringarna (sid 34). I november genomfördes ett av-

slutande webbinarium med ca 340 deltagare för att 
sprida kunskap om äganderättens fulla innebörd och 
resultat från projektet.

Växtnoden 
KSLA:s projekt Växtnoden formulerades under 2020 
och arbetet påbörjades efter årsskiftet. Syftet är att 
stödja vetenskapligt underbyggda beslut och bidra 
till ökad förståelse för att användningen av nya tek-
niker inom växtförädlingen kan bidra till de globala 
målen för hållbar utveckling. En viktig målgrupp 
är svenska politiker och tjänstemän som arbetar 
inom EU. Projektet är ett samarbete mellan KSLA, 
Mistra, Strategiska Stiftelsen (SSF), SLU, IVA, 
KVA och Fysiografiska sällskapet i Lund. Under 
hösten arbetade projektledningen intensivt med fi-
nansieringen av projektet och vid årsskiftet stod det 
klart att finansieringen var säkrad då Mistra, SSF 
och SLU valde att avsätta 300 000 kr vardera.

Antibiotikaplattformen
I november 2019 genomfördes att seminarium om 
antibiotikaresistens och efter det fanns en önskan 
om en vidareutveckling av ett samarbete kring re-
sistensproblematiken i KSLA:s regi. Projektet kom 
igång under hösten 2020 med arbetsnamnet Anti-
biotikaplattformen; ett möjligt forum för samordning 
av informationsutbyte, diskussioner och rekommenda-
tioner. KSLA och AxFoundation har samarbetat un-
der 2020 för att identifiera en roll och ett arbetssätt 
som kommer att ge ett framåtsyftande bidrag till 
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arbetet med antibiotikaresistens i djurhållningen. 
Intervjuer med nyckelpersoner genomfördes under 
oktober–november 2020, vilket resulterade i ett stort 
och positivt intresse för det fortsatta arbetet.

Covid-19
I början av sommaren 2020 skickades ett brev till 
alla akademiens ledamöter där de ombads att med 
utgångspunkt i de erfarenheter de har av den gröna 
sektorn, berätta om sina iakttagelser till följd av den 
uppkomna situationen: Vilka direkta konsekvenser 
ser du? Vilka konsekvenser är troliga på längre sikt? 
Vilka aspekter anser du är särskilt angelägna att ta 
tillvara och viktiga att ta i beaktande inför fram- 
tiden, så att vi kan vara bättre förberedda? Så många 
som 49 svar kom in, från både svenska och interna-
tionella ledamöter. De vidarebefordrades till refe-
rensgruppen för covid-19 som tillsattes under våren 
2020. Svaren gav en rad intressanta infallsvinklar 
inte bara på vad som hänt till följd av pandemin 
inom den gröna sektorn, utan även en inblick i den 
breda kompetens som akademien i sin helhet besit-
ter. Svaren redovisades i en artikel KSLA Nytt & 
Noterat som utkom i december 2020. 

KSLA:s klimatarbete
Kollegiet beslutade under hösten 2019 att akade-
mien skulle lyfta klimatfrågan som ett akademiöver-
gripande tema. Ett sätt att synliggöra klimatarbetet 

ännu mer var att bilda en klimatgrupp, vilket gjordes 
under våren 2020. Hela 24 ledamöter från alla av-
delningar anmälde sitt intresse efter en förfrågan till 
samtliga ledamöter. Syftet med gruppen var att be-
vaka klimatfrågor som berör akademiens verksam-
hetsområden. Gruppen skulle också kunna hantera 
remisser och andra klimatfrågor på ett snabbfotat 
sätt. Det första uppdrag som landade hos klimat-
gruppen var att svara på Miljödepartementets remiss 
Vägen till en klimatpositiv framtid, och det resulterade 
i ett svar som skickades in under våren 2020. 

Wallenbergprofessurerna 
I samband med akademiens 200-årsjubileum bidrog 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelser med medel 
till sju gästprofessurer inom områden som berör de 
gröna näringarna. Samtliga professurer tillsattes och 
de sju professorerna har alla tillbringat ett läsår vid 
en svensk värdinstitution. Alla har dessutom ge-
nomfört ett seminarium inom sitt ämnesområde på 
KSLA. En ansökan rörande ytterligare fyra gäst-
professurer lämnades in till Marianne och Marcus 
Wallenbergs stiftelse under våren 2019 och medel 
beviljades i slutet av samma år. Meningen var att den 
första utlysningen skulle ske hösten 2020, men den 
sköts upp till våren 2021 på grund av coronapande-
min. Under hösten 2020 utarbetades inriktningen 
på utlysningen som fick projektrubriken Gröna sek-
torn för Sveriges framtid och en beredningsgrupp till-
sattes för att hantera kommande ansökningar.

Akademiens klimatgrupp har lockat många intresserade ledamöter till arbete. Foto: Zbynek Burival.
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Publiceringsverksamheten

KSLA-podden – gröna samtal till samhällets nytta
Akademiens podd hade premiär i slutet av året och tre avsnitt publicerades. Den tar upp aktuella ämnen 
och intressanta frågor med hjälp av kunniga och engagerade forskare, experter och praktiker verksamma 
inom de gröna och blå näringarna, många av dem ledamöter i KSLA. Podden utgår från vetenskap och 
beprövad erfarenhet och vänder sig till alla som är intresserade av mat, miljö och naturresurser. Under 2020 
publicerades dessa avsnitt:

Nr 1
Om herrgårdar i allmänhet och Julita gård i synnerhet
Vad är egentligen en herrgård? Nordiska museet gav 2019 ut en bok 
som baseras på 18 forskares forskning om en berömd herrgård, Julita 
gård – Människor och landskap under tusen år. Akademibibliotekarie 
Per Eriksson samtalade med en av redaktörerna för boken, Ulrich 
Lange, KSLA-ledamot och professor vid Göteborgs universitet 
(2020-11-27).

Nr 2
Är äganderätten hotad?
KSLA:s tidigare vice preses Björn Sundell samtalade med ledamo-
ten Karin Åhman, professor i statsrätt vid Juridiska institutionen 
vid Stockholms universitet, om äganderätten, en långtgående svensk 
rättighet med många olika regelverk. Samtalet rörde bland annat rät-
tigheter som måste bevakas, vikten av en långsiktig äganderätt som 
drivkraft för investeringar och utvecklingen av våra gröna näringar 
(2020-12-08).

Nr 3
Likt och olikt i jordbruket i Sverige och Syrien
Agronom Maha Razouk kom till Sverige från Syrien för två år se-
dan och praktiserade på KSLA under hösten. Här talade hon med 
akademihortonom Linda Cederlund och akademibibliotekarie Per 
Eriksson om skillnader och likheter mellan jordbruket i Sverige och 
det i Syrien. Hon menade att en stor skillnad är det informella till-
talet i Sverige, att vi duar varandra, och att vi gärna diskuterar såväl 
inom utbildningen som i arbetssituationen (2020-12-22).

Från bokens omslag. Foto: Peter Segemark.

Foto: SuSanA Secretariat [CC BY 2.0].
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift
De olika numren av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT) bygger ofta på akade-
miens seminarier, konferenser och sammankomster. De kan också utgöras av rapporter från akademiens 
kommittéer eller arbetsgrupper och liknande.

Tidskriften utges i tryckt form eller enbart digitalt på akademiens webbplats. Även de tryckta numren 
går att hämta på webbplatsen. Varje nummer tillställs akademiens svenska och nordiska ledamöter – eng-
elskspråkiga nummer även till de internationella ledamöterna – och information går ut via e-postmedde-
lande till dem som prenumererar på information från KSLA, i pressmeddelanden och via sociala medier. 
Under 2020, tidskriftens årgång 159, kom fem nummer ut, varav ett endast digitalt.

Nr 1
KSLA Caseutmaning 2019. Hur kan data berätta historien om din produkt?
Caseutmaningen är en pedagogisk modell för att lösa problem, ofta på kort tid. 
Utmaningarna ska lösas i grupper sammansatta på ett sådant sätt att gruppmed-
lemmarnas kunskaper kompletterar varandra. En jury bedömer gruppernas bidrag.

Den 25–27 oktober 2019 hölls KSLA:s Caseutmaning för femte gången. 
Arrangemanget lockade nio engagerade unga deltagare.

I KSLA:s caseutmaning 2019 Hur kan data berätta historien om din produkt?, var 
uppdraget att arbeta fram en lösning för hur data kan hjälpa människor att göra 
medvetna val, gärna med koppling till FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

De tre gruppernas olika lösningsförslag presenteras i denna skrift.
Författare: Tre deltagande grupper i KSLA Caseutmaning 2019 (för Ungdomsutskottet). 
ISBN: pdf 978-91-88567-36-9, endast digital publicering. 24 sidor.

Nr 2
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2019
Preses och vice preses har ordet. Akademisekreterarens tillbakablick på 2019. Verk-
samheten: högtidssammankomsten, ordinarie sammankomster, årets aktiviteter, 
mötesplatsen KSLA, projekt, publiceringsverksamheten, avgivna remisser, anslag, 
stipendier, priser och belöningar. Donationsgårdarna: Barksätter och Enaforsholm. 
Organisationen: övergripande organisation, operativ organisation, nya ledamöter, In 
Memoriam, personal. Ekonomin: flerårsöversikt 2015–2019, fördelning av utdelade 
medel 2019.
Redaktör: Ylva Nordin (för kollegiet).
ISBN: tryck 978-91-88567-39-0, pdf 978-91-88567-40-6. 76 sidor.
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Nr 3
Galna ko-sjukan – köttmjöl och kannibalism
Galna ko-sjukan, BSE, som härjade främst under 1990-talet, var en källa till stor 
oro och rädsla hos många människor. Den ledde till både politiska och handelseko-
nomiska förvecklingar. 

Här får vi på ett övergripande och samtidigt djuplodande sätt ta del av händelser, 
kunskaper och erfarenheter från de åren. Förhoppningsvis ska kunskaper och erfa-
renheter som då vanns leva kvar och förmedlas till kommande generationer.

Skriften är ett resultat av en pågående dialog kring hur man bäst kan föra ut his-
torisk kunskap i ett modernt sammanhang. Allt för att motverka att den kollektiva 
glömskan tar över och gör att ödesdigra misstag återupprepas.
Redaktör: Marianne Elvander (ett samarbete mellan experter, akademiledamöter och BAHP).
ISBN: tryck 978-91-88567-41-3, pdf 978-91-88567-42-0. 56 sidor.

Nr 4
Klimat och markanvändning mot 2030
Inom jord- och skogsbruk är frågorna kopplade till klimatet många och komplexa. 
Kommittén för klimat och markanvändning mot 2030 har sedan den startade 2017 
haft i uppdrag att synliggöra hållbara möjligheter och lösningar för jord- och skogs-
bruket i Sverige för att begränsa och motverka klimatförändringar nationellt såväl 
som globalt.

Kommittén vill bidra till konstruktiv diskussion och spridning av kunskap om 
hur svenskt jord- och skogsbruk kan anpassas för att på bästa sätt bidra till klimat-
nytta genom produktion av klimatsmarta produkter, samtidigt som den egna klimat-
påverkan minskas och produktionen anpassas till klimatförändringar som vi redan 
kan förutse.

Här presenteras analyser från ett antal seminarier och andra aktiviteter i kom-
mitténs regi.
Redaktör: Gustaf Egnell (för Kommittén för klimat och markanvändning mot 2030). 
ISBN: tryck 978-91-88567-43-7, pdf 978-91-88567-44-4. 48 sidor.

Nr 5
Äganderätten och de gröna näringarna
KSLA har under tre år drivit ett projekt med syfte att öka kunskapen om den privata 
äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets 
nytta. Fokus har legat på de äganderättsliga aspekter som berör jord- och skogsbruk.

Jord- och skogsbruk är pågående markanvändning som styrs av många olika re-
gelverk. Lagstiftning är politikens ansvar medan myndigheter, och i vissa fall dom-
stolar, står för den praktiska tillämpningen av lagarna. Respekten för den grundlags-
skyddade äganderätten ska genomsyra alla led.

Denna skrift är en kunskapshöjande sammanfattning av äganderättens innebörd, 
utveckling, nuläge och betydelse samt en beskrivning av de äganderättsliga problem-
bilder vi identifierat. Den ska kunna ligga till grund för konstruktiva samtal och pro-
cesser som främjar en positiv utveckling av de gröna näringarna till samhällets nytta.
Redaktör: Ronny Pettersson (för KSLA:s äganderättsprojekt). 
ISBN: tryck 978-91-88567-45-1, pdf 978-91-88567-46-8. 112 sidor.
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KSLA Nytt & Noterat
Den digitala nyhetstidningen KSLA Nytt & Noterat informerar främst om akademiens aktiviteter och de 
publikationer som KSLA ger ut. Information om 2020 års tre nummer gick med e-post via digital nyhets-
tjänst till de nära 2 000 personer som prenumererar på information från akademien samt våra svenska och 
nordiska ledamöter. Varje nummer fick också blänkare i sociala medier.
 
Bland artiklarna i 2020 års nummer kan nämnas:

Nr 1-2020: ”Med miljöanalys som verktyg – Skogen och Agenda 2030” Det finns 
stor enighet om att samhället ska sikta mot FN:s globala utvecklingsmål. Men sam-
spelet mellan de olika målen är komplext, inte minst i skogslandskap. Kan miljö-
analys hjälpa till? Det var ämnet för ett seminarium på KSLA i januari: Forests 
for Agenda 2030 in Ethiopia, Chile and Sweden: Can evidence turn SDG conflicts to 
synergies?, som denna artikel refererade. ”Hållbar markanvändning – en avgörande 
faktor för klimatet”, var en artikel som tog upp hur klimatförändringarna ökar ris-
ken för markförstöring som i sin tur minskar ekosystemens förmåga att motverka 
klimatförändringarna. Det framkom vid ett seminarium där IPCC:s specialrapport 
presenterades.

Nr 2-2020: ”Rewilding as a new paradigm for nature conservation” refererade ett 
KSLA-Wallenbergseminarium där professor Tobias Kümmerle bland annat kon-
staterade att rewilding är ett brett och mångsidigt koncept såväl när det gäller att 
utveckla naturvården som när det gäller att återställa landskap där människor, vilt-
stammar och naturmiljöer kan samexistera. ”Innovativt, djärvt, hållbart” tog upp det 
ökade behovet av forskning inom de gröna näringarna som uppstått i och med den 
samhällskris som coronapandemin inneburit.

Nr 3/4-2020: ”EU:s ökade fokus på skog – hot eller möjlighet för svensk skogsnä-
ring?”. Överläggningen vid akademisammankomsten i oktober tog upp det faktum 
att antalet initiativ inom EU som berör skog har blivit fler och att styrningen över 
skogen har skärpts genom en rad strategier och processer. ”Världsomställning på tio 
år” refererade ett webbinarium anordnat av Forskningsutskottet med utgångspunkt 
i att FN utnämnt 2020-talet till ”the Decade of Action” då hållbar samhällsom-
vandling ska omsättas i praktiken. Detta nummer var också ett coronaspecialnum-
mer, där bland annat ledamöternas syn på coronapandemins inverkan på de gröna 
näringarna presenterades.



36    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 1  2021

Övriga skrifter

Forskningspolitiskt inspel för de gröna näringarnas omställning och konkur-
renskraft var akademiens synpunkter på regeringens forskningspolitik 
inför kommande propositioner. Inspelet utarbetades av KSLA:s ut-
skott för forskningsfrågor och baserades på en enkät om kunskaps- 
och forskningsbehov ställd till KSLA:s svenska och internationella 
ledamöter, seminarier på KSLA där relaterade frågor belystes, till-
lämpliga relevanta strategidokument och forskningsagendor, samt en 
dialog inom akademien och med IVA och KVA. Inspelet överlämnades 
personligen till statsrådet Matilda Ernkrans redan i oktober 2019, men 
den tryckta skriften kom ut i början av 2020 (12 sidor). 

Akademiens Matrikel kom ut som vanligt i början av året. Denna tryckta skrift 
innehåller uppgifter om och foto på alla akademiens ledamöter. Den distribueras 
till samtliga ledamöter, våra systerakademier med flera organisationer och till ett 
litet antal prenumeranter (180 sidor).

Akademien fastställde omarbetade stadgar i februari och de trycktes 
och distribuerades i både svensk och engelsk upplaga till alla akade-
miledamöter (24 sidor). 
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Avgivna remissvar

Under 2020 har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien lämnat sex remissvar till departement och myn-
digheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av akademiens preses och akademiens sekrete-
rare efter beredning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med 
kompetens inom sakområdet. Remissunderlaget brukar läggas ut på akademiens interna webbplats 
Ledamotsrummet för att ge ledamöterna möjlighet att på ett enkelt sätt lämna synpunkter till bered-
ningsgruppen. Remissvaren refereras kort i KSLA Nytt & Noterat och de publiceras i sin helhet på akade-
miens offentliga webbplats, www.ksla.se.

1. Näringsdepartementets promemoria Genomförande av EU:s direktiv om tillbörliga handelsmetoder mellan 
företag i jordbruks- och livsmedelskedjan.
N2019/02952/JL (till Näringsdepartementet 2020-02-17).

2. Miljödepartementets utredning Vägen till en klimatpositiv framtid.
SOU 2020:4 (till Miljödepartementet 2020-05-18).

3. Miljödepartementets betänkande Hållbar slamhantering.
SOU 2020:3 (till Miljödepartementet 2020-05-25). 

4. Miljödepartementets betänkande Framtidens kemikaliekontroll.
SOU 2019:45 (till Miljödepartementet 2020-05-29).

5. Utbildningsdepartementets promemoria Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten 
och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.
Dnr U2020/03053/UH (till Utbildningsdepartementet 2020-09-01).

6. Näringsdepartementets Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den 
gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige.
Dnr N2020/01752/JL (till Näringsdepartementet 2020-09-28).

De yttranden som KSLA har lämnat år 2020 gäller:
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Andra typer av påverkansarbete

Akademien har besvarat olika typer av förfrågningar:

• Naturvårdsverkets frågeformulär till aktörer med ansvar för utbildning angående allmänhetens till-
gång till information i klimatfrågor NV-02394-20 (till Naturvårdsverket 2020-05-14).

• Justitiedepartementets begäran om underlag från kungliga akademier m fl till Förtjänstutredningen, 
Ju 2019:09 (till Justitiedepartementet 2020-06-26).

KSLA-representanter har deltagit i digitala sakråd arrangerade av Regeringskansliet:

• EU-kommissionens Från jord till bord-strategi, 2020-08-28.
• Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige, 2020-11-09.

KSLA har besvarat EU Public Consultations:

• Road Map EU New Forest Strategy, 2020-12-04.
• EU Classification System for Green Investments, 2020-12-18.

Dessutom har akademien skickat in fyra skrivelser till Regeringskansliet inom området skogsbrands-
bekämpning:  

• Den första skrivelsen skickades i mars till politisk sakkunnig på Justitiedepartementet. I det gavs 
KSLA-synpunkter på vikten av samlad utveckling av skogsbrandbekämpning, då akademien var ange-
lägen om att det skulle bli en proposition i frågan.

• Den andra skickades i början av juni till infrastrukturministern. KSLA ville då uppmärksamma re-
geringen på behovet av fungerande, inte alltför glest belägna flygplatser som kan betjäna både mindre 
spaningsflyg och släckningsflyg med helikoptrar och vattenbärande plan.

• En tredje skrivelse skickades i slutet av juni, också denna till infrastrukturministern, för att påtala 
behovet av kompletterande utredning av nödvändiga flygplatser för effektivt skogsbrandförsvar.

• Den fjärde skrivelsen skickades i början av oktober till infrastruktur- och inrikesministrarna med en 
hemställan att staten i samverkan med regioner och kommuner tillför stöd för att kortsiktigt över-
brygga de utsatta flygplatsernas akuta driftsförluster tills mer normala marknadsförutsättningar råder.
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Akademikollegiet har fördelat stiftelsernas disponibla avkastning efter ansökningar och efter de bedöm-
ningar som gjorts av akademiens anslagsnämnd och de särskilda styrelserna för två av stiftelserna, Stiftelsen 
Svenska Lantbruksveckans fond och Stiftelsen SLO-fonden. 

Medlen har fördelats företrädesvis till yngre forskare för forskningsprojekt som i regel inte överskrider 
200 000 kronor (med undantag av SLO-fonden som har maxbeloppet 350 000 kronor och Lantbruksveckans 
fond som har maxbeloppet 400 000 kronor) och som resestipendier till studerande inom jord-, skogs- och 
trädgårdsbruk, men även till praktiska utövare inom de areella näringarna. Beloppet per individ överstiger 
normalt inte 25 000 kronor. Vid bedömningen av ansökningarna har man beaktat sökandes kompetens i 
förhållande till målet för ansökan, liksom sektorrelevans. 

Styrelserna för Stiftelsen Anders Elofsons fond, Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder och Stiftelsen 
Svensk Växtnäringsforskning fattar egna beslut om anslagsfrågor och utdelning.

Kollegiet har beviljat Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) 500 000 kronor från Akademiens 
biblioteksfond för litteraturinköp med mera av speciell karaktär. Efter ansökningar, som granskats av obe-
roende granskningsnämnd, har akademikollegiet också fördelat medel till projekt och kommittéer inom 
akademiens ram. Allmänna avdelningen har tilldelats 2 239 290 kronor, Jordbruksavdelningen har tilldelats 
2 240 000 kronor, Skogsavdelningen har tilldelats 2 090 000 kronor och 100 000 kronor har beviljats för av-
delningsövergripande projekt. BAHP har tilldelats 1 760 000 kronor i detta hänseende. Forskningsutskottet, 
Internationella utskottet och Ungdomsutskottet har fått totalt 675 000 kronor. Medlen har hämtats ur föl-
jande stiftelser:

• Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond, 2 400 000 kronor.
• Stiftelsen Akademiens biblioteksfond, 500 000 kronor.
• Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond, 5 608 872 kronor.
• Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond, 631 918 kronor.
• Ulla och Birger Håstadius Stiftelse, 15 000 kronor.
• Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond, 208 000 kronor.
• Stiftelsen Adolf Dahls fond, 46 000 kronor.
• Stiftelsen Per Palmgrens fond, 177 500 kronor.
• Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond, 17 000 kronor.

Av stiftelsernas disponibla avkastning under redovisningsåret 1 januari 2020–31 december 2020 har 
19 237 221 kronor beviljats i anslag, bidrag, stipendier, priser och belöningar (se även sidan 63). Av dessa 
medel utgör 18 881 266 kronor anslag till forskning och projekt samt bidrag till studieresor, regionala be-
löningar och elevstipendier. Resterande medel, 355 955 kronor, utgörs av priser, medaljer och belöningar 
utdelade 2020.
De priser och belöningar som delades ut vid 2020 års högtidssammankomst (sid 14–16) beslutades år 2019 och redo-
visades därmed i 2019 års verksamhetsberättelse.

Anslag, stipendier, priser, belöningar

Akademien förvaltar 44 stiftelser. Stiftelserna har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och ut-
veckling inom den gröna sektorn. Akademien utlyser externa anslag och stipendier liksom vissa priser och 
belöningar genom riktade utskick, viss annonsering och via den egna webbplatsen och sociala medier.
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• Stiftelsen Adolf Dahls fond för främjande av jord-
bruk, företrädesvis baljväxtodling: 510 000 kro-
nor.

• Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond för föredöm-
liga insatser inom trädgårdsbruk eller biskötsel: 
15 000 kronor

• Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond för i förs- 
ta hand hydrotekniska försök och undersökning-
ar på jordbruksområdet samt till publicerande av 
skrifter i dithörande ämnen: 125 000 kronor.

• Stiftelsen Akademiens Nilsson-Ehlemedalj för fram- 
stående insatser inom professor Herman Nilsson-
Ehles forskningsområden: 45 000 kronor.

• Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond för 
forskning beträffande husdjurens utfodring och 
vård: 360 000 kronor.

• Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond, till arkitekt 
eller ingenjör med särskilt intresse för byggna-
dernas utformning med hänsyn till såväl nytt-
jandet av nyare byggnadsmaterial som till gårds-
bildens estetiska intryck och gårdsbebyggelsens 
infogande i landskapet: 52 000 kronor.

• Stiftelsen Anders Elofsons fond, forskningsanslag 
för understöd av forskning inom betesområdet, 
vallkulturen och fröodlingen: 180 000 kronor.

• Stiftelsen A. W. Bergstens donation, A. W. Berg-
stens pris för framstående vetenskapligt arbete, 
framgångsrik undervisande verksamhet eller jäm- 
förbar insats på det praktiska området: 60 000 
kronor.

 Stiftelsen A. W. Bergstens donation, medel till Aka- 
demiens guldmedalj för utomordentlig gär-
ning inom akademiens verksamhetsfält, och till 
Akademiens belöning till gagn för de areella nä-
ringarna, Silvermedaljen, som utdelas till person, 
som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de 
areella näringarna: sammanlagt 45 995 kronor.

• Stiftelsen Axel Melanders fond, till yngre lantbru-
kare som genomgått högre lantbruksskola och 
som önskar studera till lantbruket hörande frå-
gor: 96 000 kronor.

• Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond för främ-
jande av vetenskaplig undervisning och forsk-
ning: 528  000 kronor.

• Stiftelsen Carl-Gustaf och Viveka Åkerhielms min-
nesfond för vetenskaplig forskning och seminarier 
om äganderättens betydelse i ett demokratiskt 
samhälle samt för vetenskaplig forskning och 
seminarier om vattenbruket: 225 000 kronor.

• Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond, 
som lämnar bidrag till stipendier antingen för 
trädgårdsskötselns teoretiska eller praktiska stu-
dier i utlandet eller för genomgående av fullstän-
dig kurs vid Alnarpsinstitutet, nuvarande SLU, 
eller annan statlig högre svensk trädgårdsunder-
visningsanstalt: 73 000 kronor.

• Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds donationsfond med 
ändamålet att främja befordrande av ändamåls-
enliga och för smakfull enkelhet utmärkta lant-
bruksbyggnader: 57 000 kronor.

• Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond, resesti-
pendier för lantbrukets teoretiska och praktiska 
studier i utlandet till yngre personer som nyligen 
utexaminerats från Ultuna eller Alnarp: 110 000 
kronor.

• Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendie-
fond, stipendier för att främja och stimulera in-
tresset för skogsskötsel, speciellt lövskogsskötsel 
i Sydsverige: 45 000 kronor. 

• Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders 
Alburg för främjande av forskning inom mark-
vård och trädgårdsskötsel vid småbruk/fritidsod-
ling: 68 000 kronor. 

• Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond för 
skogsvetenskapliga studier som i första hand be-
rör Västernorrlands och Jämtlands län: 650 000 
kronor.

• Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond, för fram-
stående kunskaper inom trädgårdsyrket: 36 000 
kronor.

• Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond för forsk-
ning och utbildning till gagnande av svensk lant-
bruksnäring: 15 000 kronor. 
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• Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, forskning företrä-
desvis med anknytning till de mindre jordbruks-
företagarnas problem, 637 000 kronor. 

 Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, elevstipendier till 
studerande vid ettåriga påbyggnadsutbildningar 
i jordbruk och trädgårdsodling: 20 000 kronor.

• Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond, 
en belöning för framstående doktorsarbete, en be- 
löning för föredömliga insatser inom forsknings-
kommunikation och en belöning för föredöm-
liga insatser i skogs- och jordbruksforskningens 
tjänst: sammanlagt 60 000 kronor.

• Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipen-
diefond för främjande av internationella forskar-
kontakter och erfarenhetsutbyte inom skogs- och 
jordbruksforskningsområdet och aktuella kon-
taktområden: 208 000 kronor.

• Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond med än-
damål att lämna bidrag till upplysningsverksam-
het rörande djurskydd: 82 000 kronor.

• Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons fond för att 
bevara Barksätters egendom i nuvarande omfatt-
ning för att möjliggöra forskning inom jordbruk, 
skogsbruk och husdjursskötsel: 161 611 kronor.

• Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond för 
utveckling av lantbruk, trädgårdsskötsel eller bi-
odling: 60 000 kronor. 

 Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond, en 
belöning för föredömliga insatser inom pedago-
gik och undervisning: 20 000 kronor. 

• Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond, resebidrag till svensk 
forskare som bedriver forskning rörande husdju-
rens fruktsamhetsproblem: 50 000 kronor.

• Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, bidrag till 
studerande för utbildning till agronom eller hor-
tonom: 244 400 kronor. 

 Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, stipendier 
till studerande vid SLU:s lantmästarutbildning i 
Alnarp: 20 000 kronor.

• Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond för före-
dömliga insatser främst inom skogsvården, re-
gionala belöningar: 40 000 kronor.

• Stiftelsen SLO-fonden (Svenska Lantbrukarnes 
Olycksfallsförsäkringsbolags fond), bidrag för 
utbildnings- och försöksverksamhet, vetenskap-
lig forskningsverksamhet: 2 925 000 kronor.

• Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond, 
S. O. Bergs och Fajer Fajerssons pris som belö-
ning för framstående insatser inom lantbrukets 
marklära/växtnäringslära, växtodlingslära och 
växtförädling/kvalitetsforskning utan särskild 
prioritering mellan områdena: 50 000 kronor.

• Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering, för 
främjande av utveckling av en effektiv ekono-
miskt riktig mekanisering inom jord- och skogs-
bruk, fiske och biodling: 33 000 kronor.

• Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond, som har 
som ändamål att främja de gröna näringarnas 
ställning i samhället, har beviljat medel till olika 
projekt uppgående till 500 000 kronor.

• Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder, till forsk-
ningsprojekt och resestipendier inom vallodling-
ens, vallfoderberedningens och vallfoderutnytt-
jandets områden: 223 000 kronor. 

• Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning, medel till 
projekt med särskild inriktning på användningen 
av mineralgödsel och kalkningsmedel: 474 925 
kronor. 

• Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond för forsk-
ningsbaserad, framtidsinriktad initiativverk-
samhet inom akademiens verksamhetsområde: 
230 000 kronor.

• Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtföräd-
ling har bidragit med 70 000 kronor till Sveriges 
Utsädesförenings verksamhet under 2020.

• Ulla och Birger Håstadius stiftelse för främjande 
av vetenskaplig forskning och utveckling inom 
växtområdet: 217  000 kronor, varav 100  000 
kronor som Håstadiuspriset.
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Enaforsholm
 Fjällgård. 
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DONATIONS-
GÅRDARNA

Barksätters egendom

Enaforsholm Fjällgård
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Förvaltningsstyrelsen har under verksamhetsåret 
följt den långsiktiga strategin för byggnadsunderhåll 
och skogs- och jordbruk. Fastigheten är certifierad 
enligt FSC och PEFC.

Arbetet med att anlägga demonstrationsytor för 
kontinuitetsskogsbruk är klart. Ädellövskogsparken 
och barrexotparken har under året röjts och komp-
letterats.

Jordbruk
Fastighetens jordbruk är utarrenderat. Arrendeavtalet 
är femårigt och gäller till och med 2025-03-13.

Verksamheten består av nötdjursproduktion och 
spannmålsodling. Arrendatorn avser att övergå till 
ekologisk odling i enlighet med Kravs regelverk. 

Skog
Årets försäljning av skog uppgick till ca 5 300 skogs-
kubikmeter, vilket är ca 139 procent av tillväxten. 
Angrepp av granbarkborre har drabbat fastigheten 
hårt och 2 913 skogskubikmeter barkborredödad 
skog har avverkats. Ungskogsröjning har genom-
förts på 14,7 ha och 8,0 ha har återbeskogats med 
granplantor.

Vilt och jakt
Till följd av det höga vilttrycket har förvaltnings-
styrelsen beslutat att fastställa ett övergripande mål 
att Barksätter ska vara en försöksgård för viltanpas-
sad skogsskötsel där olika forsknings- och demon-
strationsprojekt kan bedrivas. Ledorden är ”Vilt i 

Barksätters egendom

Barksätters egendom i Södermanland donerades 1983 till akademien av fru Mary Francke-Gustafson. 
Syftet med donationen var att bevara ett sammanhållet aktivt sörmländskt jord- och skogsbruk för att 
där möjliggöra forskning inom jord- och skogsbruk samt husdjursskötsel.

balans med skogs- och jordbruk”. Inriktningen är 
att variationen i trädslag på sikt ska öka. Detta för 
att höja odlingssäkerheten i förhållande till klimat-
förändringar och marknadsförutsättningar.

Ökad trädslagsvariation ger också bättre förut-
sättningar för vilt genom att fältskiktet kan utveck-
las. Det uppfyller också andra relevanta samhälls-
mål. Viltstammarna, särskilt dov- och kronhjort,  
ska halveras till 2024, ett delmål är att till år 2022 
ska viltstammarna ha minskat med 30 procent. I 
september genomfördes en exkursion med represen-
tanter från grannfastigheterna med flera för att pre-
sentera och diskutera dessa utmanande ambitioner. 

Jakten är utarrenderad till mangårdsbyggnadens 
hyresgäst. Under senaste jaktsäsong har nedlagts 1 
(1) älgkalv, 127 (85) dovvilt, 1 (1) kronvilt, 11 (9) 
vildsvin och 2 (3) rävar (inom parentes föregående 
års avskjutning).

Byggnader med omgivning
Hall, kök och ett rum är ommålat i corps-de-logiet. 
Vid Östra och Västra bostaden är avloppen mellan 
husen och brunnen omlagda. Utöver det har löpan-
de underhåll skett. Parkskötselåtgärder – skötsel av 
gräsmattor, häckar och fruktträd – har utförts med 
lokal trädgårdsentreprenör utanför huvudbyggna-
dens tomt, vid magasinet och vid Bedas hus. Bedas 
hus har varit uthyrt delar av året.

Kontaktperson för Barksätter på KSLA:s kansli är 
akademijägmästare Birgitta Naumburg.
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Enaforsholm Fjällgård

Bolagsstyrelsen övervakar löpande fastighetsunder-
håll och skötsel av mark och skog och framlägger 
årligen en plan för akademikollegiet rörande fortsatt 
renovering och underhåll av egendomen.

Fjällgårdens byggnader arrenderas ut till Elinors 
Fjällservice AB, ett familjeföretag med lokal förank-
ring som driver pensionatet med totalt 46 bäddar. 
Boende finns i olika prisklasser och i olika standard. 
Genom samarbete med STF erbjuds boende med 
vandrarhemsstandard i Akademiflygeln. Därutöver 
kan man boka självhushåll med eget kök i någon 
av gårdens fyra separata stugor, alternativt boende 
i huvudbyggnadens gästrum med tillgång till bib-
liotek- och konferensrum och även bastu med relax 
i källardelen. Restaurangen serverar frukost, lunch 
och middag baserade på lokala råvaror och örter från 
trädgården – detta i en vacker matsal med utsikt mot 
fjällen Snasahögarna. 

Fastighetsförvaltning
Enaforsholm Fjällgård har under året utrustats med 
SOS-direktlarm i Akademiflygeln. I denna bygg-
nad isolerades också vinden för bättre värmehåll-
ning och fasaden renoverades och målades i den mer 
ursprungliga senapsgula nyans som byggnaderna 
tidigare haft. Ytskikten i huvudbyggnadens restau-
rangkök renoverades och ett separat sophus byggdes 
vilket skapade mer förvaringsutrymmen i köket. En 
ansökan om överföring av lagfarten från KSLA till 
Stiftelsen A. W. Bergstens donation lämnades in ef-
ter beslut i akademikollegiet.

Skog, mark och forskningsträdgård
Under året söktes stöd för naturvård och restau-

Enaforsholm Fjällgård i Jämtland donerades 1937 till akademien av grosshandlaren A. W. Bergsten. Sedan 
2007 sköts driften av AB Enaforsholm, ägt av A. W. Bergstens stiftelse. Ansvar och ekonomi för Stiftelsen A. W. 
Bergstens donation Enaforsholm är tudelat. För långsiktiga ägarfrågor och frågor om fastighetsunderhåll, 
förvaltnings- och skötselplan för egendomen, ansvarar ytterst KSLA:s kollegium efter inrådan från drift-
bolaget AB Enaforsholms bolagsstyrelse. Bolagsstyrelsen ansvarar för den löpande affärsverksamheten 
på fjällgården och sköter kontakten med värdparet som arrenderar byggnaderna.

rering av betesmark. Värdparet ansvarar för de får 
som betar markerna. En arbetsgrupp bildades för 
att ta fram en plan för restaurering av fjällgårdens 
Pinetum. Området vid udden Holmen utmed forsen 
Enan kommer att stödplaneras och märkas upp och 
ett område har utsetts för nyplanering och anlägg-
ning av ett nytt Pinetum med bättre förutsättningar 
avseende mark och ljus.

Forskningsträdgården omtalades i Visit Åres 
turistbilaga som ett utmärkt resmål, unikt i sitt 
slag för odlingszon 8 nära trädgränsen, med anor 
från mitten av 1900-talet. Trädgården är anlagd 
och förvaltad av flera kända trädgårdsmästare ge-
nom tiderna. Kontakt har tagits med flera tidigare 
samarbetspartners för att återetablera trädgårdens 
forskningsstatus, bland annat SLU Alnarp, Jamtli, 
Abisko Polarforskningsstation, Röbäcksdalens Fält-
forskningsstation och Öjebyns Försökträdgård.

Ekonomi
Fastigheten genererar inte tillräckligt med intäk-
ter för att vara i ekonomisk balans, bland annat 
mot bakgrund av ett omfattande renoveringsbehov. 
Kostnaderna består främst av renovering och under-
håll av byggnaderna samt till viss del av uppvärm-
ningskostnaden. Driftbolaget AB Enaforsholm 
visar god återhämtning och ett positivt resultat för 
första gången på flera år vilket återinvesteras i fjäll-
gården. Enaforsholmskursen och ripjakterna ställ-
des in under 2020 på grund av coronapandemin.

Kontaktperson för Enaforsholm på KSLA:s kansli 
är akademihortonom Linda Cederlund.
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ORGANISATIONEN
Övergripande organisation

Operativ organisation

Uppföljning av KSLA:s miljöpolicy

Nya ledamöter

In Memoriam

Personal
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Akademiens organisation 2020

UTSKOTT

Forskningsfrågor

Internationella frågor

Ungdomsfrågor

Avdelningssekreterare

AKADEMIAGRONOM Allmänna

AKADEMIHORTONOM Jordbruks

AKADEMIJÄGMÄSTARE Skogs

BAHP

AKADEMIBIBLIOTEKARIE

AKADEMIBIBLIOTEKARIE

AKADEMIEN – LEDAMÖTERNA

Allmänna 
avdelningen

Jordbruks- 
avdelningen

Skogs- 
avdelningen

PRESIDIUM

AKADEMISEKRETERARE/VD
Kansli

AKADEMIKAMRER

AKADEMIKOMMUNIKATÖR

HANDLÄGGARE

KONFERENSKOORDINATOR

SERVICE-/FASTIGHETSANSVARIG

NÄMNDER

Ekonominämnden

Pris- och belöningsnämnden

Nämnden för BAHP

Anslagsnämnden

Granskningsnämnden

Invalsnämnden

BAHP = Bibliotek, arkiv och historiska projekt
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EXTERNFINANSIERING

Donationer

Projekt och anslag

DONATIONSGÅRDARNA

Barksätter

Enaforsholm

AKADEMIKOLLEGIUM

AVDELNINGS- OCH KOMMITTÉVERKSAMHET

Allmänna 
avdelningen AU

Jordbruks- 
avdelningen AU

Skogs- 
avdelningen AU

Markkol och 
klimatnytta Hållbar svensk mat- 

produktion och 
-konsumtion

Skador på skog

Östersjöfrågor Viltförvaltning

Kompetensförsörjning 
inom livsmedelssystem
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År 2020 bestod akademikollegiet av följande 
ledamöter:

Jan Fryk, preses
Lena Ingvarsson, vice preses
Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd 

Från Allmänna avdelningen
Mats Denninger, avdelningsordförande
Madeleine Fogde, vice avdelningsordförande

Från Jordbruksavdelningen
Åke Rutegård, avdelningsordförande
Bengt-Olov Gunnarson, vice avdelningsordförande

Från Skogsavdelningen
Monika Stridsman, avdelningsordförande
Uno Brinnen, vice avdelningsordförande

Ordförande i Nämnden för Bibliotek, arkiv och 
historiska projekt, BAHP, är ständigt adjungerad 
till kollegiet. Under 2020 innehades denna post av 
Ulrich Lange.

Presidium
Presidiet (preses, vice preses och akademiens sekre-
terare) samordnar under akademikollegiet plane-
ringen av akademiens verksamhet, svarar för de upp-
gifter som överlämnas av akademien eller kollegiet 
och handhar löpande beslut. 

Ledamöter
Under våren 2020 började implementeringen av aka-
demiens nya stadgar som fastställdes av Akademien 
i plenum den 13 februari 2020. Det har inneburit en 
viss förändring av invalsförfarandet. 

Akademiens nya ledamöter nomineras av leda- 
möterna och utses av akademien en gång per år. 
De väljs in i någon av de tre avdelningarna: All-
männa avdelningen, Jordbruksavdelningen och 
Skogsavdelningen.

Från och med år 2020 finns inom varje avdel-
ning 70 rum för svenska ledamöter under 66 år och 
25 rum för utländska ledamöter under 66 år. Därtill 
finns utrymme för högst 20 hedersledamöter.

När en ledamot fyller 66 år lämnar denne sitt 
rum men kvarstår som fullvärdig ledamot och en ny 
ledamot väljs in i akademien.

Den 31 december 2020 hade akademien 523 
svenska och 176 utländska ledamöter, inklusive dem 
som valdes in vid akademisammankomsten den 12 
november 2020. Uppgifter om ledamöterna finns i 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens matrikel.

Kollegium
Akademiens styrelse, under Akademien i plenum, 
utgörs av akademikollegiet. Enligt de nya stadgarna 
består kollegiet av preses (styrelsens ordförande) och 
vice preses, de tre avdelningsordförandena samt av-
delningarnas vice ordförande, samtliga med man-
dattiden fyra år. Även akademiens sekreterare ingår 
i kollegiet som en del i tjänsten.

Övergripande organisation

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien står under H. M. Konungens beskydd.
Akademiens högsta beslutande organ är Akademien i plenum, det vill säga ledamöterna. 



50    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 1  2021

Verksamhetens innehåll bestäms av akademien genom dess olika organ och dess aktiva ledamöter. Utöver 
avdelningarna, deras kommittéer och den historiska verksamheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt 
(BAHP) finns fasta nämnder av rådgivande karaktär och berednings- och arbetsgrupper som tillsätts för 
specifika kortare uppdrag. De tre utskotten, som arbetar med akademiens övergripande och långsiktiga 
frågor, sorterar direkt under kollegiet.

Operativ organisation

Det praktiska arbetet bedrivs främst inom avdel-
ningarna och deras kommittéer, inom BAHP och 
inom utskotten. Den dagliga verksamheten utgörs 
normalt framför allt av sammankomster, konferen-
ser, seminarier, workshops, rundabordssamtal och 
boksläpp. Men som framgått tidigare så har många 
av aktiviteterna skjutits upp eller helt fått stryka på 
foten under 2020 – ett antal har dock ersatts med 
digitala möten. Dokumentation från aktiviteterna 
(presentationer, rapporter och liknande) läggs regel-

mässigt ut i anslutning till respektive aktivitet på 
akademiens webbplats, som i efterhand enklast hittas 
via webbplatsens aktivitetskalender. Mer omfattande  
dokumentation kan publiceras som en utgåva av 
akademiens tidskrift, KSLAT, se sidan 33. De olika 
grupperingarna har möjlighet att dokumentera sina 
interna aktiviteter på akademiens interna webbplats 
”Ledamotsrummet” dit ledamöterna kommer ge-
nom att logga in sig från www.ksla.se.

Akademihuset, Drottninggatan 95 B i Stockholm, baksidan. På översta våningen finns kansliet, en trappa ned bibliotek och kollegierum, på 
bottenplan donatorsfoajé, plenisal och två mindre konferensrum, och längst ned Oscars källare med sitt moderna kök.
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Utskotten

Utskottet för forskningsfrågor
Forskningsutskottet ska bidra till att skapa förut-
sättningar för att beslut som rör de gröna näring-
arna kan fattas på goda kunskapsmässiga grunder. 
Detta ska åstadkommas genom att identifiera kun-
skapsbehov, att medverka till att öka och utveckla 
finansieringen av relevant forskning, och att vara 
en arena för dialog, samverkan och idéutbyte både 
inom KSLA och med aktörer i samhället.

Två välbesökta digitala seminarier genomfördes 
under 2020, Innovativt, djärvt, hållbart – FoI för en 
grönare värld och Hållbar samhällsomvandling: Vad 
innebär det att gå från ord till handling?. Innehållet 
i seminarierna bygger på KSLA:s inspel 2019 till 
forskningspropositionen. Seminarierna har haft ett 
brett deltagande från riksdagen, myndigheter, aka-
demi, näringsliv och KSLA:s ledamotskår.

Forskningsutskottets ordförande år 2020 var 
Charlotte Bengtsson. Kansliresurs har varit Birgitta 
Naumburg. 

Utskottet för internationella frågor
Internationella utskottet ska förstärka det inter-
nationella perspektivet och arbetssättet i KSLA:s 
verksamhet. I grunden för utskottets arbete ligger 
det arbete som gjorts av tidigare kommittéer och ar-
betsgrupper med internationell inriktning samt alla 
de aktiviteter av internationell karaktär som pågår 
eller planeras inom ramen för avdelningarnas och 
kommittéernas verksamhet.

Det internationella utskottet har under året 
gjort en utvärdering av utskottets första tre år. Ett 

seminarium om Latinamerika och frihandelsavta-
let Mercosur var det första att skjutas på framti-
den när världen stängde ned till följd av pandemin. 
Ytterligare två aktiviteter har därefter skjutits fram.

Internationella utskottets ordförande år 2020 var 
Kerstin Niblaeus. Kansliresurs har varit Per Eriks-
son.

Utskottet för ungdomsfrågor
Ungdomsutskottet har ett par årligen återkomman-
de aktiviteter men coronapandemin 2020 medförde 
att färre aktiviteter än planerat kunde genomföras. 
I stället har utskottet tagit vara på möjligheten att 
utvärdera tidigare verksamhet och planera för kom-
mande år.

Mentorskapsprogrammet har gjort en omfat-
tande utvärdering av tidigare års program och i de-
cember antogs 15 nya mentor-/adeptpar. Den största 
förändringen är att programmet förlängts för att 
ge mentorer och adepter större möjlighet att skapa 
långsiktigt värdefulla och utvecklande relationer.

En caseutmaning med internationellt tema var 
planerad men aktiviteten genomfördes inte på grund 
av covid-19-utbrottet. I stället hoppas utskottet kun-
na genomföra en caseutmaning nästa verksamhetsår.

Utöver att unga ingått i Ungdomsutskottet har 
unga funnits representerade i fler av KSLA:s utskott 
och kommittéer, bland annat Jordbruksavdelningens 
Kommitté för kompetensförsörjning.

Ungdomsutskottets ordförande år 2020 var 
Åke Clason. Kansliresurs har varit Eva Ronquist.
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ännu mer aktuella, inte minst genom presentationen 
av EU:s strategi Farm to Fork och det fortsatta arbe-
tet mot ett klimatneutralt Sverige 2045.

Kommittén har förutom det interna arbetet med 
kolets kretslopp, kolbalanser på gårdsnivå, överlägg-
ningsämnet om markkol och jordhälsa i september 
(sid 18) samt en workshop om biokol (sid 28) också 
etablerat samarbeten med Formas om gemensamma 
aktiviteter och bidragit med diskussionsunderlag in-
för ett kommande forskningsprogram om jordhälsa.

Kommittén för Östersjöfrågor
Kommitténs programförklaring lyder ”Östersjökom-
mittén ska belysa utmaningar och möjligheter för 
vitalisering och förnyelse av Östersjöns kustbygder. 
Fokus är ett rikt näringsliv grundat på hållbart bru-
kande av kustens naturresurser på land och i vat-
ten”. Vid akademisammankomsten den 13 februari 
ansvarade kommittén för överläggningsämnet som 
handlade om näringsämnesförluster från land och 
övergödning av Östersjön (sid 17). Ambitionen var 
att denna aktivitet skulle följas upp med ett öppet se-
minarium kring närsaltsproblematiken i Östersjön, 
men detta fick skjutas på framtiden. Den 26 novem-
ber arrangerade kommittén i samarbete med SLU 
ett webbinarium för särskilt inbjudna, om återtag av 
näringsämnen från Östersjön genom skörd av muss-
lor – Blue mussel farming in the Baltic Sea (sid 27).

Allmänna avdelningen

I allmänna avdelningen behandlas övergripande 
frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, 
landskap, kultur och landsbygdsfrågor, kunskaps-
förmedling och samhällsplanering. Allmänna av-
delningen behandlar även frågor inom näringar och 
vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jord-
bruks- respektive skogsavdelningarna såsom ren- 
näring, fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk. 

Allmänna avdelningens ordförande år 2020 var 
Mats Denninger och avdelningssekreterare var Eva 
Ronquist.

Under 2020 arbetade två kommittéer inom av-
delningen: Kommittén för markkol och klimat- 
nytta samt Kommittén för Östersjöfrågor. Arbets-
utskottets arbete med att försöka etablera en mer 
permanent landskapsverksamhet vid KSLA gick 
dessvärre i stå på grund av pandemin. I dialog med 
de myndigheter som tidigare visat intresse för bland 
annat Landskapsforum hade en verksamhet baserad 
på fallstudier i fält diskuterats fram, men planerna 
har fått läggas på is.

Kommittén för markkol och klimatnytta 2020
Jord- och skogsbruk förfogar över planetens kraft-
fullaste verktyg för att binda luftens koldioxid, foto-
syntesen. Med den kunskapen blir utmaningar kring 
klimatet, markkol och jordhälsa mer gripbara, lik-
som insikten om växtproduktionens roll. Under året 
har frågorna kring både klimat och jordhälsa blivit 

En av Allmänna avdelningens kommittéer arbetar med Östersjöfrågor. 
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Jordbruksavdelningen

Jordbruksavdelningen behandlar frågor som be-
rör produktion, förädling och marknad i teori och 
praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgiv-
ningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinär-
medicin samt sådana miljöfrågor som hör samman 
med näringarnas sektorsansvar.

Jordbruksavdelningens ordförande år 2020 var 
Åke Rutegård och avdelningssekreterare Linda 
Cederlund. 

Under 2020 har avdelningens verksamhet varit 
fortsatt inriktad på frågor kring det svenska jordbru-
kets konkurrenskraft och den svenska livsmedels-
strategin med särskilt fokus på effekterna på svenskt 
jordbruk av EU:s Farm to Fork-strategi, nya CAP  
EU:s gemensamma jordbrukspolitik) och även på 
coronapandemins effekter på svensk livsmedels-
kedja.

Avdelningen har två verksamma kommittéer 
som båda är inne på sitt andra verksamhetsår: Kom-
mittén för kompetensförsörjning i den svenska livs-
medelskedjan och Kommittén för hållbar svensk 
matkonsumtion och -produktion. Båda kommitté-
erna återupptog efter en kortare omställningsperiod 
i mars–april sina aktiviteter i full omfattning och 
har arbetat helt på distans. Inplanerade frukost- 
seminarier och gårdsbesök som ställdes in i början 
av året har genomförts i digital form.

Kommittén för hållbar svensk matkonsumtion
och -produktion
Kommittén har i uppdrag att tillsammans med nä-
ringen, andra aktörer och forskare främja hållbar 
svensk livsmedelsproduktion och konsumtion av 
svenska livsmedel med konsumenten som målgrupp. 
Visionen är att man genom hållbar konsumtion bi-
drar till hållbar produktion. Kommittén har delat in 
sig i tre specifika fokusarbetsgrupper som alla haft 
separata möten med aktörer inom respektive fokus-
område. Arbetsgrupperna är Viktiga drivkrafter 
inom handel och förädling, Hållbar konsumtion och 
Primärproduktionens förutsättningar.

Kommittén för kompetensförsörjning i den
svenska livsmedelskedjan
Kommittén har som syfte att belysa problematiken 
med kompetensförsörjning inom lantbruks- och livs- 
medelssektorn, med främst politiker, utbildningsan-
ordnare, företag och organisationer inom branschen 
som målgrupper. Kommittén har gjort löpande in-
tervjuer med företagare från livsmedelskedjans alla 
led under året och håller på att identifiera kritiska 
och återkommande nämnare inom utbildning och 
arbetsliv för att möta arbetsgivares behov likaväl 
som ökad flexibilitet av relevant kompetens inom 
sektorn.

En av Jordbruksavdelningens kommittéer arbetar med kompetensförsörjning inom lantbruket.
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Skogsavdelningen

Skogsavdelningen behandlar frågor som berör sköt-
sel och nyttjande av naturresursen skog inklusive 
industri och marknad i teori och praktik, specifika 
utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de 
miljöfrågor som hör samman med näringens sek-
torsansvar.

Avdelningen har under 2020 samordnat KSLA:s 
yttrande över två EU-konsultationer: Road Map 
EU:s nya skogsstrategi och EU:s Draft Act Sustainable 
finance – EU classification system for green investments. 
Ett aktivt arbete har gjorts för att introducera och 
engagera nya ledamöter. Insatserna med högtids-
sammankomsten är en viktig del av ledamotsvården. 

Under 2020 har två kommittéer arbetat inom 
avdelningen: Kommittén för viltförvaltning (avdel-
ningsövergripande) och Kommittén för skador på 
skog.

Utöver det arbete som har bedrivits inom avdel-
ningens kommittéer har avdelningen uppmärksam-
mat de återkommande skogsbränderna och EU:s 
ökade fokus på skog; problematiserat den massme-
diala bilden kring Amazonas och hur media och 
myndigheter presenterar forskningsresultat; samt 
diskuterat möjligheten att utveckla miljöanalys för 
att bättre bidra till alla tre dimensionerna för hållbar 
utveckling inom Agenda 2030. 

Arbetet med att försöka definiera skogliga be-
grepp har fortsatt då flera ledamöter ansåg att KSLA 
borde definiera ordet skogsbruk. Ett internt arbete 
har gjorts där ledamöter har givits möjlighet att 
komma med synpunkter. Det slutliga förslaget som 
lades fram till kollegiet i december godtogs dock 
inte. Arbetet med att öka kunskapen om den pri-
vata äganderätten och dess betydelse för att främja 
de areella näringarna till samhällets nytta avsluta-
des under 2020 och under 2021 kommer ett arbete 
att göras för att sprida resultatet. Ett arbete med att 
förankra KSLA:s värdeord har påbörjats inom av-
delningen och det kommer att fortsätta under kom-
mande år.

Skogsavdelningens ordförande år 2020 var Mo- 
nika Stridsman. Avdelningssekreterare är Birgitta 
Naumburg. 

Kommittén för viltförvaltning
Kommitténs uppdrag är att bidra till utformandet av 
förbättrade processer och metoder för förvaltningen 
av vilt i skogs- och jordbrukslandskapen. Detta ska 
göras bland annat genom att beskriva och ge en 
överblick av den svenska viltförvaltningens styrkor 
och svagheter, särskilt förutsättningarna att hantera 
mål- och intressekonflikter. 

År 2020 präglades av pandemin med bland an-
nat digitala möten och en inställd gåsexkursion. Ett 
rundabordssamtal har genomförts för att identifiera 
vem som bestämmer över viltet. Texter för ett num-
mer av KSLA:s tidskrift KSLAT har börjat produ-
ceras för att färdigställas under 2021. 

Kommittén för skador på skog
Kommitténs uppdrag är att medvetandegöra bety-
delsen av skogsskador, höja kompetensen samt belysa 
skogsskadornas koppling till klimatförändringen. 
Året 2020 har till stor del påverkats av pandemin 
vilket inneburit att flera aktiviteter har ställts in el-
ler lagts på framtiden. Fokus för kommitténs arbete 
har varit att skapa en bild över de kunskapsbrister 
som finns genom att belysa skogsskadegörarnas 
ekonomiska, ekologiska och kulturella konsekven-
ser. Vidare har kommittén påbörjat arbetet med att 
försöka skapa en överskådlig bild av vilka medel som 
finns tillgängliga för att göra ekonomiska beräk-
ningar på skogsskador. Under det gångna året har 
kommittén arbetat med planering för aktiviteter 
och förberett inspel till de nya skogsskadesatsningar 
som regeringen har finansierat hos Skogsstyrelsen 
och SLU. Kommittén har även varit aktiv i sociala 
medier, bland annat via Facebookgruppen ”Sjukt 
intresserad av skog”.
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Bibliotek, arkiv och historiska projekt 
(BAHP)

BAHP ansvarar för akademiens historiska verk-
samhet som består av grenarna bibliotek, arkiv och 
historiskt inriktade projekt. Verksamheten riktar 
sig främst till forskare och studerande på alla ni-
våer men också till alla som är verksamma inom den 
gröna sektorn.

Utvecklingen av bibliotekets service och tjänster 
har fortsatt under året tack vare det bidrag till en bib-
liotekarietjänst som Näringsdepartementet finan- 
sierar via Formas. Tjänsten ger biblioteket möjlighet 
att upprätthålla god nivå på servicen till bibliotekets 
olika målgrupper, som akademiledamöter, forskare, 
studenter och allmänhet.

Historiska projekt 
Under året har BAHP drivit ett antal projekt med 
historisk inriktning, bland annat ett som handlar om 

den svenska jordbrukspolitiken 1985–1995 – å ena 
sidan den beslutade men aldrig genomförda avreg- 
leringen av jordbruket, å andra sidan anslutningen 
till EU, som innebar en ny typ av reglering men 
också en vidgad marknad. Ett projekt tar upp kons 
betydelse och olika roller i samhället, som till exem-
pel livsmedelsproducent, kon och miljön samt kon 
som samhällsbyggare historiskt. Boksamtal kunde 
genomföras i början av året med syftet att lyfta fram 
intressanta böcker i samtal mellan författare, sam-
talsledare och publik. Som exempel kan nämnas 
böckerna Till bildningens försvar. Den svåra konsten 
att veta tillsammans av akademiledamoten Sverker 
Sörlin (sid 21) och Mannen som ordnade naturen, som 
är en biografi över Linné av Gunnar Broberg, pro-
fessor i idéhistoria i Lund (sid 23). BAHP har även 
bidragit till akademiens nya satsning på poddar.

Ett av BAHP:s historiska projekt handlar om kons betydelse och olika roller i samhället.
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Uppföljning av KSLA:s miljöpolicy

KSLA:s kollegium fastställde akademiens miljöpolicy den 26 maj 2020. Enligt den ska KSLA genom att 
vara en aktiv, obunden mötesplats där resurshushållnings-, miljö- och utvecklingsfrågor alltid står i fokus 
bidra till att utveckla samhället i riktning mot långsiktig hållbarhet. Målet är att varje år genomföra någon 
form av förbättring.

Som en direkt effekt av coronapandemin har vi un-
der 2020 i stor utsträckning minskat vår miljöbelast-
ning vad gäller kontorsmateriel, måltidsservice och 
resor i samband med olika möten och arrangemang. 
Detta tack vare att tekniken för digitala möten för-
bättrats påtagligt. 

Kansliet följer en plan där påbörjade och genom-
förda miljö- och hållbarhetsåtgärder noteras.

I fråga om resor har en uppföljning skett, för-
delad på flyg, tåg och bil. Arbetet påbörjades under 
2020. På grund av covid-19 minskade antalet resor 
för ledamöter och kansliet till nästan noll under året, 
vilket också avspeglar sig i lägre resekostnader 2020. 
Så länge pandemirestriktionerna råder har kansliet 
ett ansvar att uppmuntra och stötta akademiens 
grupperingar i att genomföra digitala möten framför 

fysiska då det är möjligt. Oavsett hur pandemiläget 
utvecklas kommer digitala möten att vara möjliga 
även framöver.

En uppföljning har skett av el- och värmeför-
brukning i akademiens fastighet år 2020. Alla ny-
anskaffade datorer är energisnåla och alla som ar-
betar på kansliet stänger av sina persondatorer vid 
arbetsdagens slut. På detta område återstår två saker 
att göra: att beställa en energideklaration för fastig-
heten och att sedermera genomföra råden i den.

När det gäller material och kemikalier är regeln 
att ta miljöhänsyn vid såväl inköp av kontorsvaror 
och elektronik som vid upphandling av trycktjänster. 
En miljöcertifierad städfirma anlitas för att ta hand 
om lokalerna och återvinningsstationer för plast, 
glas, metall och kartong har skapats i huset.

Återvinning ingår i arbetet med att förbättra miljön. Foto: Patrik Nylin [CC BY-SA 4.0].
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Nya ledamöter

Nedanstående personer valdes in som ledamöter i akademien vid 2020 års näst sista sammankomst den 
11 november. I normala fall tar de nya ledamöterna emot sina ledamotsbrev vid högtidssammankomsten 
den 28 januari året efter invalet, men den fysiska sammankomsten ställdes in på grund av coronapande-
min och ersattes av en digital högtidssammankomst i mindre format. I stället fick alla nya ledamöter sina 
ledamotsbrev per post och alla svenska nya ledamöter gavs möjlighet att presentera sig vid den digitala 
akademisammankomsten den 10 december. De internationella ledamöterna fick samma möjlighet vid ett 
introduktionswebbinarium den 27 januari 2021.

Allmänna avdelningen
Svenska ledamöter
Redaktör Pär Fornling, Malmö
Agr.dr Maria Karlsson, Uppsala
Professor Björn-Ola Linnér, Linköping
Agronom Johanna Sandahl, Hägersten

Internationella ledamöter
Professor Eeva Primmer, Helsingfors, Finland
Professor Peter Sandøe, Store-Heddinge, 
Danmark

Jordbruksavdelningen
Svenska ledamöter
Agronom Anna Carlström, Solna
Professor Thomas Kätterer, Uppsala
Generaldirektör Ann Lindberg, Uppsala
Kommunikations- och utvecklingsansvarig
Helene Oscarsson, Linköping

Internationell ledamot
Professor Tony Simons, Bath, England

Skogsavdelningen
Svenska ledamöter
Professor Johan Bergh, Tollarp
Jägmästare Emma Berglund, Mariefred
Jägmästare Pär Stenmark, Älmhult
Professor Karin Åhman, Stockholm

Internationella ledamöter
Ms Hannele Arvonen, Matfors (Finland)
Mr Andrew Wiltshire, Blenheim, Nya Zeeland
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In Memoriam

Vid akademiens ordinarie sammankomster läses korta minnesord över de nyligen avlidna svenska leda-
möterna, varefter de hedras med en stunds tystnad.

Vartannat år publiceras en skrift som innehåller mer utförliga nekrologer samt fotografier då det är 
möjligt. Inom varje avdelning finns en ledamot utsedd att ansvara för att nekrologer inom den egna 
avdelningen tas fram. Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) ansvarar för texten, den slutliga ut-
formningen av nekrologerna och utgivningen av skriften.

Följande ledamöter har avlidit under verksamhetsåret 2020.

Allmänna avdelningen

Kenneth Domier, f 1933, invald 1980 (7 mars).
Sten Ebbersten, f 1938, invald 1984 (7 november).
Horst Eichhorn, f 1927, invald 1986 (20 september).
Börje K Gustafsson, f 1930, invald 1997 (5 januari).
Jan O Mattsson, f 1930, invald 1989 (26 oktober).
Johan Nordenfalk, f 1934, invald 1992 (14 december).
Birgitta Sidh, f 1922, invald 1977 (21 augusti).
Sune Zachrisson, f 1932, invald 1991 (9 januari).
Masanao Umebayashi, f 1933, invald 1980 (27 maj).

Jordbruksavdelningen

Wilhelm Bennet, f 1936, invald 1986 (9 april).
Göran Hugoson, f 1933, invald 1985 (16 maj). Vice preses 1996–1999.
Bleckert Lagerfelt, f 1937, invald 1980 (1 maj).
Harry Linnér, f 1944, invald 1993 (15 juni).
Gerrit Meester, f 1944, invald 1997 (27 februari).
Louis Ollivier, f 1934, invald 1998 (5 januari).
Knut Rønningen, f 1938, invald 1980 (3 februari).
Marian Truszczyński, f 1929, invald 1996 (8 juni).

Skogsavdelningen

Hubertus Eidmann, f 1928, invald 1986 (8 juni).
Göran Lönner, f 1935, invald 1987 (3 april).
Nikolay Moiseev, f 1929, invald 1995 (22 juli).

Inom parentes: dag för dödsfall.
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Keiko Blesserholt, handläggare stiftelsefrågor
Linda Cederlund, akademihortonom, Jordbruksavdelningens sekreterare
Sofia Dahlén, akademikamrer
Agneta Davidsson Ohlson, konferenskoordinator/kommunikatör
Per Eriksson, akademibibliotekarie
Jimmy Lyhagen, akademibibliotekarie, IT-systemansvarig
Birgitta Naumburg, akademijägmästare, Skogsavdelningens sekreterare
Ylva Nordin, akademikommunikatör
Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd
Eva Ronquist, akademiagronom, Allmänna avdelningens sekreterare
Roland Svensson, service- och fastighetsansvarig

Dessutom har kansliet haft stöd av en praktikant, Maha Razouk, under årets sista månader.

Personal

Akademiens kansli har haft totalt 11 personer anställda under år 2020:
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EKONOMIN
Flerårsöversikt 2016–2020

Fördelning av utdelade medel 2020
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Akademien
Tkr 2020 2019 2018 2017 2016

ÖVERSIKT RESULTAT

Rörelseintäkter 14 443 17 252 21 096 17 627 20 212

Rörelsekostnader -19 915 -22 334 -21 323 -21 487 -21 982

Rörelseresultat -5 472 -5 082 -227 -3 860 -1 770

Finansiella poster 5 850 6 319 8 253 4 236 4 594

Årets resultat 378 1 237 8 026 376 2 824

ÖVERSIKT FÖRMÖGENHET

Marknadsvärde finansiella anläggningstillgångar 150 844 148 142 132 670 134 155 134 036

Totalt eget kapital 133 568 133 190 131 952 123 926 123 550

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

3,9 % 4,8 % 6,2 % 3,2 % 3,6 %

Gemensamt förvaltade stiftelser
Tkr 2020 2019 2018 2017 2016

ÖVERSIKT RESULTAT

Direktavkastning 29 074 33 078 33 075 27 664 29 318

Realisationsresultat 8 449 3 388 22 124 7 225 4 162

Total avkastning av kapital 37 523 36 466 55 199 34 889 33 480

Utdelade medel (fördelning, se nästa sida) 19 237 18 223 21 503 18 542 20 606

ÖVERSIKT FÖRMÖGENHET

Marknadsvärde finansiella anläggningstillgångar 993 178 967 999 831 794 875 628 820 235

Eget kapital 831 646 817 574 803 492 756 590 718 190

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

3,9 % 4,4 % 6,3 % 4,2 % 4,2 %

Flerårsöversikt 2016–2020
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Fördelning av utdelade medel 2020

→
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Anslag, stipendier, priser och belöningar
TOTALT SEK 19 237 221

BIDRAG TILL FORSKNINGSPROJEKT, ÖVRIGA PROJEKT SAMT STIPENDIER: 18 881 226

Stiftelsen Adolf Dahls fond 556 000

Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond 15 000

Stiftelsen Akademiens biblioteksfond 500 000

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond 125 000

Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond 360 000

Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond 52 000

Stiftelsen Anders Elofsons fond 180 000

Stiftelsen A. W. Bergstens donation 2 411 000

Stiftelsen Axel Melanders fond 96 000

Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond 6 136 872

Stiftelsen Carl-Gustaf och Viveka Åkerhielms minnesfond 225 000

Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond 73 000

Stiftelsen Ch. E. Lövenskiölds donationsfond 57 000

Stiftelsen Edvard Nonnens fond 110 000

Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond 45 000

Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg 68 000

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond 1 281 918

Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond 36 000

Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond 15 000

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden 617 000

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, elevstipendier 20 000

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond 225 000

Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond 82 000

Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons fond 161 611

Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond 60 000

Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond 50 000

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond 244 400

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, elevstipendier 20 000

Stiftelsen Nilsson-Ehle-medalj 45 000

Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond 40 000



64    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 1  202164    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 1  2021

Forts. BIDRAG TILL FORSKNINGSPROJEKT, ÖVRIGA PROJEKT SAMT STIPENDIER:

Stiftelsen Per Palmgrens fond 177 500

Stiftelsen SLO-fonden 2 925 000

Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering 33 000

Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond 500 000

Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder 223 000

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning 474 925

Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond 438 000

Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling 70 000

Ulla och Birger Håstadius Stiftelse 132 000

PRISER OCH BELÖNINGAR UR FÖLJANDE STIFTELSER: 355 995

A. W. Bergstens donation: Bergstens pris 60 000

Hugo och Emma Björkmans minnesfond: belöning för framstående doktorsarbete 20 000

Hugo och Emma Björkmans minnesfond: belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation 20 000

Hugo och Emma Björkmans minnesfond: föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst 20 000

Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond: belöning inom pedagogik och undervisning 20 000

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden: stipendium till landsbygdsutvecklare 20 000

Stiftelsen S. O. Bergs och Fajer Fajerssons fond: S. O. Bergs och Fajer Fajerssons pris 50 000

Ulla och Birger Håstadius Stiftelse: Håstadiuspriset 100 000

MEDALJER UR FÖLJANDE STIFTELSE:

A. W. Bergstens donation: Akademiens A. W. Bergstenmedalj, guldmedalj och silvermedalj 45 995
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn 
främja jordbruk och skogsbruk och 

därtill knuten verksamhet.
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
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nätverksorganisation som arbetar med frågor 
om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog 
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