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Preses har ordet

Akademiens preses Jan Fryk. Foto: Lars Klingström.

Det gångna verksamhetsåret in-
leddes med pandemirestriktioner och 
en inställd Högtidssammankomst i 
gyllene salar. Det avslutades med en 
hybridakademisammankomst i ple-
nisal och framför dataskärmar, strax 
därefter följd av återupptagna restrik-
tioner föranledda av den fjärde vå- 
gens omikronmutation. Däremellan 
några få månader av lättnad och nor-
malitetskänsla. 

Man kan tappa sugen för betydligt 
mindre än ett envist och svårbemäst-
rat virus. Men nu är Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien inget till- 
håll för tappade sugar. Trots tidvis 
svajiga yttre förutsättningar har verk- 
samheten i allt väsentligt genom-
förts planenligt och med sedvanligt 
stort engagemang från såväl ledamö-
ter som kansli. 

I tider av osäkerhet och samhäl-
leliga påfrestningar, har det känts 
särskilt angeläget att reflektera över 
akademiens uppgift. I olika konstel-
lationer har därför vår portalpara-
graf och verksamhetsidé, där bland 
annat innebörden av ”till samhällets 
gagn” liksom att vara en ”oberoen-
de” aktör, varit föremål för diskus-
sion och eftertanke. Att främja ett 
”hållbart bruk och vård” av natur-
resurserna jord, skog och vatten har 
länge varit en ledstjärna för KSLA. 
Och hållbarhet kommer att vara ett 
nyckelbegrepp även om två decen-
nier, om man får tro våra nyinvalda 
ledamöters framtidsspaningar. 

År 2022 är det femtio år sedan 
FN:s konferens om mänsklig miljö 
hölls i Stockholm. Konferensen bar 
embryot till Brundtlandrapportens 

definitioner av hållbar utveckling 15 år senare. Det var också förs-
ta gången som klimatfrågan adresserades på högsta politiska nivå. 
Klimatfrågan är, med sin vittfamnande komplexitet, av uppenbara 
skäl ett av KSLA:s viktigare fokusområden. Mycket av dagens upp-
märksamhet på de areella näringarna knyter an till just deras håll-
barhet i ett klimatperspektiv.

Under året kunde vi ta del av en omfattande, laddad och inte säl-
lan värderingsstyrd offentlig skogsdebatt. En debatt där man skulle 
kunna säga att KSLA befunnit sig i orkanens öga. Den här gången 
handlade meningsskiljaktigheterna främst om hur att bruka, eller 
inte bruka, skogen för att uthålligt uppnå största möjliga klimatnyt-
ta och värna den biologiska mångfalden. Inom våra egna led finns 
olika uppfattningar därvidlag, vilket också märkts i mediala fora. 
Sådant kan vara vitaliserande och är naturligtvis helt i sin ordning.

Det är emellertid inte akademiens roll att ta ställning i en publik 
debatt, som dessutom inrymmer politiska dimensioner. Vår uppgift 
är att objektivt tillhandahålla kunskaps- och erfarenhetsunderlag, 
liksom att initiera och erbjuda arenor för respektfull dialog – och 
på så sätt bidra genom vägledning och stöd för såväl samhällsdebatt 
som beslutsfattare och allmänhet. 
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Med en enligt FN förväntad global befolkningsökning på ca 25 procent fram till 2050, kan det vara 
svårt att föreställa sig vilka krav som kommer att ställas på jordens jordar för att vi ska klara en hållbar 
livsmedelsförsörjning. Samt att göra det i en fossilfri ekonomi, under det att vi tar hänsyn till biodiversitet 
och samtidigt återför koldioxid från atmosfären för att lägga fast den i marken. 

För att möta denna monumentala utmaning måste till att börja med den odlingsvärda jorden skyddas och 
bevaras. Samtidigt är det nödvändigt att utveckla jordbruket till att ge mer med mindre. Mer mat, mångfald 
och klimatnytta med mindre insatser av energi och kemikalier. Akademien är på olika sätt engagerad i det 
långsiktiga, världsomfattande samarbete som pågår för att utveckla sådana brukningsmetoder. Paradoxalt 
nog kan vi samtidigt på hemmaplan med oro se hur högvärdig odlingsmark, trots visst lagskydd, läggs under 
asfalt och betong för trafikleder, köpcentra och logistikcentraler.

Vid sidan av livsmedelsförsörjningens dilemma har WHO klassat den globalt ökande antibiotikaresis-
tensen som ett av de största hoten mot människans hälsa. Sverige ligger här långt fram och har visat att 
det är möjligt att radikalt minska antibiotikaanvändningen i lantbrukets djurhållning. Men detta är inte 
tillräckligt för att lösa problemet. Den nyligen etablerade Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel är ett 
initiativ för att kraftsamla och samordna aktiviteter mellan viktiga aktörer, för att öka takten i arbetet mot 
antibiotikaresistens.

Vår akademi är, inom ramen för sitt uppdrag, i olika former engagerad i en rad stora hållbarhetsfrågor, 
utifrån såväl lokala och regionala som globala perspektiv. Här har jag endast lyft några få exempel. Den som 
tillägnar sig verksamhetsberättelsen i sin helhet får en mer fullständig bild. Alla våra aktiviteter, större som 
mindre, har det gemensamt att de knyter an till betydelsefulla skeenden för de areella näringarna. Skeenden 
där KSLA, med sin unikt stora samlade kompetens, de facto kan göra skillnad. Till samhällets gagn.

Men förvisso skulle detta vårt arbete löpa ännu effektivare om vi kunde lämna Corona och det grekiska 
alfabetet bakom oss!

Jan Fryk
Akademiens preses
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Akademisekreterarens 
reflektioner från 2021

Del av den globala arenan
Akademiens agenda har trots pandemin varit full under året tack vare fullfjädrad teknik som utvecklats 
successivt under både 2020 och 2021. De globala målen har legat i fokus för våra aktiviteter och vi har följt 
den långa raden av pågående processer nationellt, inom EU och internationellt. Entusiastiska ledamöter har 
engagerat sig och akademiens klimatarbete har intensifierats bland annat genom granskningen av IPCC-
rapporten Att begränsa klimatförändringarna. Akademien bidrar med en liten bit till den gigantiska kaka 
som utgörs av IPCC:s arbete där forskare och experter från hela världen samlat sin kunskap. Kanske kan vi 
påverka en aning i någon riktning även om det naturligtvis är svårt i detta globala virrvarr där åsikterna om 
hur vägen ser ut mot netto-noll är diametralt motsatta emellanåt. Detsamma gäller inom akademien som är 
en spegel av samhället – men återigen har KSLA öppnat upp för oberoende samtal med målet att hitta det 
som är gemensamt. Det vill säga det som stärker de gröna näringarna och inte splittrar och som dessutom 
stärker samhället. För det är just det som är vår uppgift – att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet 
till samhället gagn stärka jordbruk och skogsbruk och därtill knuten verksamhet. Vår efterlängtade högtidssam-
mankomst blev en digital händelse som kryddades med ett tänkvärt högtidstal av Åsa Wikforss, professor i 
teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Rubriken var Den stora oenigheten och delvis klargjorde det män- 
niskors olika syn på tingens ordning.

En större akademi genererar fler samarbeten
Under 2021 valdes 21 nya svenska och internationella ledamöter in i KSLA. Vi är snart nog en akademi 
med hela 710 ledamöter och jämställdheten bland akademiens ledamöter ökar från år till år, vilket gläder 
mig. Akademiens kompetensbank är minst sagt imponerande och ju fler ledamöter, desto större blir nätver-
ket runt KSLA. Det genererar fler framgångsrika samarbeten såväl i det dagliga arbetet som när det gäller 
konkreta aktiviteter. FN:s toppmöte om livsmedelssystem genomfördes i september och svenska aktörer har 
varit mycket engagerade. FN-arbetet syftar till att förbättra de globala livsmedelssystemen för att uppfylla 

År 2021 var Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 209:e 
verksamhetsår sedan starten 1813. Det var också andra året då 
mänskligheten tampades med Covid-19 och första året som ett 
globalt vaccinationsprogram etablerades. Två år med pande-
min har präglat oss och väckt oss från en dvala där allt bara 
flyter på och små ting blir till stora ting som man inbillar sig 
är viktiga för världsordningen. Vi lämnar nu 2021 bakom oss 
och kan konstatera att lärdomarna är många. Under en period 
kommer vi att kunna relatera till det som varit och beröras, men 
så småningom kan vi börja fokusera på långsiktiga frågor som 
berör vår överlevnad på längre sikt.

Eva Pettersson och Ben. Foto: Peter Saarikoski.
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de globala målen för hållbar utveckling. Regeringskansliet, FAO-kommittén och KSLA inledde processen 
i januari och i oktober genomfördes ett uppföljande seminarium där resultatet av toppmötet diskuterades. 
Kriserna i världen är tydligt återkommande så livsmedelsberedskap på kort och lång sikt har diskuterats vid 
ett flertal seminarier och rundabordssamtal under året i samarbete med andra aktörer. Hur ska vi transpor-
tera både oss själva och maten som åker land och rike runt innan den hamnar i våra magar? Energin i tanken 
och på tallriken blir bara dyrare – ska jag köpa den där elbilen snart för att skona klimatet? Eller ska jag 
promenera till affären och köpa frysta grönsaker i stället för att åka till gården två mil utanför stadsgränsen 
och köpa närodlat? Komplexa frågor som diskuterades vid en i raden av akademiens intressanta och tänk-
värda överläggningar där aktörer från andra organisationer bjudits in. 

Naturresurser, solen och människan
Marken måste vara bördig, vattnet måste vara rent och falla i lagom mängder, klimatet lagom varmt och 
tekniken måste vara den bästa möjliga för att fotosyntesen ska få de bästa möjliga förutsättningarna för pro-
duktion av mat och skog. Naturresurserna är våra medel och de behöver vårdas med all tänkvärd ödmjukhet. 
Ingen lantbrukare har för avsikt att såga av grenen han eller hon sitter på utan vill vårda arvet från tidigare 
generationer med en stor portion respekt och kärlek. KSLA jobbar med alla aspekter i akademiens kom-
mittéer och grupperingar – från marken, till fröet och plantan, med hjälp av tekniken och människan, till 
produkten och tillbaka igen. Forskning och beprövad erfarenhet är vår ledstjärna och grunden för att uppnå 
en långsiktig bioekonomi. I försommartid ordnades ett webbinarium där exempel från Sverige, Östafrika 
och Colombia presenterades följt av diskussioner om vetenskapens och innovationens roll i en kunskapsba-
serad bioekonomi och hur detta ska omsättas till handling. 

Prisas den som prisas bör
Utdelning av priser och belöningar är ett årligen återkommande inslag i akademiens kalender. Välförtjänta 
personer tilldelas hedersbetygelser av olika slag, finansierade av de generösa donationer som kommit aka-
demien till godo. Några av pristagarna får möjlighet att ordna ett seminarium och under året arrangerade 
Håstadiuspristagaren och agronomen Robert Olsson ett seminarium på temat Svensk sockerbetsodling – både 
hållbar och lönsam. Professor Peter Roeder erhöll det prestigefulla Bertebospriset 2020, men på grund av 
pandemins härjningar så fick seminariet skjutas upp ett flertal gånger men kunde till slut genomföras som 
ett webbinarium i början av september med rubriken Towards a New Mindset for Epidemic Animal Diseases. 
Tack vare digitala möjligheter kunde föredragshållare från alla jordens hörn medverka. 

Varma hälsningar,

Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och vd
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Akademihuset på gårdssidan i mars.
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Foto: Erik Cronberg.
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Högtidssammankomsten 2021

Akademiens 209:e högtidssammankomst hölls på grund av pandemin via länk. Presidiet, liksom några 
kanslimedarbetare, deltog från kollegierummet/Anders Walls rum i akademiens hus i Stockholm, medan 
övriga deltagare befann sig på självvalda platser. 

Preses Jan Fryk öppnade aftonens digitala sammankomst och hälsade alla gäster välkomna.
Akademiens sekreterare Eva Pettersson presenterade årets utsedda pris- och belöningsmottagare och 

läste upp prismotiveringarna. Efter varje pristagares presentation vidtog ett samtal med honom eller henne 
lett av vice preses Lena Ingvarsson. Var och en berättade kort om sitt arbete och vad som han eller hon 
trodde kunde ligga på lut i den närmaste framtiden. Detta år fick pris- och belöningsmottagarna möjlighet 
att hämta sina utmärkelser på akademiens kansli, medan alla diplom skickades hem till varje person.

Högtidstalet hade rubriken Varieties of disagreement (Den stora oenigheten) och framfördes av Åsa Wik-
forss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Menyn presenterades av hedersledamoten Christina Möller och Stadshusets källarmästare Gunnar 
Eriksson. 

Under ceremonin framförde Orphei Drängar ett antal sånger. 
Preses Jan Fryk förklarade till sist den 209:e högtidssammankomsten avslutad. För dem som fanns på 

plats i akademiens hus serverades högtidsmiddagen i Donatorsfoajén, medan övriga ordnade sin högtids-
middag på egen hand.

Överst t v: Vice preses Lena Ingvarsson, akademiens sekreterare Eva Pettersson och 
preses Jan Fryk följde med intresse händelserna på den stora skärmen. 

T v: Gunnar Eriksson och Christina Möller presenterade menyn.

Ovan: Åsa Wikforss höll högtidstalet från hemmaplan.

Foton: Agneta Davidsson Ohlson.
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Akademiens A. W. Bergstenpris
för framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verk-
samhet eller jämförbar insats på det praktiska området som bidragit till 
att väcka håg och intresse för jordbruket eller därmed förenad närings-
gren,
till professor Hans Andersson, Örsundsbro,
– för framstående insatser inom lantbruksekonomisk undervisning och 
forskning. Hans alldeles särskilda förmåga att koppla ihop avancerad 
ekonomisk teori med livsmedelskedjans praktik har inspirerat många 
studenter, forskarkollegor och branschföreträdare. Hans Andersson har 
därmed förtjänstfullt bidragit till svenskt lantbruks utveckling.

Akademiens S.O. Berg- och Fajer Fajerssonpris
som delas ut som belöning för framstående insatser inom lantbrukets 
marklära/växtnäringslära eller till växtförädlings-/kvalitetsforskning,
till agr.dr, tidigare statsagronom Tomas Rydberg, Uppsala,
– som på ett synnerligen framgångsrikt sätt kombinerat vetenskaplig 
forskning med praktiskt inriktad fältförsöksverksamhet i ett nära sam-
arbete med branschen. Tomas Rydberg har dessutom varit en mycket 
uppskattad föreläsare och handledare.

Akademiens Ulla och Birger Håstadiuspris
för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom svensk växtodling, 
till agronom Robert Olsson, Trelleborg,
– för hans centrala roll i arbetet med att utveckla en hållbar och lönsam svensk sockerbetsodling, till nytta 
för såväl odlare som industri.

Priser och belöningar 2021
Vid högtidssammankomsten den 28 januari 2021 presenterades följande personer som mottagare av 
priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens verksamhetsområden.

Akademiens A. W. Bergstenpris.
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Akademiens Guldmedalj
för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält,
till professor Bill Hansson, Jena, Tyskland,
– som är verksam vid Max Planck-institutet för kemisk ekologi, för hans enastå-
ende arbete med att etablera, leda och utveckla internationell spetsforskning om 
insekters doftkommunikation samt hans bidrag till att kunskaperna tillämpats 
inom jord- och skogsbruk. 

Akademiens Silvermedalj
för att på förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna,
till skog.dr och tidigare fältentomolog Åke Lindelöw, Väddö,
– för hans förmåga att på ett kompetent och tankeväckande sätt förklara in-
sekters biologi och förekomst i den brukade skogen, en uppskattad expert och 
folkbildare.

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 fil.dr Jean-Baptiste Jouffray, Lidingö,
– för hans avhandling The Anthropocene Ocean. Risks and opportunities for global 
sustainability, Stockholms universitet, som behandlar havet i människans tids-
ålder (antropocen). Jean-Baptiste Jouffray studerar främst hur socioekonomiska 
drivkrafter kan kopplas till och påverka ekosystem. Avhandlingen utgör ett 
viktigt bidrag till diskussionen om det hållbara nyttjandet av havets resurser.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervis-
ning
för att under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt ha 
förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid universitet eller högskola,
till forskningsledare Kristina Ascárd, Södra Sandby,
– som under sin aktiva lärargärning på ett konstruktivt, pedagogiskt medve-
tet och inkännande sätt bidragit till att utforma och utveckla dagens Lant-
mästarprogram samt masterprogrammet Agroecology. Kristina Ascárd har 
under sin yrkesverksamma tid vid SLU Alnarp engagerat sig i studenternas 
personliga utveckling och bidragit till att programmets innehåll och utform-
ning kunnat möta utmaningarna inom de gröna näringarna.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunika-
tion
till person inom skogs- eller jordbrukssektorn som gjort framstående insatser 
inom forskningskommunikation,
till universitetslektor Jens Sundström, Uppsala,
– för att han med engagemang, vetenskaplig stringens och utmärkt anpassning 
till målgruppen och i ett flertal olika sammanhang aktivt har spridit kunskap 
om växtförädling, genteknik och moderna växtförädlingstekniker.

Akademiens guldmedalj.

→

Akademiens silvermedalj.
Foto: Keiko Blesserholt.

Jean-Baptiste Jouffrays 
avhandling.
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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 försökstekniker Lars Johansson, Lundsbrunn,
– som under sitt arbetsliv engagerat och effektivt samlat in data och varit en viktig länk mellan forskning 
och praktik. Han har varit en ovärderlig kraft för utvecklingen på Götala, SLU.

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 lantmästare Anita Persson, Hörby,
– som har ett mångårigt och stort engagemang för hållbar livsmedelsproduktion. Hon har genom sin initia-
tivkraft och sin förmåga att skapa nätverk med såväl universitet och myndigheter som olika livsmedelskluster 
ökat intresset för de gröna näringarna och bidragit till en positiv utveckling för många lantbruksföretag och 
därmed också till en levande landsbygd.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare går till person som i praktisk verksamhet bidragit till positiv utveckling. Foto: Albrecht Fietz.
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Ordinarie sammankomster

Akademiens högtidssammankomst infaller den 28 januari varje år. De följande sammankomsterna under  
året bestod av en formell del och därpå en överläggning av hög aktualitet för ledamöterna. Överläggning-
arna 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 samman-
komsterna under året, den i maj och årets sista avrundande sammankomst i december, är ansvaret för 
arrangemanget avdelningsövergripande (Ö).

De sex ordinarie sammankomster som hölls år 2021 lockade sammanlagt 769 deltagare, via länk eller 
fysiskt – den senare möjligheten öppnades från och med oktobersammankomsten för ett begränsat antal 
deltagare som kunde uppvisa bevis på dubbelvaccination eller covidantikroppar. Alla sammankomsterna 
webbsändes i efterhand med totalt 1 099 visningar.

Siffran för deltagare nedan innebär antal anmälda deltagare i realtid, fysiskt eller via länk. Siffran för 
webbvisningar nedan anger antalet visningar i efterhand.

Den nya europeiska jordbrukspolitiken, CAP, kommer att få stora effekter på svenskt jordbruk. Foto: Jonathan Petersson.

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?
11 februari
Sverige får en ny jordbrukspolitik 2023 då nya CAP införs och ännu pågår förhandlingarna. En central fråga 
är hur mycket ambitionerna på miljö- och klimatområdet kommer att höjas. Parallellt förbereder regerings-
kansliet Sveriges strategiska plan där valet av åtgärder i Sverige anges och på vilket sätt olika mål ska nås. 
Carl-Johan Lindén från EU-kommissionen beskrev den politiska processen. Det svenska förhandlingsläget 
och kopplingen mellan nationella mål och CAP togs upp av Per Callenberg, Näringsdepartementet. Olof 
Johansson, Jordbruksverket, presenterade förslaget till strategisk plan – hur den kan komma att påverka 
bondens vardag togs upp av riksdagsledamot Kristina Yngwe (C). Jenny Jewert, WWF, lyfte eventuella 
inkomststöd i form av miljö- och klimatersättningar som kompensation för minskad CAP-budget. Det 
rådde enighet om att CAP:s effekter får stor inverkan på svenskt jordbruk och att det är svårt att få gehör 
för en svensk linje utan samverkan med andra länder. Flera intressenter önskar även fördjupad insyn i den 
svenska beredningsprocessen.
74 deltagare + 127 webbvisningar (J)
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Taigabjörnmossan är bara känd från en lokal i Dalarna men kan efter ett skred vara utdöd i Sverige. Foto: Jason Hollinger [CC BY 2.0].

förändringsarbete som krävs. En nyckelfråga är hur 
man mäter biologisk mångfald, vilket inte är helt 
lätt eftersom det handlar om att ha överblick över 
väldigt många skogslevande arter. Utgångspunkten 
är FN:s konvention för biologisk mångfald. Den 
lägger grunden, men talar inte om vad som behöver 
göras operativt för att gå vidare. Torbjörn Ebenhard, 
Centrum för Biologisk Mångfald, menade att vi be-
höver definiera vilken biologisk mångfald det hand-
lar om och samla in data i fält för att systematiskt 
följa utvecklingen och visa trenderna för olika arter.
109 deltagare + 119 webbvisningar (S)

Four perspectives on climate change
20 maj
Sammankomsten var en ”digital utflykt”, med fokus 
på olika internationella perspektiv på klimatföränd-
ringar. Några internationella ledamöter redovisade 
sina tankar om klimatförändringen och den tidigare 
rådgivaren vid svenska ambassaden i Moskva, doktor 
Bo Libert, var inbjuden att reflektera över klimatför-
ändringar och jordbruksproduktion i Ryssland. 
63 deltagare + 97 webbvisningar (Ö) 

Finansiering och riskvilligt kapital i svenskt 
jordbruk
9 september
Sveriges nationella livsmedelsstrategi innehåller höga 
ambitioner om att öka den svenska livsmedelsproduk- 
tionen med hänsyn till relevanta miljömål. Nyckel-
aktörer är de svenska lantbruksföretagen som i reali-

Landsbygdens nya skepnad
11 mars
Efter 2008 har en större andel av jordens befolkning 
levt i städer och urbaniseringen fortsätter globalt. 
Under pandemin har dock en motsatt rörelse upp-
märksammats i Sverige. Barnfamiljer flyttar ut på 
landet eller till mindre städer för att få mer socialt 
hållbara vardagsliv med mindre stress. Företagen 
meddelar att distansarbete kommer att gälla även 
framöver och kontor i stadskärnorna sägs upp eller 
krymps. Allt fler människor befolkar landsbygden 
och trängs i lokala butiker. Flera av dagens inledan-
de talare menade att den trenden syntes redan före 
pandemin. Inte minst bidrog invandringen till att 
alla län ökade sin befolkning mellan 2010 och 2018. 
Den utflyttning till landsbygden vi ser nu gäller i 
hög grad en välutbildad medelklass och leder till en 
önskvärd ekonomisk utjämning, men kan också leda 
till nya slitningar i samhället eftersom inte alla jobb 
kan skötas på distans. Framöver väntar ytterligare 
förändringar när vi ska lämna fossilsamhället och 
sökljuset riktas mot landsbygdens naturresurser.
104 deltagare + 176 webbvisningar (A)

Biologiska mångfalden i skogen – vad 
behöver vi veta?
8 april
En viktig förutsättning för biologisk mångfald i sko-
gen är tillgång på och samsyn kring fakta. Vid den-
na sammankomst diskuterades kunskapen om hu-
ruvida tillståndet för och förändringen av biologisk 
mångfald i den svenska skogen kan öka samt vilket 
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teten ska genomföra och förverkliga strategin. Det 
kräver betydande investeringar i ny teknik, ökad 
produktion och hållbarare metoder inom växtodling 
och animalieproduktion och då blir lantbruksföreta-
gens finansiering en kärnfråga. Men banker erbjuder 
idag inte riskkapital till branschen i den omfattning 
som efterfrågas, enligt Göran Persson, ordförande 
i Swedbank. Skälen är flera enligt Per Skargren, 
Ludvig & Co. Låga marginaler ger låg räntetålig-
het, långa investeringscykler gör det svårt att sia om 
framtiden, politisk påverkan inverkar negativt och 
om produktionsproblem uppstår är verksamheten 
svår att överlåta. För ett hållbart jordbruk, där ge-
nerationsskiften och klimattransformering blir möj-
liga, behövs riskvilligt kapital och att banksystemet 
tar ett större ansvar tillsammans med andra aktörer. 
146 deltagare + 234 webbvisningar (J)

Vart är vi på väg? Om transporternas 
betydelse för mat och klimat
14 oktober
Två helt olika framtidsbilder inledde. Stefan de 
Vylder hävdade att de glada dagarna med billig olja 
och el är förbi och att vi går mot stigande priser på 
transporter. Hyperglobaliseringen börjar närma sig 
sitt slut, eftersom växande nationalism, protektio-
nism, sårbarhet och klimathänsyn gör att handeln 
blir alltmer utsatt för restriktioner. Björn Nykvist, 
forskare vid FOI och SEI, förutsade tvärtom mins-
kade transportkostnader i framtiden. I princip alla 
transporter kommer att bli elektrifierade på nå-
got sätt, och det är redan billigare att producera el 
från sol och vind än från fossila bränslen. Rebecka 
Milestad, KTH, påpekade att upp till 80 procent 
av matens klimatpåverkan uppstår i produktionen 
och att transporterna har mindre betydelse. Åsa 
Domeij, Axfood, bidrog med perspektiv från dag-
ligvaruhandeln, där mycket handlar om fossilfria 
drivmedel för lastbilar. Ett oväntat problem är att 
bilarna blir tyngre än 3,5 ton med biogastank eller 
batteri och inte kan köras med vanligt B-körkort, 
vilket gör det svårt att få tag på chaufförer. Hur e-
handeln utvecklas framöver är ovisst och det finns 
delade meningar om e-handeln ökar eller minskar 
transporterna. Kunderna har stort intresse för lokal 
mat, men effektiv logistik för lokala leverantörer är 
en utmaning.
71 deltagare + 65 webbvisningar (A)

Så kan KSLA bidra till en konstruktiv skogs-
debatt
11 november
Skogen och skogsbruket har alltid varit föremål för 
diskussion, men dagens polariserade skogsdebatt är 
något nytt. Motsättningarna har djupnat, orden har 
blivit hårdare. Ett tecken i tiden är att SVT Veten-
skap valde krigsmetaforen ”Slaget om skogen” som 
samlingsnamn för sin programserie om svenskt 
skogsbruk. Många ser en debatt som en duell där man 
slår varandra i huvudet med fakta. Men en debatt 
handlar sällan om fakta, det är nästan alltid vär-
deringar som driver debatten. I stället för att ställa 
frågan ”hur vet du det?” bör man i stället fråga ”var-
för tycker du så?” Samma fakta kan användas med 
180 graders skillnad. Vi måste därför tala om hur 
vi tolkar kunskapen. Vad kan KSLA bidra med i 
sammanhanget? Som oberoende aktör kan KSLA 
samla olika åsikter för diskussion och dialog. Det 
är viktigt att ha respekt för att det finns olika upp-
fattningar. Avslutningsvis konstaterades att den på-
gående skogsdebatten inte är unik utan att den går 
i intervaller, till exempel var den minst lika intensiv 
på 1970-talet.
116 deltagare + 88 webbvisningar (S)

2021 – ett händelserikt år
9 december 
Just detta år har varit extra händelserikt. Det blir 
mer och mer uppenbart att vi i högsta grad är påver-
kade av en global omvärld. Klimat, pandemi, ekono-
mi med mera kräver en ökad omvärldsspaning och vi 
behöver anpassa oss efter EU och de strategier som 
under 2021 blivit högaktuella.

Akademien har varit mycket aktiv och har för-
sökt följa utvecklingen på bästa möjliga sätt utifrån 
de resurser som finns. Våra ledamöter driver aka-
demien framåt. Starka viljor som grundar sig i lång 
erfarenhet och djup kunskap gör att vi ibland tolkar 
aktuella forskningsresultat olika, vilket bidrar till 
heta och uppfriskande diskussioner inom akademien 
– precis som det ska vara.

De nyinvalda svenska ledamöterna fick presen-
tera sig själva och det blev återigen tydligt att leda-
möterna är akademiens främsta resurs.
86 deltagare + 66 webbvisningar (Ö)
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Donatorsfoajén inbjuder till att arrangera utställningar.
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Majoriteten av akademiens arrangemang är öppna för alla, så även de digitala aktiviteterna och hybridva-
rianterna av aktiviteter, där man kan välja att delta fysiskt eller digitalt. Möjligheten att delta digitalt i de 
olika aktiviteterna har självklart gjort att fler har kunnat delta. De fysiska aktiviteterna skedde i akademiens 
hus på Drottninggatan 95 B i Stockholm om inte annat anges.

Förutom de ordinarie sammankomsterna och högtidssammankomsten var sammanlagt 4 818 per-
soner anmälda till våra aktiviteter, fysiskt eller via länk. I efterhand har 6 290 webbvisningar skett. Båda 
siffrorna innebär en närmast explosionsartad ökning sedan förra året. Siffran för deltagare nedan innebär 
antal anmälda deltagare i realtid, fysiskt eller via länk. Siffran för webbvisningar nedan anger antalet vis-
ningar 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

Farm to Forks roll för en ökad hållbarhet
14 januari → Webbinarium
Här diskuterades hur EU:s Jord till bord-strategi hänger samman 
med den Gröna Given och det pågående policyarbetet inom EU 
och på vilket sätt det kan påverka den svenska livsmedelskedjan och 
dess hållbarhetsarbete. Rada Chehlarova, EU-kommissionens DG 
Sante, presenterade Farm to Fork (F2F) och vidhängande processer. 
Därefter redogjorde statssekreterare Per Callenberg för regeringens 
syn på prioriteringar och strategins för- och nackdelar. Miljö- och 
jordbruksutskottets ordförande Kristina Yngwe (C), gav sin bild av 
den politiska samsynen rörande Farm to Fork. En panel med före-
trädare från Livsmedelsföretagen, Axfood, Svenska Lantmännen 
med flera, diskuterade risker och alternativa vägar framåt mot ökad 
hållbarhet. Panelen menade att det är viktigt att inte tappa bort det 
svenska perspektivet. Sverige måste kunna räkna hem det gröna håll-
barhetsarbete som påbörjades för flera år sedan.
180 deltagare + 319 webbvisningar (J)

Dialog inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem
25 januari → Webbinarium och workshop i samarbete med Regeringskansliet och SIANI
Dagens produktion och konsumtion av livsmedel påverkar både klimat och miljö och bidrar i många fall 
även till felnäring och ohälsa. Livsmedelssystemen behöver därför transformeras så att maten vi äter fram-
ställs och konsumeras på ett hållbart sätt ur alla tre hållbarhetsdimensionerna – ekonomisk, social och mil-
jömässig hållbarhet. En heldag om framtidens livsmedelssystem i Sverige med anledning av FN:s toppmöte 
om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS).
249 respektive 89 deltagare + 90 webbvisningar (I-usk)
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Introduktion av nya ledamöter och 
International Outlook
27 januari → Webbinarium med fokus på de nya inter-
nationella ledamöterna
Ett digitalt möte som ett litet steg mot interaktion 
och ömsesidigt utbyte dagen före högtidssamman-
komsten för att ge de nyvalda internationella ledamö- 
terna – Eeva Primmer, Peter Sandøe, Tony Simons 
och Andrew Wiltshire – chans att presentera sig själ-
va och sitt arbete på ett informellt sätt och för att dis-
kutera gemensamma, aktuella angelägenheter med 
andra ledamöter. En ledamot i Skogsavdelningen 
hade inte möjlighet att delta. Intressanta diskussio-
ner följde efter presentationerna där ett flertal upp-
slag för kommande verksamhet inom akademien 
lyftes. 
57 deltagare + 21 webbvisningar (Ö)

Hållbarhet – ett obekvämt samtal
12 februari → Webbinarium
Seminariet, som arrangerades av Ungdomsutskottet 
och BAHP, tog upp vitt skilda perspektiv på håll-
barhet och de utmaningar som klimatförändringar-
na innebär för mänskligheten. Deltagarna från LRF 
Ungdomen, Portionen under Tian, Aftonbladet och 
Extinction Rebellion, hade dessutom olika sätt att 
verka för hållbarhet – genom att i vardagen i det lilla 
agera för ett hållbart liv, genom att sakligt inhämta 
och sprida kunskap eller genom civil olydnad på 
fredlig väg. Det var tankeväckande att mycket av det 
som vi idag uppfattar som hållbarhetsmål var fär-
digformulerade tankar redan före 1850 och det som 
skiljer dåtid från nutid är att man har utökat tanke-
gångarna till det globala perspektivet. Webbinariet 
följdes upp med poddavsnittet Blir vi någonsin till-
räckligt hållbara? i oktober.
164 deltagare + 199 webbvisningar (U-usk, BAHP)

Nordiska trädgårdar
22–26 mars → Digitala yrkesseminarier i samarbete med 
FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation, och Nordiska 
Trädgårdar
De fem seminarierna genomfördes med akademien 
som digital mötesplattform då den traditionella träd- 
gårdsmässan var inställd på grund av pandemin: 

1) Säkrare växtetablering. Rätt växt, kvalitet och 
plats, fungerande etableringshantering och förvalt-
ning ger förutsättningar för hållbar växtanvändning. 

2) Betydelsen av en levande jord. Att sköta mar-
kens ekosystem och mikroliv gynnar växtligheten.

3) De viktiga träden, fria eller fälla. Träd har 
många viktiga funktioner och värden. Med genom-
tänkta avvägningar är det lättare att ta bra beslut.

4) Gynna pollinatörer i tätorterna. De pollineran-
de insekternas tjänster är ovärderliga för vår mat-
försörjning. Hotas landets vilda bi- och humlearter, 
hotas vi.

5) Att ta sig an en trädgård med historia (med ut-
gångspunkt från Enaforsholms fjällträdgård). Alla 
trädgårdar har sin historia och trädgården behöver 
varken vara stor eller riktigt gammal för att ha sitt 
eget signum – en trädgårdssjäl – värd att bevara och 
förvalta. 
71 deltagare + 276 webbvisningar (J)

Utbildning, yrkeserfarenhet och anställ-
ningsbarhet
23 mars → Rundabordsmöte
Hur väljer ungdomar gymnasieutbildning och vad 
förväntar de sig av ett jobb längre fram? Vid detta 
rundabordssamtal var ämnet vad unga av idag sö-
ker vid anställning men också vilka krav arbetsgi-
vare ställer. Svenskt Näringslivs Johan Olsson och 
Elisabeth Hidén från LRF Ungdomen gav en bild 
av vad som kan vara avgörande när unga väljer ut-
bildning och jobb – kanske inte alltid självklara 
faktorer för vuxna. Vissa utbildningar är medvetet 
profilerade på det som gör eleverna mer konkur-
renskraftiga och anställningsbara, som att erbjuda 
olika praktiska behörighetscertifikat inom ramen 
för utbildningen. Samtal om grundläggande sociala 
kompetenser, som att passa tiden, visa respekt för 
andra och ta ansvar, kan behövas för att förbereda 
unga för arbetsmarknaden.

Många unga känner att de gör gott för världen 
genom att jobba inom de gröna näringarna men 
löner, förmåner och bostadsmöjligheter måste vara 
jämförbara med jobb inom andra sektorer. Jonas 
Tunestål, KLS Ugglarps, och Anita Persson, LRF 
Skåne, gav sin bild av varför arbete inom livsmedels-
sektorn är ett bra val. Catharina Alwall Svennefelt, 
SLU Alnarp, berättade hur SLU arbetar med att 
förbereda studenterna för yrkeslivet genom att er-
bjuda en palett av kurser och utbildningar i kon-
kurrens med andra universitet inom området grön 
hållbarhet.
15 deltagare + 51 webbvisningar (J)
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Hindrar EU:s taxonomi hållbara svenska 
investeringar?
24 mars → Webbinarium i samarbete med IVA på IVA
Taxonomin är ett verktyg som klassificerar vilka in-
vesteringar som är miljömässigt hållbara med syfte 
att säkerställa gemensamma riktlinjer för finans-
sektorn gällande vilka investeringar som ska få kal-
las gröna. EU-kommissionens förslag till taxonomi 
för hållbara investeringar har fått hård kritik för att 
motverka många av de hållbara lösningar som ut-
vecklats i de nordiska länderna.

Vid detta webbinarium lyftes reaktioner på för-
slaget. Pål Börjesson, professor i miljö- och energi-
system vid Lunds tekniska högskola, menade att det 
nuvarande förslaget inte är grundat på vetenskapliga 
fakta och att det inte överensstämmer med annan 
EU-lagstiftning. Taxonomin utgår från enskilda 
fastigheter i sin beskrivning av skogens inlagring 
av kol. Det raderar ut det faktum att den svenska 
skogen som helhet och sett över tid har ett ökat vir-
kesförråd och därmed inlagring av kol. Det fanns 
också de som ansåg att vi borde gilla läget. I stället 
borde vi se på taxonomin som en realitet och göra 
som vi tidigare framgångsrikt gjort, anpassa oss och 
vara först ut för att trygga morgondagens välfärd.
215 deltagare (S)

Ekonomiska konsekvenser av skador 
på skogen
25 mars → Digital workshop
Syftet var att sondera behovet av kompletterande in- 
data och förbättrade algoritmer för bättre beräk-
ningar av ekonomiska konsekvenser av skogsskador. 
Efter ett inledande anförande av kung Carl XVI 
Gustaf presenterades metoder för beräkningar av 
skogsskador och tillgängliga beräkningsverktyg, 
följt av en diskussion kring aktuella beräknings-
modeller och dess brister/förbättringsmöjligheter 
ur perspektivet av olika vanligt förekommande 
skadegörare. Workshopen som följde hade fokus 
på några betydande skadegörare i plantskog (snyt-
bagge, snöskytte), ungskog (törskate, vilt) och äldre 
skog (granbarkborre, rotröta). Det blev tydligt att 
det saknas bra beräkningsverktyg inom flera områ-
den och att en stor brist är avsaknaden av indata för 
många skadegörare, samt långvariga inventeringar. 
Deltagare var representanter från skogsbranschen, 
forskare och intressenter inom området och prins 
Carl Philip.
46 deltagare + 149 webbvisningar (S)

Skogsekonomi i fokus: EU-taxonomins påverkan på investeringar och skador på skogen med allvarliga ekonomiska konsekvenser.
Foton: Snytbagge – Beentree [CC BY 3.0], älgko med kalv – Anne-Sophie Leclair, granbarkborre – Gilles San Martin [CC BY-SA].
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Forskningspropositionen ur KSLA:s 
perspektiv
30 mars → Digital Workshop
I december 2020 presenterades regeringens proposi-
tion ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och in- 
novation för Sverige”, som KSLA:s forskningsut-
skott arbetade fram ett inspel till för akademiens 
räkning. Vid denna workshop analyserades proposi- 
tionen, innehållet diskuterades liksom vilka forsk-
ningspolitiska frågor KSLA bör prioritera de kom- 
mande åren. De områden som togs upp var Helhets-
perspektivet, Internationellt, Från forskning till 
nytta och Innovation.
23 deltagare (F-usk)

Begränsa klimatförändringen, reflektioner 
över IPCC:s delrapport
7 april → Workshop för särskilt inbjudna
Här diskuterades IPCC:s arbete kring delrappor-
ten ”Att begränsa klimatförändringen” avseende 
upplägg och innehåll. Deltagarna reflekterade över 
akademiens arbetssätt kring granskningen och ge-
nerellt i fråga om KSLA:s klimatarbete. Ledamoten 
Markku Rummukainen, som är klimatrådgivare vid 
IPCC:s nationella kontaktpunkt SMHI, inledde 
med att berätta om FN:s mellanstatliga klimatpanel 
IPCC och dess arbetssätt. 
26 deltagare + 156 webbvisningar (Ö)

Expertworkshop om skoglig bioenergi 
15 april → Webbinarium för särskilt inbjudna i samar-
bete med IEA Bioenergy och European Forest Institute
Workshopen behandlade bland annat rapporten 
”The use of woody biomass for energy production 
in the EU” från EU-kommissionens Joint Research 
Centre (JRC), som stöd för kommissionens pågå-
ende arbete med revidering av förnybarhetsdirekti-
vet. Den har uppmärksammats både i den europe-
iska och den svenska debatten om skoglig bioenergi. 
JRC-författarna presenterade rapporten med särskilt 
fokus på de delar som hanterar kolbalanser och kli-
mateffekter. De följande diskussionerna syftade till 
att identifiera aspekter av skogsbruk och skoglig bio-
energi som behöver belysas ytterligare och också att 
utveckla förslag på framtida aktiviteter inom om-
rådet. 
41 deltagare (S)

After the U.S Presidential Election: 
Relevance for the Green Sectors
16 april → Webbinarium
Med Joe Biden som nyvald president återanslöt sig 
USA i februari till Parisavtalet om klimatföränd-
ringar. Här diskuterades vilka roller USA förvän-
tades spela geopolitiskt och som ekonomisk motor 
i världen, liksom vilka konsekvenser återinträdet 
skulle kunna få för jord- och skogsbruket samt för 
arbetet på miljöområdet. Flera av KSLA:s inter-
nationella ledamöter i USA deltog med inspel som 
kommenterades av en panel av svenska observatörer 
med utgångspunkt från USA:s och EU:s utveckling 
i ljuset av svenska förhållanden.
67 deltagare + 213 webbvisningar (I-usk)

Social hållbarhet i livsmedelssystemet
20 april → Webbinarium i samarbete med SLU
Ett hållbart livsmedelssystem möjliggör tryggad 
livsmedelsförsörjning utan att kompromissa med de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga grunderna. 
Här stod de sociala dimensionerna av ett hållbart 
livsmedelssystem i fokus, det vill säga där man strä-
var mot ett samhälle där grundläggande rättigheter 
uppfylls och som präglas av tillit och förtroende. 
Öppna och transparenta samtal kring social håll-
barhet är nödvändiga på alla nivåer. För att förändra 
läget för lantbrukarna behöver samtalen om social 
hållbarhet bli mer konkreta, med exempel på vad 
som menas med ”hinder för en socialt hållbar var-
dag” (semestrar, barnomsorg, skolgång med mera).

Det finns ett behov av att mäta upplevd föränd-
ring över tid, för att förstå vilket pris nuvarande af-
färsmodeller och pågående strukturella rationalise-
ringar har. Olika aktörer måste ta ansvar för den 
sociala påverkan deras del av systemet skapar och 
mer forskningsresurser krävs för att göra social håll-
barhet mätbar. Det är viktigt att fortsätta de tvärve-
tenskapliga och sektorsövergripande diskussionerna 
om social hållbarhet i livsmedelssystemet, för att 
synliggöra och förstå vad en hållbar, grön omställ-
ning innebär på det sociala planet.

Webbinariet var en del av de nationella inspelen 
till Food System Summit 2021 (FSS) inför FN:s 
kommande toppmöte.
127 deltagare + 54 webbvisningar (J)



Verksamhetsberättelse 2021  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 25

Hur påverkar olika typer av växtföljder in-
lagring av organiskt kol i jordbruksmark?
21 april → Rundabordsmöte i samarbete med Formas
Forskningsrådet Formas har analyserat forsknings-
resultat om kolinlagring och här hölls en fördjupad 
diskussion om den systematiska forskningssamman-
ställningen Hur påverkar olika typer av växtföljder 
inlagring av organiskt kol i jordbruksmark? I den har 
Formas samlat all publicerad forskning inom den ak-
tuella frågeställningen, bedömt studiernas kvalitet 
samt genomfört en metaanalys. Sammanställningen 
visar hur jordbrukets klimatpåverkan kan minska 
genom olika typer av växtföljder för ökad kolinlag-
ring. Den presenterar också olika samhällsekono-
miska aspekter och ger förslag på styrmedel.
31 deltagare (A) 

Skogens skyttegravskrig – fredsmäklare 
sökes
22 april → Webbinarium i samarbete med IVA
Morgondagens skogar – för vem och hur? Kanske 
har vi aldrig haft så stora konflikter i skogen som 
nu och trots att det läggs mycket tid på möten och 
dialog lyckas vi inte finna lösningar som vinner brett 
gehör. Är det ens realistiskt att tro att det går att fin-
na gemensamma lösningar när intresset kring sko-
gen är så olika? Här problematiserades intressekon-
flikterna kring användningen av skogen för att skapa 
förståelse för varför vissa av skogens intressenter trä-
ter. En slutsats var att tydligt beslutsfattande, dialog, 
ökad kunskap och spridning av kunskap är viktiga 
medel för att gå från den polariserade skogsdebatten 
och det som kan få kombattanterna att lämna skyt-
tegravarna. Om än inte sluta fred så åtminstone få 
större förståelse för motpartens ståndpunkter.
272 deltagare + 312 webbvisningar (S)

Svensk skogsvård i gungning
28 april → Digitalt Rundabordsmöte
Grundläggande för skogsbruket är att kunna anläg-
ga ny skog som uppfyller krav och kriterier uppsatta 
av lagstiftare och intressenter. För skogsvårdsentre-
prenörer är det alltmer utmanande att rekrytera och 
behålla personal som är kompetent och uthållig nog 
för de tämligen krävande arbetsuppgifterna. Detta 
var ett digitalt samtal mellan myndigheter och 
skogsvårdsföretagare för att undersöka möjligheter-
na att underlätta för skogsvårdsföretagarna att be-

driva långsiktigt hållbar verksamhet, och samtidigt 
kunna möta berättigade krav på kontroll och nöd-
vändig byråkrati. Företagsledare vittnar om onödigt 
krångel, utdragna och energikrävande processer och 
– i enskilda fall – bemötande med misstänksamhet, 
i kontakt med myndigheter. Samtliga såg detta som 
viktigt och man beslutade att fortsätta samtalen med 
ytterligare två; ett om svensk arbetskraft (23 sep-
tember) och ett andra om utländsk arbetskraft (14 
oktober). Samtalen upplevdes som konstruktiva och 
värdefulla genom att myndigheterna fick höra en 
problembeskrivning direkt från berörda företagare, 
och företagarna fick med sig en samlad bild av myn-
digheternas beskrivning av deras förutsättningar.
14 deltagare (S)

För att få kombattanterna att lämna skogens skyttegravar – eller 
åtminstone att förstå varandra – krävs tydligt beslutsfattande, dia-
log, ökad kunskap och spridning av kunskap. Foto: Florian Rieder.
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Skogsträds- och växtförädlingens roll 
i klimatpolitiken
5 maj → Webbinarium i samarbete med Sveriges Utsädes- 
förening och Umeå Plant Science Center
Förädling av skogsträd och lantbruksväxter för att 
ta fram odlingsmaterial som är anpassat till ett för-
ändrat och varmare klimat har diskuterats länge. 
Här var det fråga om huruvida växtförädling kan 
motverka övergången till ett varmare klimat genom 
att binda kol eller för ersättning av fossilbaserade 
produkter, bland annat växtodlingens roll i den 
hållbara klimatekvationen, som Lennart Wikström, 
Tejarps Förlag, beskrev. Bo Gertsson, Lantmännen, 
berättade om framtida grödors förmåga att utifrån 
kända klimatvariabler kombinera hög skörd och 
kolinbindning. Inhemsk bioenergi har redan ersatt 
stora mängder importerad olja och ökad efterfrå-
gan på biodrivmedel är att vänta bland annat med 
tanke på kommande beslut om reduktionsplikt, 
sade Alarik Sandrup på området bioenergi. Ove 
Nilsson, UPSC, berättade hur grankloner kan bi-
dra till en effektivare och mer adaptiv förädling av 
skogsträd, anpassad till klimatförändringen. Harry 
Wu beskrev risker och möjligheter med klonförök-
ning av skogsplantor. Han menade att fler områden 
med klonade skogsplantor bör avsättas som en del i 
en medveten landskapsstrategi. Att anpassa träd till 

klimatvariationer, förbättra deras motståndskraft, 
tillväxt och virkeskvalitet och så vidare, liksom att 
bevara genetisk diversitet, ingår i förädlingsmålet, 
sade Ola Rosvall. Kontentan var att växt- och skogs-
trädsförädling kan ha en bredare roll i klimatpoliti-
ken framöver och fördelarna är tydliga.
112 deltagare + 189 webbvisningar (J)

Grönt ljus för gensaxen
11 maj → Webbinarium 
Nya genomiska tekniker, som gensaxen, är viktiga 
verktyg för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart 
jord- och skogsbruk. År 2018 fällde EU-domstolen 
emellertid ett avgörande som skapade stor förvirring 
och lade hinder i vägen för användningen av dessa 
tekniker i EU. I april publicerade EU-kommissonen 
den med spänning och viss bävan emotsedda rap-
porten Study on the status of new genomic techniques 
under Union law and in light of the Court of Justice 
ruling in Case C-528/16. Den konstaterade att EU-
lagstiftningen på området är föråldrad, och att ett 
nytt regelverk behövs för de nya teknikerna. Men 
vägen dit är varken kort eller lättvandrad. Projektet 
Växtnoden bjöd in till presentation av och diskus-
sion om kommissionsrapporten.
86 deltagare + 100 webbvisningar (Ö)

Växtförädling är en viktig del i anpassningen till ett förändrat klimat. Det gamla EU-regelverket måste förnyas med tanke på nya tekniker. 
Lövfoto: Pixabay, Crispr/Cas9-illustration:  Elena I Leonova [CC BY 4.0].
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Vem är anställningsbar i livsmedelskedjan?
18 maj → Webbinarium 
En viktig faktor för att nå livsmedelsstrategins mål 
med större livsmedelsproduktion i Sverige och ökad 
självförsörjning inom landet är att företagen i sek-
torn kan förses med kompetenta medarbetare på 
olika nivåer. Många företag ser en stor utmaning 
i att hitta personal med kunskaper och intresse för 
att arbeta i branschen. Här behandlades frågan om 
yrkesutbildningar och deras attraktivitet och möj-
ligheterna till vuxenutbildning för den som vill byta 
yrkesbana, liksom frågan om vad arbetsgivare kan 
förvänta sig av framtida medarbetare och vad ungdo-
mar värdesätter på sin blivande arbetsplats och i sitt 
framtida arbete. Webbinariet hade till syfte att för-
medla de erfarenheter som framkommit vid runda- 
bordssamtalet den 23 mars.
60 deltagare + 83 webbvisningar (J)

Livsmedelskedjan – 2020-talets nya 
tillväxtmotor i svensk ekonomi
19 maj → Webbinarium 
Ämnet för dagen var tillväxt i livsmedelskedjan 
med särskilt fokus på möjligheter för ökad produk-
tion av växtbaserat protein. Intresset för växtbase-
rat har ökat starkt bland konsumenter under senare 
år. Det antas finnas stort utrymme för ökad svensk 
hållbar livsmedelsproduktion på detta område. De 
senaste åren har kategorin växtbaserat vuxit kraf-
tigt i Sverige. Klimat och hälsa är de starkaste driv-
krafterna bakom trenden. Växtbaserade produkter 
konsumeras idag av den stora massan – flexitarianer 
(som äter allt men mindre av kött) driver den växt-
baserade trenden. Vid bibehållen tillväxttakt kom-
mer omsättningen 2025 att vara drygt 2 miljarder 
kronor, en fördubbling jämfört med idag.

Idag är råvaran i det flesta fall utländsk men 
svenska företag skulle kunna leverera råvara om 
samverkan inom förädlingsindustrin blev mer inte-
grerad och långsiktig. Hela livsmedelskedjan syssel-
sätter över 300 000 personer i 23 olika branscher i 
Sverige. Näringen är en kärnsektor i svensk ekonomi 
och har potential att vara den innovativa tillväxtmo-
tor under 2020-talet som visar vägen mot hållbar 
tillväxt. Men för det behövs moderna innovations-
system som bidrar till utveckling av nya värdekedjor.
60 deltagare + 199 webbvisningar (J)

Var står vi – vart går vi i arbetet mot AMR 
och ökad antibiotikaresistens?
19 maj → Webbinarium i samarbete med Axfoundation
Det pågår ett omfattande arbete mot ökad antibio-
tikaresistens och AMR (antimikrobiell resistens) i 
Sverige, på EU-nivå och globalt. Här presenterades 
arbetet på regeringsnivå mot antibiotikaresistens i 
livsmedelskedjan, utvecklingen på EU-nivå samt 
den nya djurläkemedelslagstiftning som träder i 
kraft 2022. Diskussionen handlade om huruvida vi 
är på väg åt rätt håll, i rätt takt och med framgång, 
inklusive frågor om prioriteringar i arbetet och var 
svenska insatser kan göra störst nytta.
106 deltagare + 203 webbvisningar (J)

Hearing om skogsbegrepp i EU
3 juni → Workshop
Det pågår många processer inom EU som påverkar 
svensk skog och den svenska skogssektorn. I EU:s 
strategi för biologisk mångfald finns ett antal skogs-
relaterade begrepp som är viktiga för Sverige och 
vars definitioner diskuteras vidare i EU:s expert-
grupper med deltagande från medlemsstaterna. Det 
gäller till exempel begreppet ”strikt skydd”. Hur 
de här begreppen definieras kopplas även till EU:s 
skogsstrategi. Sverige lämnade synpunkter på EU-
kommissionens förslag till vägledning (teknisk not) 
som kopplar till strategin för biologisk mångfald och 
som bland annat behandlar definitioner av vissa be-
grepp i strategin. Syftet med denna hearing var att 
få veta mer om arbetet inom EU och möjlighet att 
ge underlag till de pågående processerna.
33 deltagare (S)

Framtida CAP och Sveriges strategiska plan 
för jordbruket
7 juni → Webbinarium i samarbete med Landsbygds-
nätverket
Jordbrukspolitiken och EU:s gemensamma fram-
tida jordbrukspolitik (CAP) har stor betydelse för 
om Sverige ska kunna nå de nationella miljömålen. 
I den svenska strategiska planen för genomföran-
det av CAP ska miljö- och klimatambitionerna hö-
jas och fokus ska ligga mer på att ersättningar gör 
nytta än på att detaljerade regler följs – enklare och 
modernare politik och mer rättvist fördelade di-
rektstöd. Minskande biologisk mångfald, klimat-
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kris och övergödda hav måste hanteras samtidigt 
som den svenska livsmedelsproduktionen ska öka. 
Jordbruksverkets förslag till Näringsdepartementet 
om genomförandet av CAP i Sverige innehåller bland 
annat att det femåriga ersättningsstödet ersätts med 
ettåriga – för ekologisk produktion, för fånggröda, 
vårbearbetning och mellangröda, blommande slätt-
bygd, för kantzon i skogsbygd och dessutom en del 
andra höjda ersättningar. Genomförandet av CAP 
i Sverige kan göra det möjligt att nå såväl hållbar-
hets- och miljömål som livsmedelsstrategins mål om 
ökad produktion. En avgörande fråga är hur mycket 
pengar som tillförs i nationell medfinansiering.
241 deltagare + 314 webbvisningar (J)

Bioeconomy – from pathways to practice
9 juni → Webbinarium
Bioekonomins utveckling är nyckeln till övergång-
en från en fossilbaserad ekonomi till ett samhälle 
byggt på förnybara resurser. Ändå tolkas och ut-
vecklas bioekonomin väldigt olika i skilda delar av 
världen och i strävan efter en mängd olika mål, från 
att minska klimatförändringarna till försörjning 
på landsbygden, jämställdhet och affärsutveckling. 
Vid detta webbinarium presenterade internationella 
gäster konceptet bioekonomi övergripande samt gav 
exempel från Sverige, Östafrika och Colombia på 

hur man kan agera kring bioekonomin genom olika 
nationella och regionala strategier. Seminariet knöt 
an till KSLA:s inspel till forskningspropositionen. 
Det belyste också intressanta forskningsfrågor som 
det vore bra att lyfta i kommande aktiviteter, särskilt 
frågan om varför bioekonomin i Sverige behandlas 
i en silo snarare på tvären som på andra ställen. 
Jämförelser med andra länderna var spännande och 
viktiga att ha med i framtiden.
60 deltagare + 124 webbvisningar (F-usk)

The Baltic Herring
16 juni → Rundabordsmöte
De senaste åren har det pågått en intensiv diskussion 
om pelagiskt fiske i Östersjön. Varningar för över-
fiske av sill har upprepats, liksom oro för följande 
påverkan på skärgårds- och kustfisket. I juli 2020 
blev det pelagiska sillfisket MSC-certifierat. Under 
2020 fick denna certifiering stor uppmärksamhet i 
media och trafiken på sociala medier var intensiv. 
Vid detta rundabordsmöte med Östersjöexperter 
och -intressenter var syftet att klargöra det aktuella 
tillståndet för sill- och strömmingsbeståndet, det 
pelagiska fiskets utveckling, MSC-processen och 
hur vi gemensamt kan styra mot ett mer hållbart 
fiske i Östersjön.
12 deltagare (A)

Estniska forskare från universitetet i Tartu gör sina sista förberedelser för att sjösätta en ny kontrollerbar not för övervakning av en sällsynt 
typ av strömming i Östersjön. Foto: Mati Kose [CC BY-SA 3.0].
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Betesskadorna på ungskog har stora negativa effekter – en stor del av träden i norra halvan av vårt land är skadade av älg visar skogsbola-
gens inventeringar. Foto: ©Anna Marntell.

Stora negativa effekter av multiskadad ung-
skog i norr
18 juni → Webbinarium i samarbete med Skogsstyrelsen
Detta webbinarium belyste den problematik som 
hänger ihop med den multiskadade ungskogen i 
norr, och de konsekvenser som följer om ingenting 
görs. Stora arealer ungskog i de norra länen är i så 
dåligt skick på grund av betesskador, svampangrepp 
med mera att de inte kommer att leverera de virkes-
volymer som behövs för en växande bioekonomi. 
Dagen innehöll presentationer som berörde skade-
bilden av den multiskadade skogen, vilka skadegöra- 
re som förekommer och vilka konsekvenser den ska-
dade skogen ger upphov till. Det blev tydligt att be-
tesskadorna har störst betydelse, men angrepp från 
törskatesvamp är ett vanligt inslag i de betade sko-
garna. Dagen avslutades med en paneldiskussion. 
Det konstaterades att situationen är allvarlig och 
att alternativ till tallodling är svåra att hitta. Trots 
allt framfördes vissa hopp ställda på det nationella 
skogsskadecentrum som startats vid SLU och den 
långsiktiga finansieringen för bekämpande av skogs-
skador som Skogsstyrelsen har erhållit.
121 deltagare + 247 webbvisningar (S)

Enaforsholmskursen 70 år
18–25 juli → Fjällkurs
År 2021, ett år försenat, firades Enaforsholmskursens 
70-årsjubileum med en särskild satsning på guidade 
dagsturer, exkursioner och föreläsningar. Kursen 
erbjöd även praktiska övningar i eldning, oriente-
ring med karta och kompass och vadning i strömt 
vatten. Det stora intresset gjorde att kursen snabbt 
blev fulltecknad. Veckan bjöd deltagarna på en om-
växlande vistelse i fjällvärlden med lätta till me-
delsvåra vandringar, ny kunskap, mycket fjällkänsla 
och god gemenskap med en blandad grupp männi-
skor. Akademiens ledamöter var särskilt inbjudna 
att delta i utvalda delar av kursens program.
49 deltagare

Öppet hus på Enaforsholm
24–25 juli → Jubileumsfirande
Med anledning av den 70-årsjubilerande Enafors-
holmskursen hölls ett Öppet hus på gården. Under 
detta evenemang tog botaniker, fjälledare, fotogra-
fer, hortonom och kulturhistoriker alla besökare med 
på vandringar i och föreläsningar om trakten, vis- 
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ning av fjällträdgården, grundad 1949 av trädgårds- 
experten Sven Green, och utställningarna. Besökar-
na erbjöds också fördjupning i fjälljakt och fjällfoto 
samt kaffekokarskola. Det blev en resa i tid och rum, 
natur och kultur under ledning av kunniga cicero-
ner.
77 deltagare 

Hur kan vi skapa balans mellan vilt 
och foder?
26 augusti → Informations- och diskussionsträff på
Barksätter
År 2020 beslutade Barksätters förvaltningsstyrelse 
att genomföra ett arbete för att skapa balans mellan 
vilt och foder. Då vilt rör sig mellan fastighetsgrän-
ser är en dialog över dessa gränser central, liksom 
dialogen med andra aktörer som arbetar med viltfrå-
gor. Detta var en uppföljning av den informations-
träff som Barksätters förvaltningsstyrelse ordnade i 
september 2020. Till denna träff hade grannar till 
Barksätters egendom, jordbruks- och jaktarrendato- 
rer och andra aktörer, som representanter från an- 
gränsande jaktlag, länsstyrelsen, stiftet, Skogsstyrel-
sen och Agri Öst, bjudits in. Syftet var att berätta 
om vad som hänt med det långsiktiga arbetet att 
skapa balans mellan vilt och foder på Barksätter och 
att diskutera olika åtgärder. 
26 deltagare (K)

Granbarkborreexkursion i Linköping
2 september → Exkursion för Kommittén för skador på 
skog
Syftet med exkursionen var att ge fördjupad kunskap 
om granbarkborrens angrepp och påföljande konse-
kvenser för skogsbruket. Under en heldagsexkursion 
i fält diskuterades granbarkborrens angrepp med 
bakomliggande orsak och omfattning. De lokala 
utbrotten i området besöktes och beskrevs, liksom 
hur Södra, som var värd för exkursionen, jobbat med 
att stoppa och förhindra angreppen. Dagen innehöll 
även diskussioner kring olika metoder för bekämp-
ning, riskmedvetenhet i skogen ur ett samhällsper-
spektiv, samt Skogsstyrelsens arbete med projektet 
Stoppa borrarna. På exkursionen deltog experter 
från Södra, Skogsstyrelsen och Skogforsk, tillsam-
mans med medlemmarna från kommittén.
20 deltagare (S)

Towards a New Mindset for Epidemic 
Animal Diseases
7 september → Webbinarium – Bertebos Prize
Syftet med Bertebosseminariet var att utforska driv-
krafterna bakom pandemiuppkomsten och metoder 
för kontroll av epidemiska djursjukdomar för att 
kunna identifiera och prioritera frågor som behöver 
uppmärksammas och för att rekommendera fram-
tida åtgärder. Huvudtalare var Bertebospristagaren 
2020, vet.med.dr Peter Roeder, Storbritannien, som 
har utvecklat specialistkompetens och omfattande 
praktisk erfarenhet av discipliner som rör kontroll av 
infektionssjukdomar, särskilt epidemiska och zoo-
notiska sjukdomar, virologi, laboratoriediagnostik, 
sjukdomskontrollprocedurer och policyfrågor. Även 
andra internationella experter på området deltog 
som talare.
184 deltagare + 399 webbvisningar (Ö)

Influensavirus typ A, H1N1, har isolerats från fåglar. Spanska sjukan 
1918 var ett utbrott av A(H1N1). Illustration: Manu5 [CC BY-SA 4.0].
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Det skiftande åkerbrukets betydelse för 
snapsen, sillen och sången
18 september → Webbinarium i en akademigemensam 
serie med anledning av Musikaliska akademiens 250- 
årsjubileum
Musiken är en självklar del av människans tillvaro 
och lantbruket är inget undantag. När man parar 
ihop musik och mat kanske man först tänker på 
bords- och dryckesvisornas närmast rituella bety-
delse vid olika festliga tillställningar. Men musiken 
fanns (och finns) där även för att fylla andra funktio-
ner, till exempel för att underlätta arbetet på åkern 
och i skogen. Arbetssånger kunde göra enformiga 
arbetsmoment lite roligare. Idag är det oftare fråga 
om att lyssna på musikradion i traktorn. Oavsett vil-
ket är musikens närvaro i skogs- och lantbruket lika 
påtaglig då som nu. Ledamöterna Richard Tellström 
och Erik Hartman delade med sig av kunskap, his-
toria, sång och musik inom området, omväxlande 
med musik framförd av en dubbelkvartett från 
Orphei Drängar på plats på KSLA.
47 deltagare + 24 webbvisningar (Ö)

Svensk arbetskraft i skogsvården
23 september → Digitalt rundabordsmöte
Detta samtal var en uppföljning av det som fördes den 
28 april och hade fokus på svensk arbetskraft i skogs-
vården. Vid detta samtal samlades representanter 
från bland annat skogsvårdsföretag, Gröna arbets-
givare, Skogforsk, Arbetsförmedlingen, Närings- 
departementet och Skogsstyrelsen.
13 deltagare (S)

Koll på kolet!
30 september → Webbinarium
Med anledning av färdigställandet av rapporten Koll 
på kolet – kolflödet i det svenska livsmedelssystemet, ge-
nomfördes ett digitalt seminarium. Under seminari-
et presenterades dels ledamoten Gunnar Rundgrens 
unika sammanställning, dels en ny modell för be-
räkning av kolbalans på gårdsnivå, framtagen av 
kommittémedlemmen och ledamoten Lars Törner. 
De båda arbetena är grundläggande för att bättre 
förstå kolets kretslopp och var den stora potentia-
len ligger för att skapa mesta möjliga klimatnytta i 
växtodlingen.
189 deltagare + 324 webbvisningar (A)

Arbetsbyte och karriärväxling i de gröna 
näringarna
6 oktober → Webbinarium
Kompetens hos medarbetare är viktig för att nå 
livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelspro-
duktion och ökad självförsörjningsgrad i landet. 
Förutsättningarna för arbete i de gröna näringarna 
förändras ständigt och det är viktigt för företagen 
att kunna hitta rätt personal. Vid detta webbinarium 
diskuterades hur vi skapar utbildningar och arbeten 
där individer kan växa och växla roller, samt hur vi 
skapar förutsättningar för nyföretagande i de gröna 
näringarna. Representanter för bland annat vuxen-
utbildning, arbetsförmedlingen, etablerade företa-
gare och nya i branschen deltog.
34 deltagare + 45 webbvisningar (J)

Skogen 2080
12 oktober → Seminarium på och i samarbete med IVA
Skogen är i centrum av en gradvis allt hätskare de-
batt, men det är inte något nytt i ett historiskt per-
spektiv. Många människor har och har haft starka 
känslor för skogen och det finns ett engagemang för 
denna så viktiga resurs. Debatt är viktigt men sam-
tidigt måste konflikter hanteras och lösas.

Vid detta tillfälle lyftes skogens viktiga roll ur 
tre olika perspektiv: 1) År 2080 ska vi ha uppnått en 
”fossilfri värld”. Vilken roll har skogen haft i den re-
san och vilken roll tror vi att den kommer att spela i 
det fossilfria samhället och den fossilfria ekonomin? 
2) Även om vi uppnår en ”fossilfri värld” så finns 
risken att betydande klimatförändringar har blivit 
en realitet 2080. 3) Om vi utgår från perspektivet 
2080, kan vi då lyfta blicken och tänka fritt utan att 
fastna i dagspolitik och debatt?
230 deltagare 

Utländsk arbetskraft i skogsvården
14 oktober → Digitalt rundabordsmöte
Detta samtal, med fokus på utländsk arbetskraft i 
skogsvården, var en uppföljning av det som fördes 
den 28 april. Vid detta samtal samlades represen-
tanter från skogsvårdsföretag, Gröna arbetsgivare, 
Skogforsk, Försäkringskassan, Migrationsverket, 
Näringsdepartementet, Skatteverket och Skogssty-
relsen
11 deltagare (S) 



32    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 3  2022

Future Food Systems
15 oktober → Seminarium/webbinarium
Här sattes genredigering inom växtförädling i olika 
delar av världen i sitt sammanhang, med särskild 
inriktning på EU. Fokus låg på hur dessa verktyg 
kan bidra till förbättrade livsmedelssystem, vilket är 
nödvändigt för att nå målen för hållbar utveckling 
(SDGs). Livsmedelssystemen måste bli mer håll- 
bara i alla dimensioner – socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt. Den negativa klimatpåverkan från 
livsmedelsproduktion och konsumtion måste mins-
ka, samtidigt som jordbruk, industri, detaljhandel 
och konsumtion behöver anpassa sig till nya för-
utsättningar. Det finns inte en lösning, det måste 
finnas många, men det råder ingen tvekan om att 
satsningar på forskning och växtförädling kommer 
att vara mycket viktiga. Huvudtalare var professor 
Pamela Ronald, Dept. of Plant Pathology and the 
Genome Center, University of California, Davis.
134 deltagare + 117 webbvisningar (Ö)

Forskning om äganderätten och de gröna 
näringarna
19 oktober → Rundabordsmöte
Ett samtal om den forskning som finns rörande 
äganderätten och de gröna näringarna, med syfte 
att få en bild av den forskning som bedrivs för när-
varande och vilka behov av ytterligare forskning som 

finns. Representanter för ämnesområdena rättseko- 
nomi, fastighetsvetenskap, fastighetsrätt, konsti-
tutionell rätt och nationalekonomi deltog. Runda-
bordssamtalet var en fortsättning på det arbete 
som bedrevs under tre år i projektet om den pri-
vata äganderätten och dess betydelse för att främja 
de areella näringarna till samhällets nytta. Bland 
annat framkom att den rättsekonomiskt inriktade 
forskningen inom nationalekonomi, ekonomisk 
historia, statsvetenskap med fler discipliner numera 
är tunn. Större forskningsinsatser behövs inom om-
rådet näringsfrihet och miljörätt. Andra viktiga 
forskningsområden som togs upp var tillämpningen 
av lagar och regler som kräver bred kompetens hos 
sociologer, rättssociologer, statsvetare med flera, och 
hur EU-rätten och internationella konventioner på-
verkar äganderättens ställning.
13 deltagare (S)

Hållbara affärsmodeller för svensk mat
25 oktober → Rundabordsmöte
För att kunna ställa om till en hållbar matproduk-
tion behöver vi förstå hur dagens klimatavtryck 
fördelar sig över hela livsmedelskedjan. Vi behöver 
också insikt om hur svensk produktion står sig i jäm-
förelse med mat som produceras i andra länder och 
vilka kostnader som väntas uppstå och var. Först då 
kan vi uppskatta kostnaden för en grön omställning, 

Det råder ingen tvekan om att satsningar på forskning och växtförädling kommer att vara mycket viktiga för att skapa hållbara livsmedels-
system. Foto: J Garget.
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se vad en sådan innebär för primärproducenten och 
få grepp om hur matpriset för konsument kan påver-
kas. Nya affärsmodeller ses som en del av lösningen, 
men hur ser dessa ut? Detta rundabordssamtal be-
lyste ett antal frågeställningar och inbjöd till dialog 
om möjliga lösningar. Aktiviteten följs upp under 
våren 2022 med ett öppet seminarium. 
10 deltagare (J)

Successful Forest Research in Cooperation 
between Finland and Sweden – Tandem 
Forest Values, what have we learned?
25 oktober → Webbinarium
Forskningssatsningen Tandem Forest Values (TFV) 
fick en lysande start och på grund av framgången 
med den första utlysningen gick finska och svenska 
aktörer samman och samlade forskningsfinansiering 
för en fortsättning av programmet. Även den andra 
utlysningen syftade till att stödja forskare i tidiga 
karriärer. Data som samlats in från utvärderingen 
visar ett tydligt stöd för att fortsätta det bilaterala 
engagemanget inom skogssektorn. Både finansiärer 
och stödmottagare ser ett mervärde i den här typen 
av forskningsprogram och menar att det komplette-
rar andra initiativ och är ett effektivt sätt att utveck-
la kunskapen om skogarna i regionen och att bygga 
starkare relationer mellan forskare och universitet 
i Sverige och Finland. Här presenterades utvärde-
ringen och även forskningsinsikter från fem av de 
projekt som beviljats medel från TFV.
43 deltagare + 88 webbvisningar (Ö)

Äta hållbart – hur ser det politiska 
ansvaret ut?
26 oktober → Webbinarium
Inte kan väl någon annan än jag själv bestämma vil-
ken mat jag ska ha på min tallrik? Eller? Faktum är 
att vad vi äter styrs på flera sätt av handeln genom 
utbud, reklam och exponering. Men vad vi äter styrs 
också av politiken genom stöd, subventioner med 
mera. Ändå uttalas en försiktighet från politiken att 
”lägga sig i” just när det gäller konsumtionen av livs-
medel – trots att nya studier visar att människor i allt 
större utsträckning vill ha styrning i hållbar kon-
sumtion av mat. Annsofie Wahlström, SLU Future 
Food, Therese Lindahl, forskare vid Beijerinstitutet 
KVA, Kristina Yngwe (C) ordförande i riksdagens 
Miljö- och jordbruksutskott, Malin Larsson (S) le-

damot i Miljö- och jordbruksutskottet, och Mathias 
Tegnér (S), ledamot i Näringsutskottet, diskuterade 
under ledning av generalsekreteraren för Sveriges 
Konsumenter Jan Bertoft var ansvaret ligger, vilken 
typ av styrmedelspaket som krävs och är möjliga när 
vi står inför en stor omställning för att nå klimat- 
och andra hållbarhetsmål.
103 deltagare + 200 webbvisningar (J)

Kunskapsnav för ökad konkurrenskraft inom 
jordbruket
27 oktober → Seminarium/webbinarium
Effektivisering av kunskapssystem är en viktig del 
i processen för att nå livsmedelsstrategins mål om 
ökad livsmedelsproduktion. Jordbruksverket avser 
arbeta med mer förutsättningsskapande insatser 
på nationell nivå, till exempel genom att finan-
siera och utforma kunskapsnav och SLU har fått 
myndighetens uppdrag att göra en förstudie om 
förutsättningarna för ett sådant. Per Hansson från 
SLU:s Kompetenscentrum företagsledning beskrev 
SLU:s arbete med att ta fram förslag på hur ett kun-
skapsnav inom företagsledning, entreprenörskap och 
innovation kan etableras och arbeta för att stärka 
kunskapsutbytet mellan forskning och praktik. Erik 
Fahlbeck, SLU, presenterade statens roll i EU:s kun-
skaps- och innovationssystem AKIS. En central del 
av processen är att förankra arbetet och fånga upp 
synpunkter och reflektioner från intressenter inom 
näringsliv, akademi och offentlig sektor. Frågor om 
hur detta kompetenscentrum ska samverka med  
andra befintliga plattformar diskuterades.
44 deltagare + 89 webbvisningar (J)

Sveriges livsmedelsberedskap från jord till 
bord
28 oktober → Seminarium
Arbetet med uppbyggnaden av en ökad robusthet 
för livsmedelsberedskapen från jord till bord har 
påbörjats som en del i att stärka det svenska total-
försvaret. Torkan under 2018 och coronapandemin 
har förstärkt den allmänna diskussionen rörande 
den svenska beredskapen inom livsmedelsområdet. 
Berörda myndigheter har erhållit regeringsuppdrag 
som syftar till att stärka förmågorna inom försörj-
ningsområdet. Näringslivet i hela värdekedjan kom-
mer att få en betydelsefull roll i det operativa ge-
nomförandet av att skapa en ökad motståndskraft 
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mot olika slags kriser. Den finska livsmedelsförsörj-
ningsorganisationen lyfts ofta som ett framstående 
exempel. Den finska modellen underhålls löpande 
och utvecklas successivt. Aktörer från politiken, 
myndigheter och näringsliv fördjupade diskussionen 
om det pågående arbetet och konstaterade att denna 
process tar tid. En hållbar strategi för olika scenarios 
behövs och den berör alla led av livsmedelskedjan 
och även andra myndigheters sektorsansvar (energi, 
kommunikation, transport, etc.) Arbetet med svensk 
livsmedelsberedskap intensifieras och fortsätter. 
162 deltagare + 254 webbvisningar (J)

After the Food Systems Summit (FSS) 
– the way forward
29 oktober → Webbinarium i samarbete med regeringen 
och svenska FAO-kommittén
Livsmedelssystem påverkar möjligheterna att nå de 
globala målen i 2030-agendan. Därför bjöd FN:s 
generalsekreterare António Guterres in världens 
ledare och intressenter till FN:s toppmöte om livs-
medelssystem (FSS) i september 2021. Resultatet av 
det mötet stod i fokus här. Sverige var mycket enga-
gerat i den förberedande processen. Nu var det dags 
att se till att arbetet fortsätter, att se på planerna för 
att uppfylla färdplanen som lades fram som topp-

mötesresultat och på hur arbetet kan fortsätta på alla 
nivåer mellan generationer, över sektorer och med 
ett globalt perspektiv – och inte minst att se över om 
mer forskning behövs och vilka luckor som finns.
126 deltagare + 200 webbvisningar (I-usk, F-usk)

Biologisk mångfald, naturnyttor och 
ekosystemtjänster
29 oktober → Digitalt boksamtal
Antologin Biologisk mångfald, naturnyttor och eko-
systemtjänster. Svenska perspektiv på LIVSviktiga 
framtidsfrågor (red. Håkan Tunón och Klas Sandell) 
presenterades i detta boksamtal, som också blev ett 
poddavsnitt. Biologisk mångfald är inte bara en 
fråga för naturvården. Det handlar om ekologiska, 
ekonomiska, kulturella och sociala aspekter på vårt 
samhälle och har därmed också stor betydelse för 
vårt jordbruk och skogsbruk. Omsorgen om den 
biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla 
samhällets sektorer och politikområden. Boken 
belyser vad det skulle innebära, förändringar och 
utmaningar, men också att det finns lösningar och 
hopp. Håkan Tunón talade med bokens författare 
Margareta Ihse, Henrik Smith, Marie Stenseke och 
Tuija Hilding-Rydevik.
51 deltagare + 67 webbvisningar (BAHP, S)

Biologisk mångfald handlar om mer än naturvård, även ekologi, ekonomi, kultur och sociala aspekter är viktiga. Foto: Bruno.
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Hur ska vi handla
8 november → Webbinarium
AMR (antimikrobiell resistens) och antibiotikare-
sistens har klassats som ett av de tio största hoten 
mot människors hälsa av WHO. Sverige har visat 
att det går att minska användningen av antibiotika 
radikalt, men problemet är globalt. Svenska aktörer 
inom alla samhällssektorer är aktiva i arbetet inter-
nationellt och lokalt. I globala relationer är handels-
politik och -avtal mycket viktiga. En kommande 
EU-förordning rörande veterinära läkemedel moti-
veras av behovet av regler som motverkar uppkoms-
ten av antimikrobiell resistens. Producenter i tredje 
land som vill exportera animaliska produkter till EU 
får enligt förordningen inte använda antibiotika som 
tillväxtbefrämjare, eller använda vissa antibiotika i 
uppfödningen – de ska reserveras för humant bruk. 
Men formuleringen väcker motstånd och regelver-
ket har uppfattats som ett potentiellt handelshinder 
i strid mot WTO-regelverket. Kritikerna menar att 
varje land ansvarar för sin egen produktion och att 
andra länder inte får ställa direkta krav på landets 
produktionsmetoder så länge det inte finns en risk 
för att människor blir sjuka av att äta ett livsmedel. 
Sverige är ett frihandelsvänligt land och det disku-
terades om det går att förena den inställningen med 
det starka behovet av ytterligare minskning av anti-
biotikaanvändning globalt.
89 deltagare + 137 webbvisningar (J)

Skogsskötsel för skogens hälsa
10 november → Digital workshop
Skogens många värden hotas av skadegörare som 
svampar och insekter och risken för allvarliga skogs-
skador bedöms öka när klimatet ändras. Det finns 
därför ett stort behov av att förstå hur skaderisker 
ändras och utvecklas i framtidens skogar, vilka ska-
dor som kan förväntas minska eller öka, och vilka 
nya skador som kan uppstå – liksom hur skogs-
skötselåtgärder påverkar skogens hälsa. Syftet med 
denna workshop var att medvetandegöra betydelsen 
av skogsskadornas koppling till klimatförändringen. 
Workshopen belyste dels skogsskötselns utmaningar 
och drivkrafter med avseende på nya skadegörare, 
betesskador och risken för brand, dels skogssköt-
selns möjligheter att minska skaderisker. Under 
workshopen diskuterades möjliga skogsskötselåt-
gärder för att minimera skadekonsekvenser. Olika 
riskscenarier med brist på beredskap för och resis-

tens mot nya skadegörare togs upp. Övervakning 
och tidig detektion av skadebilder identifierades som 
viktiga aspekter. I workshopen deltog representanter 
från skogsbranschen, forskare och intressenter inom 
området.
36 deltagare + 71 webbvisningar (S)

Morgondagens odlingssystem – läges- 
rapport från det praktiska lantbruket
17 november → Webbinarium
Vi kan se en förändring i hur jorden brukas och 
många yngre lantbrukare testar nya odlingsmetoder 
och ny teknik. Vid detta seminarium om framtidens 
odlingssystem gjordes en genomgång av vad som 
pågår i praktiken hos svenska och danska lantbru-
kare, begreppen regenerativt jordbruk och ”conser-
vation agriculture” klargjordes. Deltagarna disku-
terade fördelar, till exempel bränsleförbrukning på 

En ny EU-förordning som ska motverka antimikrobiell resistens ge-
nom att förbjuda antibiotika som tillväxtbefrämjare, kritiseras som 
varande i strid mot WTO-regelverket och fri handel.
Foto: Slavcho Malezanov. 
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upp till 50 procent lägre än tidigare, beroende på 
jordart, mer maskar och bättre infiltration, minskat 
växtnäringsläckage med mera. Praktiskt entrepre-
nörskap och innovation för framtida odlingssystem 
och behovet av kunskapsutbyte mellan praktik och 
forskning lyftes särskilt. Utvecklingen sker idag helt 
praktiskt på gårdsnivå och lantbrukarna efterfrågar 
hjälp av rådgivningen och forskningen men också 
stöttande regelverk. 
202 deltagare + 299 webbvisningar (J)

Gässens Nordostskåne
17–19 november → Exkursion för Kommittén för vilt-
förvaltning
Syftet var att studera problem och lösningar för-
knippade med en växande gåspopulation som i allt 
högre utsträckning tenderar att stanna i Sverige i 
stället för att flytta till varmare breddgrader under 
vintern. Exkursionen inleddes med en översikt av 
det arbete som har genomförts inom ramen för den 
lokala gåsförvaltningsgruppen i Kristianstad, bland 
annat den pågående forskningen inom ramen för 
Gåsförvaltningsprojektet i Kristianstads vattenrike, 
forskning om attityder till gäss hos olika grupper 
av människor och en pågående studie bland lant-
brukare i området runt Kristianstad. Kommittén 
besökte våtmarken Pulken för att ta del av ett lyckat 
exempel om hur man minimerat konflikter rörande 
tranor. Dessutom besöktes fågelslakteriet Friskens 
Vilt på Ängagården för att resonera kring frågor om 
tillgång till och avsättning för gäss och andra jakt-
bara fåglar till butiker och restauranger. Kommittén 
besökte även lantbrukare Filip Nihlén, Hovbydal, 
för att resonera kring olika lösningar, däribland ef-
fektivare jakt, för att hantera konflikter rörande be-
tande fåglar och lantbruk. 
15 deltagare (S)

När krisen kom
19 november → Caseutmaning
I år genomfördes för första gången Ungdomsutskot-
tets caseutmaning digitalt. Den utgick från fråge-
ställningen Hur återuppbyggs det civila försvaret 
med fokus på säkrad livsmedelsförsörjning? Beredskap 
präglade hela dagen och deltagarna fick ett konfe-
renskit, som innehöll den mat de behövde för dagen, 
skickat till sig via post. Efter introduktion, genom-
gång av dagens aktiviteter och presentationer av del-
tagarna följde inspirationsföreläsningar av Folk och 
Försvar, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Livs-
medelsföretagen och en författare på ämnet bered-
skap. De 16 deltagarna skulle utifrån frågeställning-
en måla upp en verklighetstrogen kris, identifiera en 
samhällsnivå och aktör i livsmedelskedjan och vilka 
kritiska punkter som kan komma att påverkas. För-
slag på förbättringar och hur dessa risker kunde 
minskas skulle ges. Caselösningarna bedömdes av 
en jury och ett vinnande koncept utsågs.
16 deltagare (U-usk)

Svensk sockerbetsodling – både hållbar och 
lönsam
24 november → Hybridseminarium/Håstadiuspriset
Sockerbetor har som gröda haft exceptionellt stark 
skördeutveckling sedan mitten av 1990-talet. Socker-
skörden var då i genomsnitt drygt 7 ton/hektar, idag 
är den en bit över 11 ton/hektar. Utvecklingen av 
den sydsvenska sockerbetsodlingen har i många av- 
seenden varit till stor nytta för hela den svenska 
växtodlingen. 2021 års Håstadiuspristagare Robert 
Olsson har under drygt 30 år varit ansvarig för od-
lingsutveckling av sockerbetor i de olika samarbeten 
som över tid etablerats mellan odlare och industri. 
Han belyste betodlingens nyckelområden liksom hur 

Sockerbetsfält i Skåne. Foto: Jan Ainali [CC BY-SA 3.0].
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utvecklingen under årens lopp har sett ut. Men hu-
vudsakligen blickade han framåt, i första hand mot 
åren fram till 2025.
161 deltagare + 249 webbvisningar (Ö)

Ensam är stark – eller?
2 december → Digitalt rundabordsmöte
Social hållbarhet är lika viktig som ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet, men inte lika uppmärksam-
mad. Många lantbrukare har en mycket pressad 
arbetssituation där det de senaste åren tillkommit 
ännu fler stressande faktorer. Dit hör exempelvis kli- 
matkrisen, viltskador och aktivism. Att dessutom 
arbeta ensam hela dagarna och inte ha någon att 
prata med är psykiskt påfrestande och kan leda till 
ohälsa. Detta rundabordssamtal handlade om åtgär-
der för att stärka social hållbarhet inom lantbruket. 
Målet var att kopiera och sprida de olika behovs-
anpassade och lyckade åtgärder för att minska en-
samhet hos lantbrukare som har identifierats och 
beskrivits. Aktiviteten har initierat flera parallella 
aktiviteter och legitimerat samtal om problemet.
16 deltagare (J) 

Går det att mäta kolinlagring i åker- 
marken?
2 december → Seminarium/webbinarium i Nässjö i 
samarbete med Jordbruksverket och Greppa Näringen
Det har ställts och ställs stora förhoppningar om 
att kunna skapa affärsmodeller för inlagring av kol 

i åkermark. En viktig förutsättning för detta är att 
det går att mäta inlagringen på ett sådant sätt att det 
kan ligga till grund för en ersättning. Under semi-
nariet presenterades olika modeller och projekt, lik-
som det teknologiska och vetenskapliga underlaget 
för att mäta förändringar i åkermarkens kolförråd.

Under seminariet gav Christian Holzleitner, EU 
DG Climate Action, även EU:s syn på affärsmöjlig-
heter inom ”carbon farming”. Seminariet kommer 
att följas upp under andra halvåret av 2022 eller bör-
jan av 2023 med en aktivitet som har fokus på att 
betala för kolinlagring och på de olika modeller som 
föreslås och tillämpas.
71 deltagare + 187 webbvisningar (A)

Man saknar inte kon förrän båset är tomt – 
varför behövs mjölkproduktion i Sverige?
8 december → Seminarium
Trots att mjölkkonsumtionen ökar och Sverige ur 
ett globalt perspektiv har goda förutsättningar för 
mjölkproduktion minskar både den och självför-
sörjningsgraden. Syftet här var att klargöra orsaken 
till detta, varför antalet mjölkgårdar minskar och 
vad som krävs för att vända den trenden. Carl-Axel 
Andersson från Ludvig & Co belyste de ekonomiska 
orsakerna – bland annat är det i princip omöjligt att 
starta från noll på grund av de finansiella riskerna. 
Mjölkpriset måste öka för att det ska bli hållbart att 
vara mjölkbonde i Sverige, sade han. Den svenska 
mjölkproduktionens inverkan på landskap och kli-
mat är på vissa sätt påfallande positiv och har bety-

Trots att Sverige har goda förutsättningar minskar den inhemska mjölkproduktionen. Foto: Per Eriksson.
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delse för Sveriges befolkning, landsbygd och jord-
bruk. En pågående inventering av mark och grödor 
visar på unika möjligheter att följa upp markkolsför-
ändringar över tid. De preliminära resultaten visade 
att studiens 159 mjölkgårdar under en tioårsperiod 
lagrade in mer än andra driftsinriktningar. Håkan 
Jönsson, Lunds universitet, berättade om kornas och 
mejeriprodukternas roll i landskapsförvaltning och 
cirkulär ekonomi – det som är mjölkens hållbara vär- 
de för framtiden förutom mjölkprodukternas myck-
et komplexa hälsovärde.
106 deltagare + 203 webbvisningar (J)

Teknik i jord och skog – dags för nationell 
kraftsamling!
13 december → Boksläpp
Under seminariet presenterades slutrapporten från 
Kommittén för teknik i de gröna näringarna. Rap-
portens titel Jag skulle aldrig våga flyga med en skör-
detröska syftar på att tekniken inom den gröna nä-
ringen inte är fulländad samt att kunskapen hos 
lantbrukare om tekniken inte alltid hänger med.

Kommitténs viktigaste slutsatser är att behovet 
av teknisk kunskap är stort i Sverige. Vi behöver 
oberoende teknikrådgivning, bättre utbildningar på 
området – inte minst för yrkesverksamma – och vi 
behöver utveckla digital infrastruktur. Talarna lyfte 
också de stora möjligheter som finns, inte minst på 
djursidan. Som exempel nämndes VR-glasögon i 
Tyskland, som gör det möjligt att se djuren i ett vir-
tuellt läge, peka på dem och då också få se deras in- 
formationskort. På skogssidan är tekniken viktig för 
att attrahera arbetskraft och dessutom har miljökrav 
snabbt fått större betydelse för skogens teknikut-
veckling. 
51 deltagare + 38 webbvisningar (A)

Tekniken inom de gröna näringarna är inte alltid fulländad. Dessutom 
behövs mer teknikrådgivning och mer teknisk kunskap hos de yrkes-
verksamma på området.
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I Donatorsfoajén finns möjlighet 
att duka upp för olika typer av 
mingel.
Foto: Birgitta Naumburg

Mötesplatsen KSLA

Akademien anordnar seminarier (fysiska och digitala) och andra aktiviteter som ett självklart sätt att full-
göra uppdraget att vara en mötesplats. Men akademien upplåter lokaler även till andra organisationer med 
rötterna i de gröna näringarna. Bland annat dessa organisationer har förlagt någon typ av aktivitet till 
akademihuset under 2021: 

Dendrologiska föreningen, Ewald Larssons Eftr., Fritidsodlingens riksorganisation (Trädgårdsmässan), 
Föreningen Sveriges Konsumenter, Gartnersällskapet, Gastronomiska akademien, Hargs bruk, Hushåll-
ningssällskapet, IUFRO:s organisationskommitté, Kadmiumforum, Kolarorden, Kålrotsakademien, Lands-
bygdsnätverkets nationella kompetensråd (Jordbruksverket), Måltidsakademien, Skogshistoriska sällska-
pet, Stockholms Jägmästareförening, Stockholms universitet (Fairtransprojektet), Svenska Blå Stjärnan, 
Virkesbörsen.

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 intresserar 
många och berör alla! 

Dokumentet Verksamhet och inriktning 2021–2024 har varit vägledande för akademien under detta år. 
Där formuleras KSLA:s verksamhetsidé som så: ”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 2021 har bland 
annat följande projekt varit aktuella.

Tandem Forest Values
KSLA har ansvarat för beredningsadministratio-
nen kring forskningsprogrammet Tandem Forest 
Values under 2018 och 2019. Medlen till program-
met var ursprungligen Sveriges gåva till Finlands 
100-årsjubileum med syftet att ta fram ett bilateralt 
forskningsprogram mellan Sverige och Finland inom 
skog. Utöver regeringens bidrag, via Formas, finan-
sierades programmet från början av Marianne och 
Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, 
Skogsindustrierna och KSLA.

I den andra utlysningen 2019 medverkade även 
finansiärer från Finland; Finlands akademi, Jord- 
och Skogsministeriet och Miljöministeriet. En tred- 
je utlysning sjösattes i december 2021 där de an-
svariga parterna är statliga – Formas, Finlands aka- 
demi, Jord- och Skogsministeriet och Miljöminis-
teriet. Tandem Forest Values har utvärderats och 
sammanfattningsvis var utfallet mycket positivt. 
Den 25 oktober genomfördes ett webbinarium 
då utvärderingen presenterades tillsammans med 
några forskningsresultat. KSLA kommer även fort-
sättningsvis att ordna kommunikativa aktiviteter 
på uppdrag av Formas och Finska akademien och 
KSLA:s webbplats används som ”hemvist” för TFV. 

Växtnoden 
Projektet Växtnoden har initierats av KSLA och är 
ett samarbete mellan KSLA, IVA, KVA och Fysio-
grafiska sällskapet i Lund med finansiellt stöd från 
Mistra, Stiftelsen Strategisk Forskning och SLU. 
Projektet är en oberoende kunskapsnod för informa-
tion om växtförädlingens mål, metoder och bidrag 

till samhällets utveckling. Syftet med Växtnoden 
är att sammanställa tillgänglig kunskap för att eta-
blera en gemensam faktabas som utgångspunkt för 
vidare arbete, höja kunskapsnivån om bioteknikens 
möjligheter bland beslutsfattare, näringsliv och all-
mänhet om hur utvecklingen och användningen 
av växtförädlingens metoder kan bidra till de glo-
bala målen för hållbar utveckling. Dessutom syftar 
projektet till att bidra till en faktabaserad och kon-
struktiv EU-process. Under året har tre webbinarier 
genomförts samt ett avsnitt i KSLA:s poddserie. 
Projektet har även svarat på EU-konsultationer, 
medverkat i en debattartikel tillsammans med två 
EU-parlamentariker, tagit fram 12 nyhetsbrev samt 
etablerat kontakt med riksdagsledamöter. Projektet 
utvärderades under 2021 och diskussioner pågår 
kring en fortsättning av projektet, vilket omfattar 
ett konkret samarbete med IVA och som involverar 
även tidigare samarbetspartners.

Antibiotikaplattformen
KSLA samarbetar med Axfoundation inom AMR 
(Anti Microbial Resistance) i projektet Antibiotika-
plattformen – Från gård till gaffel med syftet att sam-
ordna pågående processer kring antibiotika i djur-
hållningen. Fokus ligger ofta på humansidan och 
kopplingen mellan human- och animaliesidan be-
höver stärkas. Målet med projektet är att förmedla 
kunskap baserad på aktuell forskning på ett sam-
ordnat sätt samt att vara en plattform för diskussion 
och framtagande av rekommendationer, och att ana-
lysera kunskapsbehovet. Intervjuer har genomförts 
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med berörda personer från forskning, praktik, myn-
digheter och organisationer för att på så vis involvera 
dem och ta reda på vilka behov som finns för att 
göra arbetet så stringent som möjligt. En workshop 
genomfördes den 19 januari 2021 då bland annat 
resultaten av intervjuerna presenterades. I december 
publicerades ett avsnitt i KSLA-podden: Nödvändigt 
med samarbete mot antibiotikaresistens. Ett samarbete 
mellan Antibiotikaplattformen och den av regering-
en tillsatta Djurantibiotikautredningen påbörjades 
under 2021 som kommer att resultera i samarrange-
mang under våren 2022. Projektet kommer att ut-
värderas under 2022.

KSLA:s klimatarbete
Under 2020 bildades KSLA:s akademiövergripande 
Klimatgrupp som i dagsläget består av cirka 40 le-
damöter som anmält intresse att medverka i akade-
miens klimatarbete. Gruppen har delats upp i tre 
arbetsgrupper; Jordbruk och klimat, Bioenergi och 
Bruka utan att förbruka. Under året har gruppen 
bland annat granskat IPCC-rapporten, WR III, Att 
minska klimatförändringen samt påbörjat planering-
en för verksamheten för 2022. I övrigt har gruppen 
i uppgift att bevaka externa aktiviteter för att öka 
kunskapen men även att bidra med kunskap om de 
areella näringarna i relation till klimatfrågan. Under 
året beslutade KSLA att medverka som part från 
civilsamhället i forskningsprogrammet Fairtrans 
(Fair Transformation to a Fossil Free Future) som 
är finansierat av Mistra och Formas. Representanter 
från KSLA:s klimatgrupp medverkar i workshops 
arrangerade av Fairtrans. 

Wallenbergprofessurerna 
Sedan 2013 har KSLA haft förtroendet att hantera 
forskningsansökningar rörande Wallenbergs gäst-
professurer. Forskningsprogrammet var en gåva från 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till KSLA:s 
200-årsjubileum. Under 2020 beviljades medel till 
ytterligare fyra professurer från Marcus och Mari-
anne Wallenbergs stiftelse. Den gröna sektorn spe-
lar en viktig roll för att möta flera av de globala ut-
maningar som identifierats i Agenda 2030, såsom 
klimatförändringar och förlust av biologisk mång-

fald – programmet för Wallenbergprofessurer är en 
liten pusselbit. Under år 2021 beviljades medel till 
följande professurer:
• SLU, Institutionen för vatten och miljö:
 Professor Irena Creed från University of Saskat-

chewan, Saskatoon, Kanada. 
• SLU, Institutionen för husdjursgenetik:
 Professor Andrea Doeschl-Wilson från Univer-

sity of Edinburgh, Skottland.

Ytterligare en utlysning kommer att genomföras 
under våren 2022 och beroende på antalet beviljade 
professurer kan en utlysning ske även våren 2023.

Samarbete med andra akademier
Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum 
uppmärksammades genom en akademigemensam 
seminarieserie om musik som arrangerades under 
året. Programmen spelades in och finns på Youtube 
och Zoom.

Serien inleddes den 20 februari med Musikaliska 
akademiens eget bidrag, Vilken är akademiens roll, 
vilken roll har akademien spelat historiskt och vilken är 
dess relevans idag? Programmet omgärdades av mu-
sikinslag med koppling till akademien och musikens 
skilda områden. Övriga programpunkter:
• 20 mars: Tonerna. Svenska Akademien och musi-

ken (Svenska Akademien).
• 24 april: Den skapande hjärnan – musik som mo-

dell för att studera inlärning och kreativitet (Kungl. 
Vetenskapsakademien).

• 29 maj: Militärmusiken – funktion, tradition och 
innovation (Kungl. Krigsvetenskapsakademien)

• 28 augusti: Flottans musik – en marin kulturbärare 
(Kungl. Örlogsmannasällskapet).

• 18 september: Det skiftande åkerbrukets betydelse 
för snapsen, sillen och sången (Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien).

• 9 oktober: Om Carl Jularbo (Kungl. Gustav Adolf- 
akademien).

• 13 november: Musik och teknik i perfekt harmoni – 
hur teknik och ingenjörsvetenskap kommer till nytta 
för musiken (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakade-
mien).

• 11 december: 2500 år av musikaliskt kulturarv: från 
Sapfo till KVAST (Kungl. Vitterhetsakademien).
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Publiceringsverksamheten

KSLA-podden – gröna samtal till samhällets nytta
Akademiens podd, som lanserades i slutet av 2020, har blivit en uppskattad kommunikationskanal. Podden 
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 är ledamöter i KSLA. Podden utgår 
från vetenskap och beprövad erfarenhet och vänder sig till alla som är intresserade av mat, miljö och naturre-
surser. Under 2021 publicerades dessa avsnitt, som alla hittas på akademiens webbplats och där poddar finns:

Nr 4
Från krog till krog – om 700 år av uteätande
Hur gick det till i 1700-talets krogliv – vad serverades, hur umgicks man, vilka var 
besökarna och vilka förordningar gällde? Akademibibliotekarien Jimmy Lyhagen 
talar med måltidsforskarna Håkan Jönsson och Richard Tellström, som författat 
boken med samma titel som podden. De gör korta nedslag i den politiska, ekono-
miska, sociala och gastronomiska historien. (2021-01-12)

Nr 5
Allt vi behöver veta för ett bra liv hela livet
Javisst, det går att äta sig till ett friskare liv. Forskarna, professorerna och läkarna 
Mai-Lis Hellenius och Tommy Cederholm samtalar om sin bok med Christina 
Möller, tidigare chef för KF:s provkök. Kan man genom att äta varierat och röra på 
sig minska risken att drabbas inte bara av hjärt-kärlsjukdomar och cancer utan också 
minnessjukdomar? Hälsan och välbefinnandet har mycket att vinna på att vi tar till 
oss nya kunskaper inom området. Det är aldrig för sent att ändra invanda mönster 
och vanor. (2021-01-26)

Nr 6
Hur kan jord- och skogsbruket bidra mer till bästa klimatnytta?
Hållbar markanvändning inom jord- och skogsbruket är en avgörande del av lös-
ningen för att uppnå nollutsläpp av växthusgaser i Sverige 2045. Hur anpassar och 
stärker vi svenskt jord- och skogsbruk för att på bästa sätt bidra? Bengt Ek, då gene-
ralsekreterare för Föreningen Skogen, resonerar tillsammans med Lovisa Hagberg, 
statsvetare och chef för Governance och Policy på WWF, och Göran Örlander, 
professor i skogsskötsel och senior rådgivare på Södra. (2021-02-15)

Foto: Göran Örlander.
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Nr 7
Jordbrukspolitik då och nu
Mats Denninger, före detta statssekreterare på Jordbruksdepartementet samtalar 
med Harald Svensson, tidigare chefsekonom på Jordbruksverket, och ekonomhisto-
riker Ronny Pettersson, Stockholms universitet, om vad som utlöste och ledde fram 
till den svenska krisen inom jordbruket på 1980-talet och vilka förändringar som 
behövde göras för att ta sig ur den. (2021-02-25)

Nr 8
Granbarkborrar del 1: Granbarkborren – skogens egen pandemi?
Hur ser granbarkborreskadad skog ut, varför har vi så mycket skadad skog just nu, 
vad gör man om man upptäcker granbarkborrar i sin skog och hur länge kommer 
utbrottet att vara? Jan Stenlid, SLU, som arbetar med skogssjukdomar, samtalar 
med experterna Louise Eriksson, forskare i miljöpsykologi vid Umeå universitet, 
Magnus Petersson, skogsskötselchef på Södra, Kerstin Ström, skogskonsulent och 
projektledare för ”Stoppa borrarna” på Skogsstyrelsen, Martin Schroeder, professor 
i skogsentomologi/insektslära vid SLU och Ralf Johansson, skogsägare i det värst 
drabbade området, sydöstra Småland. (2021-03-31)

Nr 9
Granbarkborrar, del 2: Granbarkborrens härjningar
Vad kan vi göra åt detta det största utbrottet av granbarkborre, som har dokumen-
terats för Sverige? Vad stoppar ett utbrott och vad har vi lärt av tidigare utbrott? 
Experterna från del 1 fortsätter diskussionen granbarkborrens härjningar sedan den 
extremvarma sommaren 2018. (2021-04-07)

Foton: Abbe98 [CC0].

Foto: Pasqual Broch.

Nr 10
Svensk trädgårdshistoria, från förhistoria till 1500-tal
Vilka växter ingick i förhistorisk odling? Vilken roll spelade Romarriket för trädgår-
dar i Norden? Hur fördes odlingskunskaper vidare och av vem? Vad har hänt med 
växtmaterialet genom åren? När började trädgårdsodlande ses som något hälsosamt? 
Akademibibliotekarie Per Eriksson samtalar med kvartärgeolog Jens Heimdahl och 
växtgenetiker Matti Wiking Leino utifrån den nyutkomna boken Svensk trädgårds-
historia – förhistoria och medeltid. (2021-05-02)

Nr 11
Vilken plats får växtproteinerna på den framtida tallriken?
Varför är det svårare för kroppen att tillgodogöra sig järn i en helt växtbaserad kost? 
Hur stimulerar vi svenskt jordbruk att odla baljväxter och hur får vi konsumenterna 
att välja närproducerade växtbaserade proteiner? Christina Möller leder ett sam-
tal om kost, hälsa, klimat och hållbarhet med Cecilia Mayer Labba, doktorand på 
Chalmers institution för hälsovetenskap, Tomas Erlandsson, grundare av företaget 
Nordisk Råvara, Gunilla Blixt, restauratör på KSLA, och Gunnela Ståhle, agronom 
och ordförande i Vi Konsumenter. (2021-09-22)
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Nr 12
Blir vi någonsin tillräckligt hållbara? En resa i hållbarhetens historia och kontext
Varför ser vi inte mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi 
vet så mycket? Hur blir hållbarhetsarbetet meningsfullt på det lokala planet? Är håll-
barhet ett sekulariserat sätt att se på omvärlden och ta hand om naturen? Ett samtal 
mellan Lisa Karlsson, agronom, Annika Nordin, professor i Ekofysiologi vid SLU i 
Umeå, och Erland Mårald, professor i idéhistoria vid Umeå universitet. (2021-10-21)

Foto: anncapictures.

Nr 13
Future Food Systems – the Role of the Gene Edited Crop
Ett förändrat klimat kräver nya verktyg för att säkra framtida skördar. Pamela Ronald, 
Distinguished Professor vid Department of Plant Pathology and Genome Cen- 
ter, University of California, Davis, USA, talar om möjligheterna med genteknik i 
framtida jordbruk med tidigare jordbruksministern Annika Åhnberg och agrono-
men Anders Nilsson, båda djupt involverade i projektet Växtnoden. (2021-11-15)

Nr 14
Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster – ett samtal om årets vik-
tigaste bok
Biologisk mångfald är inte bara en fråga för naturvården. Det handlar om såväl 
ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala aspekter på vårt samhälle och har 
därmed också stor betydelse för vårt jordbruk och skogsbruk. Håkan Tunón samta-
lar med Margareta Ihse, Henrik Smith, Marie Stenseke och Tuija Hilding-Rydevik, 
några av författarna till boken Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. 
Svenska perspektiv på LIVSviktiga framtidsfrågor. (2021-12-09)

Foto: Laura Anderson.

Nr 15
Nödvändigt med samarbete mot antibiotikaresistens
Ökande antibiotikaresistens, AMR, är ett globalt problem och klassat av WHO 
som ett av de tio största hoten mot människors hälsa. Sverige har visat att det går att 
minska användningen av antibiotika i djurhållningen radikalt med bibehållen pro-
duktion men det räcker inte för att lösa problemet. Insatser måste göras på flera om-
råden och i samverkan mellan olika aktörer för att skynda på arbetet inom området. 
Maria Smith, generalsekreterare på Axfoundation, samtalar med KSLA:s vd Eva 
Pettersson och Annika Åhnberg, som var Sveriges jordbruksminister 1996–1998, 
då AMR-diskussionen inleddes. (2021-12-17)

Foto: Pixabay.
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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-postmeddelan-
de till dem som prenumererar på information från KSLA, via utbudet.se (speciellt för lärare och pedagoger) 
och via sociala medier. Under 2021 – tidskriftens årgång 160 – kom tre nummer ut, alla tryckta.

Nr 1
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2020
Preses och vice preses har ordet. Akademisekreterarens tillbakablick 
på 2020. Verksamheten: högtidssammankomsten, ordinarie samman- 
komster, årets aktiviteter, mötesplatsen KSLA, projekt, publicerings- 
verksamheten, avgivna remisser, anslag, stipendier, priser och belö- 
ningar. Donationsgårdarna: Barksätter och Enaforsholm. Organisa-
tionen: övergripande organisation, operativ organisation, nya ledamö-
ter, In Memoriam, personal. Ekonomin: flerårsöversikt 2016–2020, 
fördelning av utdelade medel 2020.
Redaktör: Ylva Nordin (för kollegiet).
ISBN 978-91-88567-51-2 (tryck), 978-91-88567-52-9 (pdf) 68 sidor.

Nr 2
Koll på kolet – kolflödet i det svenska jordbruks- och livsmedelssystemet
Kol är byggstenen i allt liv. I jordbruket spelar fotosyntesen en central 
roll genom att med solen som energikälla fånga in luftens koldioxid 
och bygga komplexa föreningar i form av kolhydrater, protein och 
vegetabiliska fetter. De i sin tur utgör grunden för vår mat, antingen 
direkt i form av spannmål, frukt, bär och grönsaker eller indirekt som 
animaliska livsmedel. 

Denna rapport redovisar en unik sammanställning av kolets krets-
lopp i den svenska värdekedjan för livsmedel – var i kedjan kolet binds 
in, lagras i mark och livsmedel och var svinn och läckage uppstår.

Det är KSLA:s förhoppning att rapporten ska vara ett viktigt bi-
drag i utvecklingen av mer hållbara produktionssystem och förbättra 
möjligheterna för jordbruket och hela livsmedelskedjan att aktivt bi-
dra till ett klimatneutralt Sverige 2045.
Text: Gunnar Rundgren (för Kommittén för markkol och klimatnytta)
ISBN 978-91-88567-53-6 (tryck), 978-91-88567-54-3 (pdf) 52 sidor
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Nr 3
Jag skulle aldrig våga flyga med en skördetröska – slutrapport från KSLA:s 
kommitté för teknik i de gröna näringarna
Här redovisas resultatet från KSLA:s kommitté för teknik i de gröna 
näringarna som inrättades 2017 och som har arrangerat workshops 
om framtidens teknik i jord och skogsbruk och om behovet av rådgiv-
ning och kompetensförsörjning på teknikområdet.

Kommittén har verkat i en tid då förändringens vindar blåst inom 
skogs- och jordbruket. Teknikens utveckling har varit dramatisk. I ana- 
lysen konstateras både likheter och skillnader mellan jord- och skogs-
bruk. Inom jordbruket finns en tydlig koppling mellan tekniken och 
jordbrukets strukturomvandling. Behovet av teknisk kunskap är stort 
men samtidigt har Sverige tappat flera inrättningar som utvecklade 
och spred kunskap om ny jordbruksteknik.

Vad bör då Sverige göra? Nya tag behövs för att hålla ställningarna 
i förhållande till andra länder. Fyra förslag diskuteras, men framför 
allt är syftet med denna publikation att stimulera till nationell dialog 
kring teknik för de gröna näringarna.
Text: Per Emgardsson, Per Frankelius, Carin Martiin (för Kommittén för teknik i 
de gröna näringarna)
ISBN 978-91-88567-55-0 (tryck), 978-91-88567-56-7 (pdf) 116 sidor

KSLA Nytt & Noterat
Den digitala nyhetstidningen KSLA Nytt & Noterat informerar främst om akademiens aktiviteter och de 
publikationer som KSLA ger ut. Information om 2021 års fyra nummer gick med e-post via digital nyhets-
tjänst till de nära 2 000 som prenumererar på information från akademien samt våra svenska och nordiska 
ledamöter. Varje nummer fick också blänkare i sociala medier. Alla finns att hämta på KSLA:s webbplats.
 
Bland artiklarna i 2021 års nummer kan nämnas:

Nr 1-2021
• ”Hållbara livsmedelssystem måste tas på allvar”: Alla aktörer har betydelse 
för att göra livsmedelssystem mer hållbara, men först måste förutsättningarna 
finnas för att möjliggöra transformationen. Minskat matsvinn, cirkulära af-
färsmodeller och mer hållbarhet inom den offentliga sektorn är några saker 
som kan bidra till hållbara livsmedelssystem. Rapport från en nationell dialog 
samordnad av KSLA, SIANI och Svenska FAO-kommittén. David Falk och 
Magdalena Knobel.
• ”Vatten och mat i den perfekta stormen”: Om de ändrade villkoren för mat-
produktionen. Ett alltmer oregelbundet nederbördsmönster, som en del av 
pågående global uppvärmning, fortsatt snabb befolkningsökning och utbredd 
fattigdom, speciellt i resurssvaga områden, är starka drivkrafter i det som 
beskrivits som ”The perfect storm”. Uttrycket karakteriserar konsekvenserna 
i form utbredd oro, konflikter och migration i spåren av kriser inom vatten-, 
mat- och energiförsörjning. Jan Lundqvist.
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Nr 2-2021
• ”Biologiska mångfalden i skogen – vad behöver vi veta?”: Debatten om den 
biologiska mångfalden i skogen är laddad och argumenten går förbi varandra. 
Samsynen kring fakta är dålig, forskningsresultat tolkas olika och en nyckel-
fråga är hur man mäter biologisk mångfald. Så vad behöver vi veta för att 
kunna föra en konstruktiv debatt? En akademiöverläggning. Pär Fornling.
• ”EU:s taxonomi för hållbara investeringar riskerar att motverka sitt syfte”:   
Många menar att EU-kommissionens förslag till taxonomi för hållbara inves-
teringar motverkar många av de hållbara lösningar som utvecklats i de nord-
iska länderna och att den riskerar att fördyra finansieringen av investeringar 
i både jord- och skogsbruk och energisektorn. Diskussionen om taxonomin 
kommer att leva vidare. En seminarierapport. Lennart Wikström.

Nr 4-2021
• ”Vart är vi på väg? Om transporternas betydelse för mat och klimat”: Bil-
den av framtiden kan skilja sig radikalt. Antingen minskande transporter till 
följd av brist på el, högt elpris och därmed minskad handel och avtagande 
globalisering – eller en fortsatt utveckling som under 1990-talet med billig el 
och billiga transporter. Oavsett vilket så är det kontraproduktivt att ta bilen 
några mil för att köpa lokalproducerad mat. En akademiöverläggning. Lars 
Helgstrand.
• ”Aktiv skogsskötsel minskar risker för skogsskador”: Det som skogsskötaren 
klassar som skadegörare är en del av de naturliga processerna som alltid pågått 
i skogsekosystem. Det ”nya” är att skadegörare fått ökad uppmärksamhet 
genom spektakulära händelser som stormar, skogsbränder och stora gran-
barkborreangrepp. ”3T”-konceptet gör det enklare att göra rätt. En digital 
workshop. Jan Stenlid.

Nr 3-2021 
• ”Hållbarhet – ett obekvämt samtal”: Om skilda perspektiv på hållbarhet och 
på de utmaningar som klimatförändringarna innebär för mänskligheten. Vi 
har olika syn på hållbarhet och olika sätt att verka för hållbarhet, både genom 
att i vardagen i det lilla agera för ett hållbart liv, genom att sakligt inhämta 
och sprida kunskap eller genom civil olydnad på fredlig väg. Rapport från 
Ungdomsutskottets webbinarium. Paulina Rytkönen.
• ”Jordens svarta guld”: Atmosfärens innehåll av kol ökar per år med mindre 
av hälften av vad förbränning av fossilt bränsle och nedhuggen skog bidrar 
med. Resten försvinner i skog och mark eller sugs upp av haven. Och det 
globala överskottet av kol till atmosfären är ”bara” ca 4 procent av allt det kol 
som varje år tas upp och släpps ut via fotosyntesen. Det innebär att vårt sätt 
att bruka jorden och odla växter är en nyckelfråga för klimatet. En semina-
rierapport. Peter Sylwan.
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Övriga skrifter

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 (184 sidor).

Verksamhet och inriktning 2021–2024 beskriver akademiens strate-
giska inriktning och ger ramarna för verksamheten under perioden 
2021–2024, det vill säga innevarande presesperiod, under preses Jan 
Fryk och vice preses Lena Ingvarsson. Skriften har också utkommit 
på engelska: Activities and focus 2021–2024. Alla ledamöter har er-
hållit varsitt exemplar (28 resp 32 sidor). 

I biblioteket finns inbundna KSLAT från gamla tider.
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Avgivna remissvar

Under 2021 har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien lämnat tio remissvar till departement och myn-
digheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och akademiens sekreterare efter bered-
ning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom 
sakområdet. Remissunderlaget läggs ibland ut på akademiens interna hemsida Ledamotsrummet för att 
ge ledamöterna möjlighet att på ett enkelt sätt lämna synpunkter till beredningsgruppen eller anmäla 
intresse för att ingå i den. Remissvaren refereras kort i KSLA Nytt & Noterat och de publiceras i sin helhet 
på akademiens offentliga hemsida, www.ksla.se.

1. Livsmedelsverkets betänkande Föreskrifter om jägares leveranser av små mängder vildsvin och kött av 
vildsvin, dnr 2020/04701 (till Livsmedelsverket 2021-02-01).

2. Näringsdepartementets betänkande rörande förslaget om En samlad djurhälsoreglering, SOU 2020:62 
(till Näringsdepartementet 2021-02-26).

3. Näringsdepartementets betänkande Krav på att hålla djur lösgående – konsekvenser, övergångsbestäm-
melser och andra incitament än lagstiftning, N2020/02300 (till Näringsdepartementet 2021-03-15).

4. Skogsstyrelsens rapport Skogsbruk och skador på samhällsfunktioner, dnr 2020/1557 (till Skogsstyrelsen 
2021-04-09).

5. Skogsutredningens slutbetänkande Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen, SOU 
2020:73 (till Miljödepartementet 2021-04-27).

6. Havs- och Vattenmyndighetens Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – åtgärdsprogram för havs-
miljön i Nordsjön och Östersjön 2022–2027 enligt havsmiljöförordningen, dnr 2807-20 (till Havs- och 
Vattenmyndigheten 2021-04-29).

7. Skogsstyrelsens rapport Hyggesfritt skogsbruk, där myndighetens arbete med att definiera hyggesfritt 
skogsbruk beskrivs, dnr 2020/3733 (ett mycket kort yttrande till Skogsstyrelsen 2021-05-04).

8. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/841 
(LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999 (övervakning, rapportering, spårning) (till Miljö-
departementet 2021-09-15).

9. Artskyddsutredningens betänkande Skydd av våra arter – vårt gemensamma ansvar, SOU 2021:51 (till 
Miljödepartementet 2021-10-19).

10. Remissen Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029, NV-07785-21 (till Naturvårdsverket 2021-11-
26).

De yttranden som KSLA har lämnat år 2021 gäller:
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Andra typer av påverkansarbete

KSLA har gjort inlägg i EU-kommissionens samråd (Public Consultations):

• Revidering av Land Use, Land Use Change and Forestry Regulation (LULUCF), 2021-02-05.
• Eventuell revidering av Förnybartdirektivet (Directive 2018/200/EU on the promotion of the use of energy 

from renewable sources), 2021-02-09.
• Evaluation of the EU Biodiversity Strategy to 2020, review of the application of the EU Regulation on Invasive 

Alien Species, and development of binding EU nature restoration targets for 2030, 2021-03-21.
• Public consultation on a new EU forest strategy, 2021-04-19.
• EU-initiativet Healthy Soils – new EU Soil Strategy, 2021-04-23.
• Platform on Sustainable Finance on the draft report on criteria for the EU taxonomy, 2021-09-20.
• Färdplan Klimatförändringar – hållbart kretslopp, 2021-10-07.

Dessutom har akademien skickat ett yttrande till Trafikverket över dess del- och slutrapport Beredskaps-
flygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter och en skrivelse till infrastrukturministern om behovet 
av kompletterande utredning av nödvändiga flygplatser för ett effektivt skogsbrandförsvar.

Landningsbanan vid Brandholmens flygplats som lades ned 1984 (Nyköpings kommun). Foto: T S Eriksson [CC BY 3.0].
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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 nämnderna 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.

Efter ansökningar, som granskats av oberoende granskningsnämnd, har akademikollegiet också fördelat 
medel till projekt och kommittéer inom akademiens ram:

Allmänna avdelningen har tilldelats 1 791 010 kronor, Jordbruksavdelningen har tilldelats 2 158 050 
kronor, Skogsavdelningen har tilldelats 2 235 000 kronor. 1 451 930 kronor har gått till BAHP – Bibliotek, 
arkiv och historiska projekt. Forskningsutskottet, Internationella utskottet och Ungdomsutskottet har fått 
totalt 584 800 kronor. Akademiövergripande projekt fick 664 210 kronor. Utöver detta har 500 000 kronor 
beviljats från Akademiens biblioteksfond. Dessutom har totalt 56 000 kronor beviljats för prisutdelnings-
ceremoni vid Högtidssammankomsten. Medlen har hämtats ur följande stiftelser:

• Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond: 1 888 620 kronor.
• Stiftelsen Per Palmgrens fond: 230 000 kronor.
• Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond: 100 000 kronor.
• Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond: 300 000 kronor.
• Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond: 423 000 kronor.
• Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond: 4 784 380 kronor.
• Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond: 550 000 kronor.
• Ulla och Birger Håstadius Stiftelse: 300 000 kronor.
• Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond: 258 000 kronor.
• Stiftelsen Adolf Dahls fond: 50 000 kronor
• Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond: 25 000 kronor.
• Stiftelsen Akademiens biblioteksfond: 500 000 kronor.
• Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, 8 000 kronor.
• Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond: 8 000 kronor.
• Stiftelsen Nilsson-Ehle Medalj: 8 000 kronor.
• Stiftelsen Georg och Greta Borgströms donationsfond: 8 000 kronor.

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 jordbruk, företrädesvis baljväxtodling: 570 000 kronor.

• Stiftelsen A G Wiréns donationsfond, regionala belöningar för enskilda, föredömliga insatser inom träd-
gårdsbruk eller biskötsel: 10 000 kronor. 

• Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond, för hydrotekniska försök och undersökningar på jordbruksom-
rådet: 35 000 kronor.

• Stiftelsen Alarik Örborns stipendiefond, till studier om lantbrukets byggnader inom eller utom landet: 
35 000 kronor.

• Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond för forskning beträffande husdjurens utfodring och vård: 
175 000 kronor.

• Stiftelsen Anders Elofsons fond, forskningsanslag för understöd av forskning inom betesområdet, vallkul-
turen och fröodlingen: 170 000 kronor, samt 10 000 kronor till Anders Elofsons medaljör.

• Stiftelsen A. W. Bergstens donation, A. W. Bergstens pris för framstående vetenskapligt arbete, framgångs-
rik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området: 60 000 kronor.

 Stiftelsen A. W. Bergstens donation, medel till Akademiens guldmedalj för utomordentlig gärning inom 
akademiens verksamhetsfält, och till Akademiens belöning till gagn för de areella näringarna, Silver-
medaljen, som utdelas till person, som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna, 
samt till Gunnar Torstenssons stipendium som bereder tillfälle för studerande vid SLU att vistas på 
Enaforsholm: sammanlagt 111 285 kronor.

 Stiftelsen A. W. Bergstens donation, regionala belöningar till brukare av skogs- och jordbruk med binä-
ringar: 10 000 kronor.

Av stiftelsernas disponibla avkastning under redovisningsåret 2021 har 19 829 752 kronor beviljats i anslag, 
bidrag, stipendier, priser och belöningar (se även sidan 79). Av dessa medel utgör 19 510 791 kronor anslag 
till forskning och projekt samt bidrag till studieresor, regionala belöningar och elevstipendier. Resterande 
medel, 318 961 kronor, utgörs av priser, medaljer och belöningar utdelade 2021.
De priser och belöningar som delades ut vid 2021 års högtidssammankomst (sid 14–16) beslutades år 2020 och 
redovisades därmed i 2020 års verksamhetsberättelse.

Grosshandlaren A. W. Bergsten – en av KSLA:s största välgörare. Hans donation bidrar till såväl anslag som priser och belöningar.
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• Stiftelsen Axel Melanders fond för studier lantbruket hörande frågor inom eller utom landet: 80 000 kro-
nor. 

• Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond för främjande av vetenskaplig undervisning och forskning: 
1 061 850 kronor.

• Stiftelsen Carl-Gustaf och Viveka Åkerhielms minnesfond, för vetenskaplig forskning om äganderättens 
betydelse samt vattenbruk: 320 000 kronor.

• Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond, som lämnar bidrag till stipendier antingen för träd-
gårdsskötselns teoretiska eller praktiska studier i utlandet eller för genomgående av fullständig kurs 
vid Alnarpsinstitutet, nuvarande SLU, eller annan statlig högre svensk trädgårdsundervisningsanstalt: 
35 000 kronor.

• Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds donationsfond, till befordrandet av ändamålsenliga och för smakfull enkel-
het utmärkta lantbruksbyggnader: 117 400 kronor. 

• Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond, resestipendier för lantbrukets teoretiska och praktiska studier i 
utlandet till yngre personer som nyligen utexaminerats från Ultuna eller Alnarp: 60 000 kronor.

• Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond, stipendier för att främja och stimulera intresset för 
skogsskötsel, speciellt lövskogsskötsel i Sydsverige: 159 000 kronor. 

• Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg för främjande av forskning inom markvård 
och trädgårdsskötsel vid småbruk/fritidsodling: 60 000 kronor. 

• Stiftelsen Georg och Greta Borgströms pris för forskning eller annan verksamhet i Georg Borgströms anda, 
d v s som har med världens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna ekologiska, demografiska 
och ekonomiska aspekterna: 50 000 kronor.

• Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond för skogsvetenskapliga studier som i första hand berör 
Västernorrlands och Jämtlands län: 551 600 kronor.

• Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond, för framstående kunskaper inom trädgårdsyrket, stipendier till elever 
vid Himmelstalunds Utbildningscentrum, tidigare Statens Trädgårdsskola: 30 000 kronor.

Ch. E. Löfvenskölds donationsfond premierar ändamålsenliga och smakfullt enkla lantbruksbyggnader.
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• Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond för forskning och utbildning till gagnade av svensk lantbruks-
näring: 35 000 kronor. 

• Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, forskning företrädesvis med anknytning till de mindre jordbruksföreta-
garnas problem, 700 000 kronor. 

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

 Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, elevstipendier till studerande vid ettåriga påbyggnadsutbildningar i jord-
bruk och trädgårdsodling: 15 000 kronor. 

• Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond för befordran av svenska jordbrukets utveckling och 
förkovran: 115 000 kronor.

 Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond, en belöning för framstående doktorsarbete, en belöning 
för föredömliga insatser inom forskningskommunikation och en belöning för föredömliga insatser i 
skogs- och jordbruksforskningens tjänst: sammanlagt 60 000 kronor. 

• Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond, stipendier till elever vid SLU eller eventuell annan högre under-
visningsinstitution: 99 517 kronor. 

• Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond för främjande av internationella forskarkontak-
ter och erfarenhetsutbyte inom skogs- och jordbruksforskningsområdet och aktuella kontaktområden: 
280 380 kronor.

• Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond, till upplysningsverksamhet rörande djurskydd: 60 000 kronor.

• Stiftelsen Moritz Fraenkels fond, till digitalt kartverksprojekt: 300 000 kronor.

• Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond för utveckling av lantbruk, trädgårdsskötsel eller biodling: 
59 000 kronor. 

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

Marie Josephine Guillaumes fond ger anslag till upplysningsverksamhet rörande djurskydd. Foto: Netpilots [CC BY 3.0 CH].
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• Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond, resebidrag till svensk forskare som bedriver forskning rörande husdjurens 
fruktsamhetsproblem: 132 000 kronor.

• Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, bidrag till studerande för utbildning till agronom eller hortonom: 
354 000 kronor. 

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

• Stiftelsen SLO-fonden (Svenska Lantbrukarnas Olycksfallsförsäkringsbolags fond), bidrag för utbildnings- 
och försöksverksamhet, vetenskaplig forskningsverksamhet: 2 128 438 kronor.

• Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering, till frågor som bedömas vara av betydelse för utvecklingen på 
mekaniseringsområdet: 50 000 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 700 000 kronor.

• Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder, till forskningsprojekt och resestipendier inom vallodlingens, 
vallfoderberedningens och vallfoderutnyttjandets områden: 180 000 kronor. 

• Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning, medel till projekt med särskild inriktning på användningen av 
mineralgödsel och kalkningsmedel: 583 850 kronor. 

• Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond, för forskningsbaserad, framtidsinriktad initiativverksamhet inom 
akademiens verksamhetsområde: 257 700 kronor.

 Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond, Akademiens kulturpris för ett brett landsbygdsperspektiv bidrag 
med kvalificerade och nyorienterande insatser inom kulturarbete och folkbildning: 100 000 kronor.

• Ulla och Birger Håstadius stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtom-
rådet: 270 000 kronor.

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning ger medel till projekt med särskild inriktning på användning av mineralgödsel och kalkningsmedel. 
Foto: SuSanA Secretariat [CC BY 2.0].
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Enaforsholms fjällträdgård på hösten.
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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.

Stiftelsen driver sedan tidigare ett antal utveck-
lings- och demonstrationsprojekt avseende jord- och 
skogsbruk såsom återställande av beteslandskapet på 
Risön och anläggande av dels en ädellövspark, dels 
en park för barrexoter. Parkerna har under året röjts 
och kompletterats. En yta på egendomen som består 
av ungskog är avsatt för kontinuitetsskogsbruk. Ett 
äldre försök med barrföryngring under skärm drivs 
också vidare. Ett arbete med att utarbeta en fältbok 
och anläggning av strövstig har påbörjats.

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.

Försöksgård för viltanpassad skogsskötsel
I november 2020 tog förvaltningsstyrelsen beslut 
om ett övergripande mål att Barksätter ska vara en 
försöksgård för viltanpassad skogsskötsel där olika 
forsknings- och demonstrationsprojekt kan bedri-
vas. Målsättningen är att skapa balans mellan till-
gång på naturligt viltfoder och mängden vilt samt 
att sprida information i frågan. En fältexkursion 
har genomförts som belyste möjligheterna att själv-
föryngra med tall. En informations- och diskus-
sionsträff har genomförts med syftet att informera 
grannar och andra intressenter om vilka åtgärder 
som görs på Barksätter för att kommat tillrätta med 
viltproblematiken.

Informations- och diskussionsträffar med grannar och andra har belyst viltproblematiken på Barksätter. Foto: Birgitta Naumburg.
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Jord- och skogsbruk
Fastighetens jordbruk är utarrenderat. Arrendeavta-
let är femårigt och gäller till och med 2025-03-13.

Verksamheten består av ekologisk odling av vall 
och spannmål. Därutöver håller arrendatorn betan-
de djur, bland annat på Risön. 

Skogsinnehavet har drabbats av angrepp av gran- 
barkborre likt många andra fastigheter i södra Sve-
rige. Våren och sommaren 2021 avverkades 2 338 
skogskubikmeter vindfällen och barkborreangripen 
skog i egen regi. Årets försäljning av skog uppgick 
till ca 4 100 skogskubikmeter, vilket är ca 107 pro-
cent av tillväxten. En föryngringsavverkning på ca 
3 700 skogskubikmeter och en gallring på ca 400 
skogskubikmeter är såld som avverkningsuppdrag. 
Båda avverkningarna står kvar på rot vid årsskiftet 
2021/2022. Återbeskogning har skett med 5  000 
granplantor.

Jakt
Som ett led i arbetet med att skapa balans mellan vilt 
och foder har jaktarrendatorn ålagts att öka avskjut-
ningen av framförallt dovvilt. Jakten är utarrenderad 

till mangårdsbyggnadens hyresgäst. Under senaste 
jaktsäsong har nedlagts 0 (1) älgkalv, 138 (127) dov-
vilt, 0 (1) kronvilt, 4 (11) vildsvin och 6 (2) rävar 
(inom parentes föregående års avskjutning).

Fastighetsförvaltning
Taket i ett av sovrummen i huvudbyggnaden har 
renoverats och ett vindsfönster har bytts ut. Vatten-
ledning till verkstaden har förbättrats för att den ska 
vara frostsäkrad. Uteplatsen vid Östra Huset har 
renoverats. Parkskötselåtgärder – skötsel av gräs- 
mattor, häckar och fruktträd – har utförts med lokal 
trädgårdsentreprenör utanför huvudbyggnadens 
tomt, vid magasinet och vid Bedas hus. Korttids-
uthyrningen av Bedas hus återhämtade sig något un-
der sommaren men låg fortfarande på en låg nivå till 
följd av pandemin. Avloppen på permanentbostä-
derna är besiktigade av Katrineholms kommun och 
samtliga blev utdömda. Planering för anläggande av 
nytt reningsverk pågår.

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

Korttidsuthyrningen av Bedas hus vid sjön Bjälken har återhämtat sig något. Foto: 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 Fjäll-
service 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 

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.

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 biblio-
tek- och konferensrum och bastu med relax i käl-
lardelen. Restaurangen serverar frukost och middag 
baserade på lokala råvaror och örter från trädgår-
den – detta i en vacker matsal med utsikt mot fjällen 
Snasahögarna. 

Välkommen till Enaforsholm Fjällgård. Varje årstid har sin tjusning i fjällvärlden.
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Fastighetsförvaltning
Enaforsholm Fjällgård har under året rustat upp 
de mindre fristående gästhusen Ateljén och Bläck-
hornet. Även Åstugan (tidigare Lillåstugan) rusta-
des upp med helt ny inredning i väntan på en mer 
omfattande renovering. En ansökan om överfö-
ring av lagfarten från KSLA till Stiftelsen A. W. 
Bergstens donation för resterande markområden 
lämnades in efter beslut i akademikollegiet.

Skog, mark och forskningsträdgård
Arbetsgruppen för restaurering av fjällgårdens pi-
netum har låtit röja bort sly och frösådda träd i går-
dens gamla pinetum. Mark för ett nytt pinetum har 
beretts för plantering. Även forskningsträdgården 
har rensats upp från skadade och vildsådda träd och 
buskar i rabatter och gångar. Gångstigen genom 
woodlandpartiet har röjts fram och restaurerats hela 
vägen förbi rosenrabatterna och vidare till nedre 

trädgården. Den sista stora poppeln på utsidan av 
trädgården mot Enan, har tagits ned liksom ett 20-
tal frösådda ungträd i dess omedelbara närhet. 

Ekonomi
Fastigheten genererar inte tillräckligt med intäk-
ter för att vara i ekonomisk balans, bland annat 
mot bakgrund av ett fortsatt stort renoveringsbe-
hov. Kostnaderna består främst av renovering och 
underhåll av byggnaderna samt till viss del av upp- 
värmningskostnaden. Driftsbolaget AB Enafors-
holm visar ett svagt negativt resultat detta år. 

Enaforsholmskursen genomfördes i samband 
med 70-årsjubileet men ripjakterna ställdes in även 
detta år då lämplig jaktmark saknades.

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

Enaforsholm Fjällgård är öppen för alla. Det är bara att boka in sig för en fjällvistelse. Foto: Agneta Davidsson Ohlson.
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Akademiens organisation 2021

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

STIFTELSEHANDLÄGGARE

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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Akademikollegiets ledamöter år 2021:
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
Caroline Rothpfeffer, vice avdelningsordförande

Ordförande i Nämnden för Bibliotek, arkiv och 
historiska projekt, BAHP, är ständigt adjungerad 
till kollegiet. Under 2021 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
Akademiens nya ledamöter nomineras av ledamö- 
terna och utses av akademien en gång per år. De väljs 
in i någon av de tre avdelningarna: Allmänna av-
delningen, Jordbruksavdelningen och Skogsavdel-
ningen.

Inom varje avdelning finns rum för 70 svenska le-
damöter under 66 år och rum för 25 utländska leda- 
möter 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 2021 hade akademien 530 
svenska och 177 utländska ledamöter, inklusive de 
ledamöter som valdes in vid akademisammankoms-
ten den 11 november 2021. Uppgifter om ledamöter-
na finns i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
matrikel.

Kollegium
Akademiens styrelse, under Akademien i plenum, 
utgörs av akademikollegiet. Kollegiet består enligt 
stadgarna av preses (styrelsens ordförande) och vice 
preses, akademiens sekreterare, de tre avdelnings-
ordförandena samt avdelningarnas vice ordförande. 
Mandattiden för samtliga är fyra år. 

Övergripande organisation

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien står under H. M. Konungens beskydd.
Akademiens högsta beslutande organ är Akademien i plenum, det vill säga ledamöterna. 
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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, sedan pandemistarten även i digital form 
eller i hybridform, det vill säga som samtidigt fy-
siska och digitala aktiviteter.

Dokumentation från aktiviteterna (presentatio-
ner, rapporter och liknande) läggs regelmässigt ut 

i anslutning till respektive aktivitets plats på aka-
demiens hemsida, och hittas i efterhand enklast via 
sökfunktionen eller via aktivitetskalendern. Mer 
omfattande dokumentation har publicerats som en 
utgåva av akademiens tidskrift, KSLAT, se sidan 45.

De olika grupperingarna har möjlighet att doku-
mentera sina interna aktiviteter på akademiens in-
terna hemsida ”Ledamotsrummet” dit ledamöterna 
kommer genom att logga in sig från www.ksla.se.

Plenisalen i akademiens hus på Drottninggatan 95 B i Stockholm. Som mest kan man sitta ca 90 personer i rummet. Med ordentligt uppdate-
rad digital teknik kan dock många fler personer följa det som sker i plenisalen. Foto: Agneta Davidsson Ohlson.
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Utskotten

Utskottet för forskningsfrågor
Utskottet för forskningsfrågor ska bidra till att ska-
pa förutsättningar för att beslut som rör de gröna 
näringarna kan fattas på goda kunskapsmässiga 
grunder. Detta ska åstadkommas genom att iden-
tifiera kunskapsbehov, att medverka till att öka och 
utveckla finansieringen av relevant forskning, och 
att vara en arena för dialog, samverkan och idéut-
byte både inom KSLA och med aktörer i samhäl-
let. Forskningsutskottets ordförande år 2021 var 
inledningsvis Erland Mårald och därefter tog Ulf 
Magnusson över. Kansliresurs har varit Birgitta 
Naumburg. 

Utskottet har under året haft en intern diskus-
sion om hur arbetet ska kunna balansera forsknings-
anknutna utmaningar inom de gröna näringarna i 
utskottets aktiviteter så att dessa bidrar till den 
aktuella samhällsdebatten utan att för den skull 
vara alltför reaktiva. Utskottet har därför enats om 
att framgent försöka fokusera på två utmaningar: 
”Klimat och sårbarhet” samt ”Bioekonomi”. En an-
nan övergripande fråga som diskuterats är hur ut-
skottet skulle kunna bidra till en mer fakta- eller 
kunskapsbaserad diskussion om kontroversiella frå-
geställningar inom de gröna näringarna. Utskottet 
har därför börjat undersöka hur IPCC samlar in, 
värderar och sammanställer vetenskapliga data för 
att bedöma om denna arbetsmodell i mindre skala  
skulle kunna tillämpas på polariserade frågeställ-
ningar inom de svenska gröna näringarna

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 
arbetsgrupper med internationell inriktning samt 
alla de aktiviteter av internationell karaktär som 
pågår eller planeras inom ramen för avdelningarnas 
och kommittéernas verksamhet. Internationella ut-
skottets ordförande år 2021 var Kerstin Niblaeus. 
Kansliresurs har varit Per Eriksson.

Det internationella utskottet har under året fär-
digställt en utvärdering av utskottets första tre år. 
Ett webbinarium med workshop, Dialog om FN:s 
toppmöte om livsmedelssystem, genomfördes i början 
av året, och det följdes upp med ett webbinarium i 
oktober tillsammans med Utskottet för forsknings-

frågor, After the food systems summit (FSS) – the way 
forward. Ett webbinarium om vilken betydelse skif-
tet av president i USA har för den gröna sektorn 
genomfördes i början av året.

Utskottet för ungdomsfrågor
Utskottets uppgift är att lyfta unga förebilder så att 
fler unga får upp ögonen för de gröna näringarna. 
Ett av målen är att få in ungas perspektiv i KSLA 
samt öka ungas representation i KSLA:s ordinarie 
verksamhet. Ungdomsutskottets ordförande under 
2021 var Maria Karlsson. Kansliresurs har varit Eva 
Ronquist.

Utskottets årligen återkommande aktiviteter – 
mentorskapsprogram och caseutmaning – genom-
fördes digitalt. Därutöver har ett webbinarium 
kring hållbarhet arrangerats. Ett poddavsnitt med 
titeln Blir vi någonsin tillräckligt hållbara med Lisa 
Karlsson som samtalsledare spelades också in. 
Vidare medverkade Ungdomsutskottet i Reformaten 
och WWF Sweden Youths oberoende dialogsam-
tal om ungas roll i omställningen till ett hållbart 
matsystem. Dialogen hölls inom ramen för projek-
tet Eat4Change som en del i förberedelserna inför 
FN:s toppmöte om livsmedelssystem, UN Food 
Systems Summit 2021. Alla talare var eniga om 
att ansvaret inte bara ska ligga på konsumenterna. 
Ett perspektiv som lyftes var att unga är en hetero-
gen grupp som behöver inkluderas i dessa samtal. 
Ungdomsutskottet har haft extern finansiering för 
sina aktiviteter och tackar varmt de organisationer 
som möjliggjort verksamheten.

Årets mentorskapsprogram, det femte i ordning-
en, lockade 14 unga adepter i början av sina yrkes-
karriärer och 14 KSLA-ledamöter som mentorer. 
Med Isabella Hallberg Sramek som projektledare 
genomfördes programmet med syfte att främja ett 
gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte, per-
sonlig utveckling för båda parter, samt bidra till 
kompetensförsörjningen och utvecklingen av de 
gröna och blå näringarna. Fem gemensamma träf-
far erbjöds (fyra digitala och avslutning på KSLA), 
som syftade till att ge deltagarna verktyg att tillsam-
mans arbeta med frågor på temat Personlig utveckling 
– att leda sig själv och andra. Enligt utvärderingen var 
deltagarna i mentorskapsprogrammet mycket nöjda 
och den största behållningen skapades under de per-
sonliga mötena mellan adepter och mentorer. 
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som bedrivs inom KSLA. Kommitténs arbete har 
under året varit högaktuellt bland annat efter att 
såväl EU som IPCC uppmärksammat jordbrukets 
möjligheter att lagra in kol i åkermark.

Kommittén för Östersjöfrågor
Östersjökommitténs verksamhet försvårades av pan-
demin, och de olika aktiviteterna skedde via inter-
net. Kommittén arrangerade ett rundabordssamtal, 
som fokuserade på fisket av strömming och MSC-
certifieringen av detta fiske. I samtalet deltog före-
trädare för yrkes- och sportfiske, WWF, MSC, och 
SLU. Slutsatserna från diskussionen sammanställ-
des och delgavs deltagarna, vartefter diskussionen 
fortsatte via e-post. Det fanns samsyn kring vissa 
frågor, medan åsikter och verklighetsbeskrivningar 
divergerar kring andra frågor. Kommittén bidrog till 
remissvar på Havs- och Vattenmyndighetens sam- 
rådsrapport ”Marin strategi för Nordsjön och Öster-
sjön”.

Allmänna avdelningen

I allmänna avdelningen behandlas övergripande frå-
gor som rör naturresurser, naturvård, miljö, lands-
kap, kultur och landsbygdsfrågor, kunskapsförmed-
ling och samhällsplanering. Allmänna avdelningen 
behandlar även frågor inom näringar och vetenska-
per som inte specifikt hör hemma inom jordbruks- 
respektive skogsavdelningarna såsom rennäring, 
fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk. 

Allmänna avdelningens ordförande år 2021 var 
Mats Denninger och avdelningssekreterare var Eva 
Ronquist.

Under 2021 arbetade två kommittéer inom av-
delningen: Kommittén för markkol och klimatnytta 
samt Kommittén för Östersjöfrågor. Dessutom slut-
fördes arbetet inom Kommittén för teknik i de gröna 
näringarna med rapporten Jag skulle aldrig våga flyga 
med en skördetröska (KSLAT nr 3-2021). Rapporten 
presenterades av huvudförfattarna Per Frankelius och 
Per Emgardsson för lantmästarstudenter vid Lant- 
mästardagen i Alnarp den 18 november. Arbetsut-
skottets arbete med att försöka etablera en mer per-
manent landskapsverksamhet vid KSLA fick dess-
värre fortsatt ligga på is på grund av pandemin, men 
kontakter med intressenterna har upprätthållits. 

Kommittén för markkol och klimatnytta
Kommittén genomförde i början av september en 
studieresa under två dagar, där medlemmarna be-
sökte tre gårdar i Skåne och Halland som arbetar 
med hållbara odlingsmetoder med minimerad jord-
bearbetning, mellangrödor och varierad växtföljd. 
Dessutom besökte kommittén godset Wapnö i Hal-
land, som med stöd av Greppa Näringen arbetar med 
att bli klimatneutralt.

Kommittén publicerade också i september rap-
porten Koll på kolet (KSLAT nr 2-2021) författad av 
Gunnar Rundgren, KSLA-ledamot och kommitté-
medlem. I samband med publiceringen hölls också 
ett välbesökt webbinarium.

Kommittén har under året inlett arbetet med 
slutseminarium och slutrapport. Under hösten läm-
nades en ansökan till Formas in om finansiering av 
populärvetenskaplig och pedagogisk kommunika-
tion av frågor kring markkol, klimat, hållbarhet och 
odlingssystem. I övrigt har kommitténs medlemmar 
deltagit flera aktiviteter kopplade till kommitténs 
syfte, inte minst i det övergripande klimatarbete 

Markkol, klimat, hållbarhet och odlingssystem är ämnen för Kom-
mittén för markkol och klimatnytta. Foto: Daniel Case [CC BY-SA 3.0].
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Jordbruksavdelningen

Jordbruksavdelningen behandlar frågor som rör pro-
duktion, förädling och marknad i teori och praktik 
inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrå-
gor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin 
samt sådana miljöfrågor som hör samman med nä-
ringarnas sektorsansvar.

Jordbruksavdelningens ordförande år 2021 var 
Åke Rutegård och avdelningssekreterare var Linda 
Cederlund. 

Under 2021 har avdelningens verksamhet varit 
fortsatt inriktad på frågor kring det svenska jordbru-
kets konkurrenskraft och tillväxt. Under ett antal 
webbinarier har avdelningen följt utvecklingen av 
EU:s Farm to Fork-strategi och CAP i syfte att se 
hur de påverkar svenskt jordbruk och vilka effekter 
det får på den svenska livsmedelsstrategin. Det har 
lett fram till att avdelningen avser att följa upp och 
analysera vilka målkonflikter som finns under kom-
mande verksamhetsår. Avdelningen har även lyft be-
redskapsläget i den svenska livsmedelskedjan vid ett 
flertal aktiviteter. Sårbarheten och behoven har blivit 
tydliga i samband med covidpandemin – det finns 
ökat intresse för att öka beredskapen så att samhället 
kan stå bättre rustat framöver. Avdelningen har där-
för bjudit in till samtal mellan näringsliv och myn-
digheter i syfte att bidra till en löpande dialog och 
ökad samverkan. Därutöver finns ettårsprojekt som 
studerar utmaningarna i olika nya odlingskoncept 
med minskad jordbearbetning och hur man mäter 
social hållbarhet.

Avdelningen har två verksamma kommittéer 
som båda är inne på sitt andra verksamhetsår: Kom-
mittén för hållbar svensk matkonsumtion och -pro-
duktion och Kommittén för kompetensförsörjning i 
den svenska livsmedelskedjan. 

Kommittén för hållbar svensk matkonsumtion
och -produktion
Kommittén har i uppdrag att främja hållbar svensk 
livsmedelsproduktion och konsumtion av svenska 
livsmedel. Kommitténs tre fokusgrupper har alla 
haft separata möten och aktiviteter i syfte att för-
stå viktiga drivkrafter inom handel och förädling, 
hur väl enighet genom branschriktlinjer fungerar, 
hur framtidens affärsmodeller ser ut, varför svens-
ka mjölkgårdar försvinner, vem som tar ansvar för 
hållbar konsumtion, hur vi når social hållbarhet och 

vilka förutsättningar som finns för produktion av 
svensk, växtbaserad råvara i primärproduktionsle-
det. Kommittén kommer under sitt nästkommande 
och avslutande år att sammanställa sina slutsatser.

Kommittén för kompetensförsörjning i den
svenska livsmedelskedjan
Kommittén har i uppdrag att belysa problematiken 
med kompetensförsörjning inom lantbruks- och livs- 
medelssektorn. Kommittén har fortsatt med digi-
tala möten med inbjudna aktörer och företagare 
från livsmedelskedjans alla led. Intervjuer har gjorts 
med växtodlare och företag inom slakteribranschen. 
Fokus har under året lagts på att undersöka möjlig-
heter för livslångt lärande, strukturella hinder för 
spårbyte, värdet av geografisk närhet till utbildning 
och sektorns attraktionskraft utifrån frågeställning-
arna Känner unga till de gröna jobben?, Vilka sektorer 
konkurrerar om samma typ av kompetens? och Vad gör 
företag som upplevs som attraktiva? Kommittén kom-
mer att sammanställa sina slutsatser under nästa år.

Kommittén för hållbar svensk matkonsumtion och -produktion dis- 
kuterar bl a svensk mjölkproduktion. Foto: Wolfgang Ehrecke.
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Skogsavdelningen

Skogsavdelningen behandlar frågor som rör skötsel 
och nyttjande av naturresursen skog inklusive in-
dustri och marknad i teori och praktik, specifika 
utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de 
miljöfrågor som hör samman med näringens sek-
torsansvar. Skogsavdelningens ordförande år 2021 
var Monika Stridsman och avdelningssekreterare 
var Birgitta Naumburg.

Under 2021 har två kommittéer arbetat inom 
avdelningen: Kommittén för viltförvaltning (avdel-
ningsövergripande) och Kommittén för skador på 
skog. En intermistisk kommitté har tillsatts för 
att arbeta fram en projektplan för en ny kommitté 
2022–2024 som ska behandla mätning av biologisk 
mångfald. Utöver det arbete som har bedrivits inom 
avdelningens kommittéer har avdelningen genom-
fört aktiviteter rörande vad vi behöver veta om den 
biologiska mångfalden i skogen, problematisering 
kring intressekonflikterna kring användningen av 
skogen, hur KSLA kan bidra till en konstruktiv 
skogsdebatt, EU:s taxonomi kring hållbara investe-
ringar och EU:s skogsstrategi, möjligheterna att un-
derlätta för skogsvårdsföretagarna att hitta arbets-
kraft samt forskning om äganderätten och de gröna 
näringarna. Arbetet med att följa och därigenom 
försöka påverka regeringens satsningar kring brand-
förebyggande och brandbekämpning 
av skog har fortsatt under 2021. Ett ar-
bete med att sprida KSLAT nr 5-2020 
Äganderätten och de gröna näringarna 
har också gjorts under året. Det arbete 
med att förankra KSLA:s värdeord 
som påbörjades 2020 har fortsatt.

Kommittén för viltförvaltning
Kommitténs uppdrag är att bidra till 
utformandet av förbättrade proces-
ser 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 2021 ägnades primärt åt att syn-
tetisera de lärdomar som ledamöterna 
i kommittén har tillägnat sig under 

mandatperioden, samt att planera för de avslutande 
aktiviteterna och den KSLAT som ska färdigstäl-
las under 2022. Efter att ha varit uppskjuten under 
pandemin genomfördes till slut en gåsexkursion i 
Skåne för att studera problem och lösningar med en 
växande gåspopulation.

Kommittén för skador på skog
Kommitténs uppdrag är att medvetandegöra be-
tydelsen av skogsskador, höja kompetensen samt 
belysa skogsskadornas koppling till klimatföränd-
ringen. Verkningarna av pandemins utbrott från år 
2020 följde med in i 2021 och innebar att de flesta 
aktiviteterna arrangerades i digitalt format. Arbetet 
under året fortsatte med skogsskadegörarnas bety-
delse, nu med fokus på ekonomiska konsekvenser 
av skogsskador och skogsskötselns betydelse för att 
minska påverkan från skadegörare. Kommittén har 
även jobbat med att lyfta problematiken kring några 
av de mest aktuella skadegörarna med stor påverkan 
på skogen, som törskatesvampen i norr och gran-
barkborren i söder. Kommittén har även varit aktiv 
på sociala medier, samt med att göra och planera 
poddavsnitt för KSLA-podden, där två avsnitt pu-
blicerats med diskussioner kring granbarkborren.

Kommittén för skador på skog har penetrerat granbarkborreproblemet. Foto: Pixabay.
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BAHP ansvarar för akademiens historiska verksam-
het som består av grenarna bibliotek, arkiv och his-
toriskt inriktade projekt. Verksamheten riktar sig 
främst till forskare och studerande på alla nivåer 
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 och den 
omställning som blev fallet genom den avreglering 
med anledning av inträdet i EU som beslutades på 
1980-talet. Det blev också föremål för ett poddav-
snitt. Ett projekt om kons betydelse och olika roller 
i samhället, som till exempel kon som livsmedels-
producent, kon och miljön och kon som samhälls-
byggare historiskt har fått vänta under pandemin. 
Ett digitalt boksamtal genomfördes kring boken 
Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. 
Svenska perspektiv på LIVSviktiga framtidsfrågor, 
där några av författarna, Margareta Ihse, Henrik 
Smith, Marie Stenseke och Tuija Hilding-Rydevik, 
samtalade med redaktör Håkan Tunón. Ytterligare 
boksamtal har genomförts som poddar (se sidan 31).

Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP)

Bibliotekets målgrupper är akademiledamöter, 
forskare, studenter och allmänhet.
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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. 

Kansliet följer en plan där påbörjade och genom-
förda miljö- och hållbarhetsåtgärder noteras. Målet 
är att varje år genomföra någon form av förbättring. 

Under året har alla ljuskällor i huset bytts ut till 
LED-lampor, vilket innebär såväl ekonomiska som 
miljömässiga besparingar. Kansliet kommer att be-
ställa en energideklaration för fastigheten och ge-
nomföra råden i den. 

Coronapandemin har lett till att antalet fysiska 
möten i huset varit färre även under 2021. Därmed 
har miljöbelastningen, framför allt i form av resor, 
även detta år hållits på en låg nivå. Antalet webbi-
narier har ökat under året och flertalet öppna akti-
viteter kommer i fortsättningen att genomföras som 
hybridmöten för att fler ska få möjlighet att delta 
utan att behöva resa. 

Minskat resande till KSLA har betytt lägre miljöbelastning. Mot slutet av året öppnades för fler hybridmöten. Foto: Agneta Davidsson Ohlson.
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Nya ledamöter

Följande personer valdes in som ledamöter i akademien vid 2021 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 flyttades fram på grund av nya Covid 
19-restriktioner till den 12 juni 2022. Alla svenska nya ledamöter gavs möjlighet att presentera sig vid den 
digitala akademisammankomsten den 9 december. De internationella ledamöterna fick samma möjlighet 
vid ett introduktionswebbinarium den 27 januari 2022.

Allmänna avdelningen

Svenska ledamöter
Docent Christina Allard, Luleå
Generalsekreterare Cissi Billgren Askwall, 
Johanneshov
Professor Peter Fredman, Frösön
Verkställande direktör Mikael Kivijärvi, Luleå
Med.dr Catrin Molander, Habo
Hortonom Anna Richert, Skarpnäck

Internationell ledamot
Distinguished Professor Maureen Reed, 
Saskatoon Saskatchewan, Kanada

Jordbruksavdelningen

Svenska ledamöter
Lantbrukare Marianne Andersson, Trelleborg
Agr.dr Gustaf Forsberg, Örsundsbro
Hållbarhetsdirektör Anna-Karin Karlsson, Umeå
Agronom Stefan Ljungdahl, Örebro
Verkställande direktör Jonas Tunestål, Vollsjö

Internationella ledamöter
Chairman, CEO Pär-Gustaf Relander, Lahti, 
Finland
Professor Yngvild Wasteson, Hvalstad, Norge

Skogsavdelningen

Svenska ledamöter
Skog.dr Anna-Lena Axelsson, Umeå
Näringspolitisk chef Magnus Berg, Enskede
Kansliråd Mia Crawford, Hägersten
Hållbarhetschef Hans Djurberg, Luleå
Jägmästare Gunnar Lindén, Storvreta

Internationell ledamot
Senior Advisor Knut Øistad, Oslo, Norge
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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 2021.

Allmänna avdelningen

Svensk ledamot
Ingemar Ahlén, född 1936, invald 1982 (6 februari).

Jordbruksavdelningen

Svenska ledamöter
Waldemar Johansson, född 1928, invald 1988 (23 maj).
Karl Erik Olsson, född 1938, invald 1999 (23 januari). Mottog Akademiens stora guldmedalj 2018.
Lennart Tiberg, född 1929, invald 1976 (5 april).

Internationell ledamot
Jerzy Lipa, född 1932, invald 1999 (24 mars).

Skogsavdelningen

Svenska ledamöter
Per Erik Frick, född 1938, invald 1994 (22 maj).
Maj Britt Johansson, född 1955, invald 2004 (18 november).
Tage Klingberg, född 1942, invald 1996 (12 april).
Karl-Gustaf Löfgren, född 1943, invald 1995 (15 oktober).
Kaj Rosén, född 1949, invald 1991 (21 januari).

Internationell ledamot
Leonardas Kairiukstis, född 1928, invald 1997 (15 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

Personal

Akademiens kansli har haft totalt 11 personer anställda under år 2021:
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EKONOMIN
Flerårsöversikt 2017–2021

Fördelning av utdelade medel 2021
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Akademien
Tkr 2021 2020 2019 2018 2017

ÖVERSIKT RESULTAT

Rörelseintäkter 15 647 14 443 17 252 21 096 17 627

Rörelsekostnader -19 751 -19 915 -22 334 -21 323 -21 487

Rörelseresultat -4 104 -5 472 -5 082 -227 -3 860

Finansiella poster 12 663 5 850 6 319 8 253 4 236

Årets resultat 8 558 378 1 237 8 026 376

ÖVERSIKT FÖRMÖGENHET

Marknadsvärde finansiella anläggningstillgångar 176 272 150 844 148 142 132 670 134 155

Totalt eget kapital 142 126 133 568 133 190 131 952 123 926

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

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

Gemensamt förvaltade stiftelser
Tkr 2021 2020 2019 2018 2017

ÖVERSIKT RESULTAT

Direktavkastning 30 690 29 074 33 078 33 075 27 664

Realisationsresultat 138 772 8 449 3 388 22 124 7 225

Total avkastning av kapital 169 462 37 523 36 466 55 199 34 889

Utdelade medel (fördelning, se nästa sida) 19 830 19 237 18 223 21 503 18 542

ÖVERSIKT FÖRMÖGENHET

Marknadsvärde finansiella anläggningstillgångar 1 222 925 993 178 967 999 831 794 875 628

Eget kapital 977 670 831 646 817 574 803 492 756 590

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

17,1 % 3,9 % 4,4 % 6,3 % 4,2 %

Flerårsöversikt 2017–2021
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Fördelning av utdelade medel 2021

→
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Anslag, stipendier, priser och belöningar
TOTALT SEK 19 829 752

BIDRAG TILL FORSKNINGSPROJEKT, ÖVRIGA PROJEKT SAMT STIPENDIER: 19 510 791

Stiftelsen Adolf Dahls fond 620 000

Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond 10 000

Stiftelsen Akademiens biblioteksfond 500 000

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond 335 000

Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond 175 000

Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond 35 000

Stiftelsen Anders Elofsons fond 170 000

Stiftelsen A. W. Bergstens donation 1 960 944

Stiftelsen Axel Melanders fond 80 000

Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond 5 846 230

Stiftelsen Carl-Gustaf och Viveka Åkerhielms minnesfond 320 000

Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond 35 000

Stiftelsen Ch. E. Lövenskiölds donationsfond 117 400

Stiftelsen Edvard Nonnens fond 60 000

Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond 159 000

Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg 60 000

Stiftelsen Georg och Greta Borgströms donationsfond 58 000

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond 1 101 600

Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond 30 000

Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond 35 000

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden 708 000

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, elevstipendier 15 000

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond 538 000

Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond 99 517

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond 305 380

Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond 60 000

Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons fond 137 732

Stiftelsen Moritz Fraenkels fond 300 000

Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond 67 000
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Forts. BIDRAG TILL FORSKNINGSPROJEKT, ÖVRIGA PROJEKT SAMT STIPENDIER:

Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond 132 000

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond 354 000

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond, elevstipendier 20 000

Stiftelsen Nilsson-Ehle-medalj 8 000

Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond 100 000

Stiftelsen Per Palmgrens fond 230 000

Stiftelsen SLO-fonden 2 128 438

Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering 50 000

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning 583 850

Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond 700 000

Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder 180 000

Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond 515 700

Ulla och Birger Håstadius Stiftelse 570 000

PRISER OCH BELÖNINGAR UR FÖLJANDE STIFTELSER: 318 961

Anders Elofsons fond (samt medalj) 10 000

A. W. Bergstens donation: Bergstens pris 60 000

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

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

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

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

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

Akademiens kulturpris till Ulf och Greta Renborgs minne 100 000

MEDALJER UR FÖLJANDE STIFTELSE:

A. W. Bergstens donation: Akademiens A. W. Bergstenmedalj, guldmedalj och silvermedalj 48 961
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sektorn. Akademien är en fri och oberoende 
nätverksorganisation som arbetar med frågor 
om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog 
och skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, 
miljö och naturresurser samt skogs- och 
lantbrukshistoria. Vi arbetar med frågor som 
intresserar många och berör alla!


