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Union of European Agricultural Academies (UEAA) bildades för drygt 20 år 
sedan. Vartannat år hålls en General Assembly som utser ordförande samt 
Steering Committee. På grund av pandemin har det gått flera år sedan sist 
mötet kunde hållas fysiskt. 
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens uppgift är att med stöd av 
vetenskap och praktisk erfarenhet 
till samhällets gagn främja jordbruk 
och skogsbruk samt därtill knuten 
verksamhet.
                                        KSLA:s portalparagraf

Vid denna General Assembly valdes professor Elena Horska från Slovakiens Lant-
bruksakademi till ny ordförande med rumänska akademiens professor Ioan Jelev som 
vice ordförande. Det nya ordförandeskapet vill lyfta hållbarhet och resursfrågor. Det 
beslutades att starta en arbetsgrupp om CAP 2028 med syfte att göra ett gemensamt in-
spel till EU-kommissionen. Gruppen kommer att ledas av Tomas Garcia från Spanien. 

Ordförandeposten innebär ett ansvar för sekretariatsfunktionen, det finns inte något 
kansli och inga avgifter, d v s inga anslag. KSLA hade uppdraget 2012–2014 och har 
sedan dess varit aktiv ledamot i Steering Committee. I Steering Committee ingår idag 
representanter för lantbruksakademierna i Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, 
Litauen, Lettland, Slovakien, Rumänien, Georgien, Portugal samt Albanien. I tre 
av dessa akademier ingår ledamöter som också är internationella ledamöter i KSLA: 
Baiba RiŽva från Lettland, Zenonas DabkeviČius från Litauen samt Michel Thibier 
från Frankrike. Steering Committee har möten ca varannan månad via länk.

I anslutning till General Assembly brukar ett vetenskapligt symposium arrangeras. 
Den här gången var temat Sustainable Agriculture som tog upp utmaningen att pro-
ducera tillräckligt med livsmedel för jordens växande befolkning. KSLA-ledamoten 
Anders Wijkman inledde symposiet med ett mycket uppskattat föredrag som inspire-
rade till livlig debatt. Han var med via länk liksom flera andra icke slovakiska deltagare. 
Det är påfallande att alla akademierna nu talar mycket engagerat om ”Sustainable 
Agriculture”, även i de syd- och östeuropeiska länderna – en klar förändring jämfört 
med hur det var för 10 år sedan.

Mötet hölls första dagen i Bratislava med deltagande bl a från slovakiska jordbruks-
departementet som talade varmt om den slovakiska akademiens betydelse när det gällde 
att ge underlag till regeringen på jordbruksområdet.

Den andra dagen fortsatte symposiet i Nitra, ca 8 mil österut, där Lantbruks-
universitetet ligger och där även Lantbruksakademien håller till. Studiebesök på uni-
versitetets avdelning för Agritech ingick i programmet. Det är en ganska ny byggnad 
med fina laboratorier där man sysslar med livsmedelskvalitet och hur den påverkas av 
olika tillagningsmetoder, men även med elektroniska näsor, överviktsproblem m m.

Man visade också med påtaglig stolthet sin aula som kallas UFO och verkligen ser ut 
som ett gigantiskt UFO i betong, byggd för 70 år sedan. Där hade just varit doktors-
promotion och vi hamnade mitt i en ström av doktorer och deras stolta familjer och 
professorer klädda i vackra kåpor i svart sammet med beslag i olika färger.

Under promenaderna på campus framkom bl a att den för studenterna mest populära 
fakulteten är Economics and Management (som Elena Horska är dekanus för). Det är 
en påfallande stor dominans av kvinnor på universitetet. Tydligen söker sig de unga 
männen till mera lukrativa områden utanför universitetsmiljön. Det sades också vara 
så att för många studenter som söker sig till Slovakien verkar det ha högre status att 
plugga i Prag än i Nitra. Vi fick också veta att universitetet i Nitra har både ryska och 
ukrainska studenter vilket inte var alldeles lätthanterligt.

Kerstin Niblaeus

Lantbruksuniversitet i Nitra.
Foto: Timeforslovakia, CC BY-SA 4.0
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S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för 
jorden… och Jorden 

Seminarium på KSLA 27 september 2022

Den 27 september 2022 arrangerades ett seminarium med 
rubriken S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk 
för jorden… och Jorden som hade resursförbrukning och be-
hov som tema. Antalet deltagare var ca 75, varav hälften 
deltog på distans.

Halten av växthusgaser i atmosfären ökar exponentiellt. 
Positiva verkningar av arbetet i FN:s mellanstatliga klimat-
panel (IPCC) och de internationella konferenser som hållits 
ses inte i statistiken. Lika allvarligt är att materialförbruk-
ningen också ökar exponentiellt. Ju längre det dröjer innan 
utvecklingen kan böjas av i en mer hållbar riktning desto 
större blir det årliga betinget. Detta var den enkla, men 
samtidigt mycket komplexa, bakgrunden till seminariet.

Utvecklingen av den ekonomiska aktiviteten mätt med 
BNP har hittills varit starkt sammankopplad med ökad 
materialanvändning. Fortsatt befolkningsökning och urba-
nisering visar att risken är mycket hög för fortsatt ökande 
materialanvändning. Ett exempel är behovet av cement för 
att bygga infrastruktur och byggnader. Denna utveckling 
är inte hållbar. Aktiviteten i ekonomin måste frikopplas 
(decoupling med den engelska benämningen) från material-
användningen.

Bättre materialanvändning men liten effektivisering
På flera områden har det skett en effektivisering av materi-
alanvändningen. Ett exempel på detta är att bilmotorer bli-
vit betydligt bränsleeffektivare. Men samtidigt har bilarna 
liksom motorerna blivit större. Dessutom har körsträckorna 
ökat. Summan av detta har blivit att trots effektiviseringen 
har förbrukningen ökat eller möjligen förblivit oförändrad. 
Denna så kallade rekyleffekt medför således att nyttan av 
effektiviseringen uteblir.

Sedan drygt ett år tillbaka har akademien drivit ett klimatprojekt. Inom gruppen ”Bruka utan att förbru-
ka” har några olika områden utkristalliserats varav materialförbrukning, som givetvis inkluderar bland 
annat fossil energi, är ett område. Ett annat område är den centrala frågan ”att producera mer med 
mindre” och då särskilt jordbruksprodukter.

Ett problem som är svårt att hantera är hur vi värderar 
konsumtion idag mot konsumtion senare, det som ibland 
kallas tidspreferensperspektivet. Hur denna värdering ut-
faller kan skilja sig mellan samhällets kollektiva värdering 
och summan av enskilda konsumenters värdering. För att 
de enskilda konsumenternas värdering ska överensstämma 
med den kollektiva värderingen behövs styrmedel. Till ex-
empel måste vatten förvaltas som en gemensam resurs.

Två mål för hållbar utveckling formulerades. Livskvalitet 
och välbefinnande samt resilienta ekosystem och klimat-
system. Ekonomi ska inte ses som ett mål utan ett medel, 
men ekonomin är ett viktigt instrument för att nå de båda 
hållbarhetsmålen. Länder med högst utvecklingsnivå är de 
som har högst ekologiskt fotavtryck. Detta samband måste 
brytas.

Under 1900-talet utvecklades växtodlingen genom an-
vändning av mineralgödsel, kemiska växtskyddsmedel och 
mer jordbearbetning. På köpet fick vi negativa ”externalite-
ter”, som någon annan i både tid och rum får betala. Den 
tysta våren, de läckande åkrarna, de döda havsbottnarna, 
kolet i markens mull som försvinner ur jorden och blir växt-
husgaser i luften, den förlorade biologiska mångfalden. 

En omläggning är nödvändig
En omläggning är nu nödvändig. Växtförädling för att för-
bättra fotosyntesen och att nya sätt att odla marken börjar 
tillämpas som ger högre skörd med mindre insatser, mer 
miljönytta och dessutom tar bort växthusgaser från atmos-
fären och bygger upp kol och mull i marken.

Situationen för Afrika är särskilt utmanande med en 
ung befolkning och därmed fortsatt hög ökningstakt. 
Ökade skördar har i första hand berott på ökade arealer. 

Utvecklingen beträffande behovet av cement för att bygga infrastruktur och byggnader är inte 
hållbar. Foto: Holger Ellgard, CC BY-SA 3.0.
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Seminariet kan ses i efterhand här: https://www.ksla.se/aktivitet/s-o-s-sustain-our-soils-om-ett-hallbart-jordbruk-for-jorden-och-evigheten/

Men intensifiering är enda möjliga vägen framåt som i sin 
tur kräver mer växtnäring. Möjligheter till ökad avkastning 
är bättre brukningsmetoder, tillgång till krediter, bättre 
infrastruktur och teknologiska framsteg, till exempel växt-
förädling.

Skydd av jordbruksmark
Uppmärksamhet ägnades också åt skyddet för jordbruks-
mark i Sverige. Den jordbruksmark som används för explo-
atering uppgår till endast mellan 400 och 600 hektar per år. 
Men samtidigt är det ofta mycket brukningsvärd mark som 
exploateras. I Jönköpings kommun har man arbetat för att 
vända denna utveckling. Enligt den översiktsplan som nu be- 
slutats kommer jordbruksmark i princip inte att användas 

för bebyggelse. Kommunen har i arbetet utnyttjat det kom-
munala planmonopolet och inte miljöbalkens bestämmelser. 

Man blev överens om att det behövs en folkbildnings-
kampanj. Okunnigheten om det utsatta läget är stor bland 
annat om hur det hänger ihop på lång sikt. Ser man några 
decennier tillbaka i Sverige fanns ett civilsamhälle med hög 
organisationsanslutning genom fackföreningar, politiska 
partier och andra ideella föreningar. Andra vägar måste nu 
sökas för att genomföra ett sådant program. Den pågående 
krisen kan hjälpa till – när något drastiskt händer kan det 
finnas större möjlighet till framgång.

Åtgärder måste utformas som upplevs som rättvisa och 
som är effektiva. Man kan notera att den gröna skatteväx-
lingen i Sverige går åt fel håll.

Harald Svensson
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Vart tog de areella näringarna vägen i det svenska 
utvecklingssamarbetet? 

Förra året bestämde sig Expertgruppen för biståndsanalys, 
EBA, för att göra en studie, som genomförts av en grupp 
forskare med koppling till Stockholm Environment Institut, 
SEI, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Studien, Map-
ping Swedish Aid to Agriculture, presenterades nyligen vid 
ett seminarium. 

Studien täcker perioden 2005–2020. Svenskt utveck-
lingssamarbete är inriktat på att stödja fattigdomsbekämp-
ning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Jordbruk 
anses allmänt som ett av de mest kraftfulla verktygen för 
att få ett slut på extrem fattigdom, öka välståndet och inte 
minst föda en snabbt växande befolkning. Det senare gäl-
ler särskilt i Afrika. Fokus på studien har legat på följande:

• Har svenska biståndsflöden till jordbruket förändrats 
under perioden 2005–2020?

• Vilka typer av jordbruksprojekt, program och initiativ 
har finansierats och förändrades detta mellan 2005 och 
2020?

• I vilken utsträckning är svenskt bistånd till jordbruk 
och livsmedelsförsörjning explicit i svenska bistånds-
mål och har det skett någon förändring över tid mellan 
2005 och 2020?

• I vilken utsträckning är stöd till jordbruk integrerat i 
och rapporterat under andra stödkategorier?

• Skiljer sig det svenska jordbruksbiståndet åt i jäm-
förelse med utvecklingen av det internationella jord-
bruksbiståndet?

Studien konstaterar att jordbruket i svenskt utveck-
lingssamarbete, från att länge ha varit ett prioriterat om-
råde, blivit i det närmaste osynligt under den period som 
studerats. Området har helt försvunnit som prioriterat i 
regeringens regleringsbrev till Sida på sistone, trots dess 

Många med koppling till KSLA har frågat sig vart de areella näringarna tagit vägen i dagens svenska 
utvecklingssamarbete – inte minst utifrån kunskapen om dessa frågors dominerande roll i Afrika, vars 
länder alltmer står i fokus för svenskt utvecklingssamarbete.

betydelse för fattigdomsbekämpning, matförsörjning med 
mera. Däremot ingår ibland sådana aktiviteter, ofta utan att 
nämnas, inom ramen för andra prioriterade områden som 
miljö och klimat, jämställdhet och mänskliga rättigheter. 
Sverige ger idag relativt lite stöd till områdena jordbruk, 
skogsbruk och fiske, ca 3 procent av det totala biståndet. 
Det är betydligt lägre än de biståndsgivare vi brukar jäm-
föra oss med, t ex övriga nordiska länder.

Glädjande nog får samarbetet med FN:s jordbruks- och 
livsmedelsorganisation, FAO, högt betyg för sin lyhördhet 
att ställa resurser till förfogande för angelägna områden. 
Men utredarna, liksom FAO, förvånas över att Sida sällan 
deltar mer aktivt i arbetet, även om det finns betydande 
svensk kompetens att tillgå. Detsamma gäller det omfat-
tande EU-samarbetet på biståndsområdet där stora summor 
går till arbetet med jordbruk och livsmedelsförsörjning. Inte 
heller där tycks Sverige, inklusive Sida, se de stora möj-
ligheter som finns att praktiskt medverka i utformning, 
genomförande och uppföljning av insatserna. Sverige är 
en stormakt vad gäller resursöverföringar till många av de 
multilaterala biståndsorganen men inte heller där använder 
sig Sverige särskilt ofta av möjligheten att medverka med 
teknisk expertis i själva arbetet.

Studien leder till ett stort antal viktiga frågor om varför 
det är så, som ansvariga politiker och andra berörda be-
slutsfattare inom regering och Sida rimligen bör svara på. 
Möjligen har kriget i Ukraina gett andra förutsättningar för 
områdets relevans inom det framtida svenska utvecklings-
samarbetet. Vi kan bara hoppas. En uppföljning av denna 
viktiga studie är i hög grad önskvärd. Där kan också KSLA 
spela en viktig roll. Nu återstår dessutom att se hur den nya 
regeringen kommer att hantera det fortsatta biståndet.

Inge Gerremo 

Mats Hårsmars rapport "Agriculture, Economic Growth and Poverty Reduction" ökar förståelsen för de areella näringarnas betydelse för området.
Båda rapporterna går att beställa från EBA, www.eba.se, där man också kan lyssna på presentationen av studien, https://eba.se/seminars/19568/

Kvinnor med säckar med teffmjöl, Tigray, Etiopien.
Foto: Umar Sheriff Habibullah, CC BY-SA 4.0.
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Nya ledamöter i Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 10 november 2022 valdes totalt 23 nya 
ledamöter in: 9 i Allmänna avdelningen, 9 i Jordbruksavdelningen och 6 i Skogsavdelningen. Av dem är  
14 kvinnor och 9 män. 

Sex nya ledamöter i KSLA:s Skogsavdelning
De 5 svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen 
är Isabella Hallberg Sramek, Sundsvall, Sara Holmgren, 
Gävle, Olof Johansson, Växjö, Sofia Lilja, Gävle, och 
Johan Sonesson, Björklinge. Dessutom valdes 1 interna-
tionell ledamot in: Dag Fjeld, Raufoss, Norge.

Akademiens Skogsavdelning arbetar med frågor som berör 
skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri 
och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och råd-
givningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med 
näringens sektorsansvar.

Isabella Hallberg Sramek, född 1993, jägmästare och dok-
torand vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hennes forskning 
och undervisning handlar om relationen mellan människor, 
skog, klimat och hållbarhet. Isabella Hallberg Sramek har 
varit medlem i KSLA:s Ungdomsutskott.

Sara Holmgren, född 1982, forskare, fil.dr, vid institu-
tionen för Stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet. 
Hennes forskning rör sig kring drivkrafter och hinder för 
omställningen till ett mer hållbart samhälle. Sedan 2021 är 
Sara Holmgren adjungerad forskare vid School of Law and 
Society, University of Sunshine Coast.

Olof Johansson, född 1958, skogspolitisk chef, Sveaskog. 
Olof Johansson är biolog och har en lång och gedigen er-
farenhet av arbetet med hållbar utveckling inom skogsom-
rådet såväl nationellt som internationellt. Olof Johansson 
är medlem i KSLA:s kommitté om biologisk mångfald i 
Sverige.

Sofia Lilja, född 1977, hållbarhets- och kommunikations-
chef, Bergvik Skog Öst. Hon har en fil. mag. i biologi och 
en doktorsexamen i naturgeografi med inriktning på land-
skapsanalys och genomatik. I sitt arbetsområde lägger hon 
tyngdpunkten på certifiering, hållbarhetsredovisning, kom-
munikation och folkbildning. 

Johan Sonesson, född 1960, jägmästare och docent, med 
doktorsexamen i skogsgenetik. Han är processledare för 
Skogens samhällsnyttor vid Skogforsk, en tvärvetenskaplig 
verksamhet som inbegriper forskning, synteser och kom-
munikation. Som seniorforskare bedriver Johan Sonesson 
även egen forskning.

Dag Fjeld, född 1963, kanadensisk medborgare, professor 
i skogsteknologi med inriktning mot logistik vid Sveriges 
lantbruksuniversitet, professor vid Norwegian University of 
Life Sciences och research professor vid Norwegian Institue 
of Bioeconomy Research. Han var med och byggde upp 
utbildningsprogrammet för skogsindustriell råvaruförsörj-
ning inom jägmästarprogrammet som var ett initiativ från 
KSLA och skogsnäringen.

– Genom att välja in dessa ledamöter har vi ökat KSLA:s 
kompetens inom skogens vatten, brukande för fler sam-
hällsmål än virkesproduktion, humanistiska och samhälls-
vetenskapliga aspekter på skog och skogsbruk, skogsteknik 
samt AI och IT kopplat till skogen, säger akademiens sek-
reterare Eva Pettersson.
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Nio nya ledamöter i KSLA:s Allmänna avdelning
De 6 svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdel-
ningen är Anja Fjellgren Walkeapää, Funäsdalen, Maria 
Gustafsson, Ellös, Stefan Jansson, Umeå, Jenny Jewert, 
Alunda, Olivier Keech, Hörnefors och Elisabeth Rytter, 
Stockholm. Dessutom valdes 3 internationella ledamö-
ter in: Maria Brockhaus, Helsingfors, Finland, Jennifer 
Clapp, Waterloo, Ontario, Canada, Pamela Ronald, Davis, 
Kalifornien, USA.

Akademiens Allmänna avdelning arbetar med övergripande 
frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, 
forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering – 
och även frågor inom näringar och vetenskaper som inte speci-
fikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom fiske, 
vattenbruk och övrigt naturbruk.

Anja Fjellgren Walkeapää, född 1993, renskötande same, 
jägmästare och sametingspolitiker. Hon arbetar som kon-
sult inom frågor som rör skogsbruk och renskötsel, med ren-
skötsel i Mittådalens sameby, samt på Svenska Samernas 
Riksförbund (SSR). Anja Fjellgren Walkeapää har även en 
bakgrund som specialist på renskötsel på Skogsstyrelsen. 

Maria Gustafsson, född 1961, socionom, verksamhetsle-
dare nationella Landsbygdsnätverket.  Hon har en lång och 
gedigen erfarenhet inom landsbygdsutveckling såväl natio-
nellt som internationellt. Maria Gustafsson representerar 
Svenska Landsbygdsnätverket i ett antal forum och grupper 
inom Europeiska Landsbygdsnätverket (ENRD).

Stefan Jansson, född 1959, professor vid institutionen vid 
institutionen för fysiologisk botanik, Umeå Plant Science 
Centre, Umeå universitet. Hans forskning fokuserar på hur 
växterna fångar in solljuset och använder det i fotosyntesen 
samt på genetik och genomik i träd. Stefan Jansson är le-
damot i styrgruppen för Växtnoden på KSLA och i bered-
ningsgruppen för KSLA:s Wallenberg-professurer.

Jenny Jewert, född 1970, jordbruksexpert och vetenskaps-
journalist. Jenny Jewert är naturvårdsbiolog och har även 
studerat statskunskap och journalistik. Hon arbetar på 
Världsnaturfonden WWF med frågor som rör den biologis-
ka mångfalden i odlingslandskapet, och ansvarar för frågor 
kring CAP, livsmedelsstrategin och breda hållbarhetsfrågor 
kring jordbruket och livsmedelssystemet.

Olivier Keech, född 1979, docent vid institutionen för fy-
siologisk botanik, Umeå Plant Science Centre, Umeå uni-

versitet. Olivier Keech har två doktorsexamina, i växtmole-
kylärbiologi och i skogsbiologi. Han bedriver nu forskning 
inom växtmetabolism och på integrerade multitrofiska livs-
medelsproduktionssystem och arbetar för att bidra till en 
mer uthållig livsmedelsproduktion.

Elisabeth Rytter, född 1960, med.dr i nutrition. Hon är 
ansvarig för forskning och nutrition på branschorganisa-
tionen Livsmedelsföretagen, en del av Svenskt Näringsliv 
och svensk industri. Elisabeth Rytter arbetar med frågor 
kopplade till livsmedel och nutrition i ett brett samhällsper-
spektiv och är sedan 2018 även ledamot av KSLA:s forsk-
ningsutskott. 

Maria Brockhaus, född 1970, tysk medborgare, profes-
sor i International Forest Policy, Helsingfors universitet, 
Finland. Hennes aktuella forskning undersöker alternativ 
och svar på förändringsfaktorer inom skogssektorn, och de 
som skogssektorn interagerar med. Maria Brockhaus stu-
derar hur politik och makt formar dessa beslutsvägar, och 
deras utfall, med särskilt fokus på rättvisa.

Jennifer Clapp, född 1963, kanadensisk medborgare, pro-
fessor i Global Food Security and Sustainability, University 
of Waterloo, Kanada. Hennes forskning fokuserar på sys-
temperspektiv och kopplingen mellan global ekonomi, livs-
medelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem. Jennifer 
Clapp är även vice ordförande i FN:s expertråd (HLPE) för 
livsmedelsförsörjning (CFS).

Pamela Ronald, född 1961, amerikansk medborgare, pro-
fessor vid institutionen för Plant Pathology, University of 
California, Davis, USA. Pamela Ronalds forskning har 
bland annat resulterat i rissorter med ökad resistens mot 
bakteriesjukdomar och ökad tolerans för översvämning, vil-
ket är väsentligt för att förbättra livsmedelssäkerheten för 
bönder i Asien och Afrika. Vidare arbetar hon aktivt för att 
föra ut kunskap till användarna.

– Årets nya ledamöter i Allmänna avdelningen tillför aka-
demien en stor bredd av kompetenser. De arbetar med 
forskning, utbildning, praktik, kommunikation och poli-
cyfrågor och samverkar aktivt över organisationsgränser. 
Detta är något som blir allt viktigare i omställningen av 
samhället i hållbar riktning, säger akademiens sekreterare 
Eva Pettersson. 
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Nio nya ledamöter i KSLA:s Jordbruksavdelning
De 6 svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen 
är Göran Bergkvist, Knivsta, Camilla Eriksson, Sund-
byberg, Håkan Henrikson, Tollarp, Ove Konradsson, 
Falköping, Carl-Johan Lindén, Bryssel, Belgien, och 
Catharina Rudolphson, Örsundsbro. Dessutom valdes 3 
internationella ledamöter in: Beatrix Alsanius, Lomma, 
Marius Masiulis, Vilnius, Litauen, och Sally Shortall, 
Newcastle upon Tyne, Storbritannien.

Akademiens Jordbruksavdelning arbetar med frågor som berör 
produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklu-
sive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, 
trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör 
samman med näringarnas sektorsansvar.

Göran Bergkvist, född 1966, agr.dr, professor med inrikt-
ning växtproduktionsekologi. Han arbetar sedan många år 
vid Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna, där han under-
visar och forskar om odlingssystem och samspelet grödor, 
ogräs och omgivande miljö med ett tydligt fokus på att 
skapa mervärden för lantbruket i praktiken. 

Camilla Eriksson, född 1982, fil.dr och forskare vid 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) inom civilt försvar 
och krisberedskap vari bl. a. historiska studier av totalför-
svarsplanering under efterkrigstiden ingår. Hon har tidigare 
forskat på jordbrukspolitikens förändring och vilken inver-
kan den haft på gårdsnivå. Hon deltar frekvent i samhälls-
debatten som expert på livsmedelsberedskap. 

Håkan Henrikson, född 1966, leg. vet. och numera verk-
ställande direktör på Gård & Djurhälsan. Håkan Henrikson 
har stor kompetens i fråga om implementeringen av den 
svenska livsmedelsstrategin vad gäller näringslivsfrågor, 
krisberedskap, smittskydd och distriktsveterinärorganisa-
tionerna. Han har som chefsveterinär och näringslivschef 
på Jordbruksverket under flera år verkat i flera internatio-
nella sammanhang.

Ove Konradsson, född 1961, verkställande direktör för 
Hushållningssällskapet Västra med stort intresse för inno-
vation och utveckling. Hans meritlista innefattar flera le-
dande befattningar och styrelseposter inom de gröna nä-
ringarna med tyngdpunkt på mejeri, slakteri, hästsport och 
landsbygdsutveckling. 

Carl-Johan Lindén, född 1972, ek. mag., policyanalytiker 
på DG Agri, Europeiska kommissionen i Bryssel sedan fle-
ra år med starkt engagemang för de gröna näringarna. Hans 
insatser utgör en viktig del för Sveriges framtida jordbruks-

politik och arbetet med den gemensamma jordbrukspoliti-
ken, makroekonomiska analyser för förändringar av CAP, 
markfrågor och livsmedelskedjans förutsättningar.

Catharina Rudolphson, född 1965, lantmästare och verk-
ställande direktör vid Bjelkesta Gård, kan ses som en god 
representant för Sveriges djur- och växtodlingsbönder. Med 
bred erfarenhet och kompetens har hon fått gehör för för-
slag rörande lantbrukets och den svenska livsmedelspro-
duktionens villkor och utveckling, såväl i media som inom 
lantbrukets organisationer där hon haft flera förtroende-
uppdrag. 

Beatrix Alsanius, född 1959, tysk medborgare, professor 
i trädgårdsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet i 
Alnarp, som leder en forskargrupp med inriktning på livs-
medelssäkerhet vid odling av frukt och grönsaker i sam-
verkan med näringen. Hon har en gedigen mikrobiologisk 
kompetens såväl teoretiskt som praktiskt från hållbara 
hortikulturella odlingssystem med fokus på resursefficiens, 
optimering av biologiskt växtskydd och ökad livsmedels-
säkerhet.

Marius Masiulis, född 1976, litauisk medborgare, vet.med.
dr med internationell erfarenhet av  större sjukdomsutbrott 
hos djur med stor samhällspåverkan (TAD). Han upprätt-
håller ett omfattande internationellt nätverk och har kom-
petens att övervaka och bekämpa allvarliga djursjukdomar, 
vilket gör att han anlitas av myndigheter och organisatio-
ner över hela världen. Han ansvarar idag för det statliga 
Emergency Respons Division i Vilnius och är expert i EU:s 
veterinärmedicinska akutteam. 

Sally Shortall, född 1965, irländsk medborgare, profes-
sor och numera Duke of Northumberland Chair of Rural 
Economy, som forskar om kvinnors roll inom ekologiska 
jordbruksmetoder och vikten av att arbeta med kvinnor på 
gårdsnivå för att genomföra hållbarhetsomställningar på 
landsbygden i Europa. Sally Shortalls kompetens på områ-
det landsbygdsutveckling med perspektivet socio-ekonomi 
och gender är vida erkänd och hon anlitas som expert värl-
den över.

– Dessa nya ledamöter stärker KSLA:s samlade kompetens 
på området veterinärmedicin, smittskydd, livsmedelssäker-
het, livsmedelsberedskap och produktion och bidrar till yt-
terligare kunskapsuppbyggnad inom ett allt viktigare arbete 
för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart jord-
bruk, säger akademiens sekreterare Eva Pettersson.
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AKTIVITETER PÅ GÅNG
Rätt med rätt till sorter?

Vilka rättigheter och skyldigheter följer med immaterial-
rätten för innovatörer inom växtförädlingsområdet och vad 
innebär den för odlaren? Vilka etiska och moraliska frågor 
finns att hantera? Presentation av Martin Ekvads rapport 
Immaterialrätt för växter – genomlysning av immaterialrätt 
avseende växtrelaterad innovation. Hybridseminarium ons-
dag 16 november 10:00–14:30. Anmälan senast 14 nov.
https://www.ksla.se/aktivitet/ratt-med-ratt-till-sorter/

The Veterinary Profession in the Nordic Countries – 
Challenges and solutions for the future

It is obvious that the Nordic countries face similar – but 
not always identical – challenges, including education, the 
labour market and the working milieu for today’s veterina-
rians. Stakeholders in the region are invited to meet and 
exchange experiences and discuss solutions in this webinar. 
Webinar Monday 21 November 10 AM–1 PM. Register 
by 14 Nov.
https://www.ksla.se/aktivitet/the-veterinary-profession-in-the-nordic-countri-
es-challenges-and-solutions-for-the-future/

Morgondagens affärsmodeller 
inom jord- och skogsbruket

Ungdomsutskottet bjuder in till samtal om morgondagens 
affärsmodeller för att lösa knutarna i vår sårbara samhälls-
väv och skapa konkurrenskraftiga skogs- och lantbruksfö-
retag. För unga praktiker och akademiker m fl med intresse 
för de gröna näringarna. Hybridseminarium tisdag 29 no-
vember 10:00–12:00. Anmälan senast 25 nov.
https://www.ksla.se/aktivitet/morgondagens-affarsmodeller-inom-jord-och-
skogsbruket/

 

KSLA-PODDEN nr 19 och 20
Möjligheter och begränsningar med fjärranalys 
för kartering av skogsskador, del 1
KSLA-ledamoten Erik Willén, Manager Precision Forest-
ry, samtalar om risker och möjligheter med fjärranalys för 
kartering av skogsskador med Eva Lindberg, lektor i skoglig 
fjärranalys, prof em Håkan Olsson och datascientist Simon 
Johansson.
https://www.ksla.se/2022/09/29/ksla-podden-19-mojligheter-och-begransning-
ar-med-fjarranalys-for-kartering-av-skogsskador-del-1/

Möjligheter och begränsningar med fjärranalys 
för kartering av skogsskador, del 2
Experterna från del 1 ger exempel på framtidsprojekt inom 
fjärranalys för kartering av skogsskador, bl a den forskning 
som pågår för att göra riskkartor med hjälp av laserdata för 
att kunna förutse var det finns ökad risk för skador av gran-
barkborre och storma.
https://www.ksla.se/2022/10/14/ksla-podden-20-fjarranalys-och-framtiden-
for-kartering-av-skogsskador-del-2/

Skogsskador – idag och i morgon
De pågående klimatförändringarna gör att många skade- 
görare gynnas. Vid seminariet kommer skogsskadekommit-
téns slutsatser rörande dagens skadeläge att sammanfattas. 
Hybridseminarium tisdag 6 dec 13:00–16:00. Anmälan 
senast 2 dec. 
https://www.ksla.se/aktivitet/skogsskador-idag-och-imorgon/

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna 
näringarna – en förutsättning för 

att klara klimatkrisen!
I en tid av klimatkris söker v hållbara lösningar. Men veten-
skap utgör bara en bit av pusslet för att lösa komplexa miljö-, 
biodiversitets- och klimatproblem. Att minska klyftan mel-
lan problemen som forskarna identifierat och allmänhetens 
erfarenheter och värderingar av dessa, är avgörande för att 
kunna möta utmaningarna. Hybridseminarium fredag 9 
december 09:30–12:00. Anmälan senast 7 dec.
https://www.ksla.se/aktivitet/medborgarengagemang-i-miljoarbete-och-de-gro-
na-naringarna-en-forutsattning-for-att-klara-klimatkrisen/

Nominera yngre forskare i Sverige till mottagare 
av stipendium från Kungafonden.
Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för veten-
skap, teknik och miljö främjar forskning, teknisk utveck-
ling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande 
av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. 
Stipendiet år 2023 är på 100 000 kr och delas ut av Kungen 
i maj. Skriftligt motiverad nominering ska vara akademien 
tillhanda senast den 10 januari 2023.
https://www.ksla.se/priser-beloningar/ovriga-beloningar/konung-carl-xvi-gus-
tafs-50-arsfond/

UTLYSNING – 
STIPENDIUM


