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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

I dag finns frågor som försörjningsberedskap, hållbarhet och hållbara affärsmodel-
ler, antibiotikaanvändning, biologisk mångfald, lantbrukets och skogens kulturhistoria 
samt inte minst företagande och entreprenörskap på agendan i akademiens olika arbets-
konstellationer. Samtliga är mycket angelägna frågor. KSLA som obunden organisation 
möts av respekt och förtroende, vilket i sin tur leder till att den kan fungera som en 
arena där olika intressen möts. För KSLA är det angeläget att göra skillnad i näring-
arna, men också i samhället. Vi vill nå ut med vår kunskap och våra slutsatser till en 
större och vidare krets inom näringsliv och samhällsliv. Det finns tre områden där jag 
menar att KSLA kan ta steg framåt:

Akademien behöver ta sig an de stora frågorna med än större kraft – hållbarhet, 
klimat, försörjningsberedskap, markanvändning, entreprenörskap, innovation. Vi har 
de bästa förutsättningar att föra konstruktiva kunskapsbaserade dialoger, utgå från olika 
vetenskapliga perspektiv och inte minst använda historiska erfarenheter.

Ett internationellt perspektiv är angeläget vid arbetet med de stora nyckelfrågorna, 
kunskapen utvecklas på olika håll i världen, och vi kan aktivt engagera internationella 
ledamöter i arbetet. Riktigt framåtriktat blir det när vi involverar olika vetenskaper och 
skilda vetenskapliga perspektiv och synsätt. 

KSLA kan ta en roll som brobyggare mellan å ena sidan forskning och vetenskap 
samt å andra sidan näringsliv och samhällsliv. Den kunskap som vi utvecklar och sam-
manställer har vi som ambition att föra ut till den engagerade allmänheten och viktiga 
beslutsfattare. Akademien behöver ha en stark förankring både inom universitet och 
högskolor samt inom näringsliv och samhällsliv. Många av våra aktiviteter är öppna 
även för dem som inte är ledamöter, kanske vi kan öppna upp fler.

Med brobygge som ambition är det en fördel om samtalet kan föras som en dialog, 
där avsikten är att söka förstå varandras inspel och bevekelsegrunder. Att föra konstruk-
tiva dialoger utifrån forskning och/eller beprövad erfarenhet. Därmed inte sagt att det 
alltid kommer vara möjligt att uppnå samsyn inom centrala områden. 

Det finns ett stort värde för akademien i att samarbeta externt. Vi har redan idag 
ett värdefullt samarbete med till exempel andra akademier i Sverige. Framöver ser jag 
att det finns anledning att i högre utsträckning kroka arm internationellt och även att 
vara öppen för samarbeten i Sverige med aktörer som har kompletterande kunskaper 
och erfarenheter, liknande vårt samspel med Axfoundation vad gäller antibiotikafrågan.  

Samverkan externt kan också ske för att nå ut med angelägna resultat från arbetet i 
våra kommittéer och arbetsgrupper. Vi har en välutvecklad kommunikation idag med 
många kanaler, såsom hemsida, skrifter, böcker, sociala media och poddar. Vi kan nå 
ut än mer genom att även synas i externa media.

Slutligen ser jag framför mig mer av samarbeten för att finansiera verksamheten. Det 
måste ske med noggrannhet för att säkra vår obundenhet och inte riskera vår integritet. 
Med fördel kan vi vända oss till relevanta forskningsstiftelser och forskningsfonder.

Jag hoppas ni alla känner er välkomna att kliva in på någon av våra kunskapsarenor.
Peter Normark

Foto: Sigge Nordin.
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Skogsskador – idag och i morgon
Seminarium på KSLA 6 december 2022

KSLA:s preses Jan Fryk inledde med att sätta skogsskador 
i ett längre tidsperspektiv. Sedan gjorde undertecknad en 
snabb överblick av kommitténs arbete – trots vårt arbete är 
det fortfarande en stor utmaning att lyfta medvetenheten 
om skogsskador. Louise Eriksson från Umeå universitet gav 
ett samhällsperspektiv på friska och skadade skogar. Sociala 
interaktioner, inte minst maktspel påverkar skogssystemet. 
Policy samspelar med observationer av skogen där system-
perspektiv och målbild är viktiga. Kristof Capieau från 
Jordbruksverket talade om nya skadegörare vid horisonten 
och regler för karantänskadegörare.

Tyngdpunkten för seminariet låg på att blicka in i fram-
tiden. En samtalsgrupp diskuterade nya tankesätt. Thomas 
Kraft från Skogforsk bidrog med betydelsen av ett mer 
resistent odlingsmaterial där nya landvinningar inom mo-
lekylärbiologi, systematisk testning av träd, och genetisk 
teori kommer att bli betydelsefulla. Men olika egenskaper 
som tillväxt och ståndortsanpassning behöver balanseras. 
Tommy Mörling, Skogsstyrelsen, pekade på möjligheter 
med nya skötselmetoder med integrerad riskhantering. 
Mångfald och välväxande träd är viktiga mål. Erik Willén 
från Stora Enso bidrog med betydelsen av att ta till sig tek-
niska landvinningar, inte minst när det gäller digitala data 
och artificiell intelligens. Vi kommer att kunna hantera en-
skilda träd med precision i en snar framtid. Mathilda Tham, 
Linnéuniversitetet, pratade om hur man hanterar osäkerhet 
och arbetar med olika intressegruppers förståelse för mål-
bilder. Besluten behöver hantera olika mål, stor variation 
och osäkerhet i planeringsmodellerna.

En paneldiskussion bidrog till att peka på viktiga vägar 
framåt. I panelen deltog Jonas Rönnberg, föreståndare, 
Skogsskadecentrum; Lennart Svensson, skogsskadesam-
ordnare, Skogsstyrelsen; Gisela Björse, skogsskötselchef, 
Sveaskog; Louise Karlberg, chef Skog och jordbruk, 
Naturskyddsföreningen. De diskuterade hur det önskade 
läget i framtiden ser ut: Mer hänsyn till biologisk mång-
fald, mer varierad skogsskötsel, fortsatt giftfritt skogsbruk, 
fler trädslag och förstås minimering av skogsskador är de-
lar av framtiden enligt gruppen. Frågan är hur jobbet ska 
gå vidare. Det finns skadebekymmer att hantera som ger 
en diskussionsgrund för att tona ner polariseringen mellan 
bruka- och bevara-perspektiv. Det finns ett skogsskade-

Seminariet ”Skogsskador – idag och imorgon” utgjorde finalen för en kommitté som varit aktiv i tre år 
och som varit inriktad på att uppmärksamma biotiska och abiotiska skador på skog. Alldeles före mötet 
gavs KSLAT nr 7-2022 ut som sammanfattade flera av de aktiviteter som organiserats av kommittén. 

centrum vid SLU och Skogsstyrelsen tar över stafettpinnen 
från den just avslutade skogsskadekommittén. De kommer 
att arbeta med de här frågorna, bland annat genom ana-
lysfunktioner och en forskarutbildningsskola. Dessutom 
efterfrågades ett systematiskt screeningarbete som stöd för 
skogsträdsförädling. En specifik aspekt som togs upp var 
att viltskador måste komma i balans med fodertillgången.
Mötet modererades föredömligt av Malin von Essen, som  
samlade in viktiga önskemål från deltagarna.

Jan Stenlid

Seminariet kan ses i efterhand här: https://www.ksla.se/aktivitet/skogsskador-idag-och-imorgon/ 
KSLAT nr 7-2022 "Friska skogar – så når vi dit" finns här: https://www.ksla.se/pdf-meta/kslat-7-2022-friska-skogar-sa-nar-vi-dit_hr/

Granskog som skadats av storm och efterföljande granbarkborreangrepp. 
Hästmyrbergets naturreservat, Gävleborgs län. Foto: Ola Kårén.
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Dialog om skogens framtida roll i 
samhällsutvecklingen

Panelsamtal om IUFRO World Congress 2024: "Skog och samhälle mot 2050" på KSLA 9 februari

Utvecklingen visar på behov av en global plattform för dialog om frågor 
som rör skogen, dess produkter och tjänster. Världskongressen IUFRO 
World Congress 2024 blir ett unikt samlande forum för dialog.

Panelsamtalet kan ses i efterhand här: https://www.ksla.se/aktivitet/iufro-world-congress-2024-skog-och-samhalle-mot-2050/

KSLA och SLU bjöd in till paneldiskussion om IUFRO 
World Congress 2024 och skogens framtida roll. Svenska 
representanter från myndigheter, näringsliv, universitet och 
andra icke statliga organisationer deltog. 

Globala trender, vägen fram till världskongressen och 
förväntat avtryck efter kongressen diskuterades. Deltagarna 
i panel och publik förde en konstruktiv och respektfull dia-
log som bådar gott inför framtiden.

Paneldeltagarnas bredd, erfarenhet och kompetens bi-
drog till att vidga perspektiven. En global kongress av den-
na storlek kommer att spegla de globala trenderna. Panelen 
lyfte möjligheter och utmaningar utifrån temat, Skog och 
samhälle mot 2050. 

Globala trender
Den demografiska utvecklingen med en snabbt ökande be-
folkning innebär en ökad konkurrens om mark, mat, fiber 
och bränsle. Skogen har en nyckelroll i den ökande konkur-
rensen om mark över hela världen. Utvecklingen präglas 
av en ökad osäkerhet och oro, vilket leder till krav på ökat 
ansvar bland skogliga intressenter. 

Antalet intressenter som verkar inom skog förväntas öka 
snabbare än de skogliga resurserna. Nya krav från konsu-
menter och förväntade innovativa affärsmodeller medför 
en ökad bredd och mer transparens längs hela värdekedjan. 
Utvecklingen förväntas vara betydligt snabbare de kom-
mande fem åren, den är accelererande jämfört med vad vi 
sett under de senaste decennierna.

Att sänka barriärerna mellan olika intressenter genom 
att skapa nya plattformar för samverkan och att fokusera 
på gemensamma mål ses som avgörande faktorer. Ökad 

De inbjudna paneldeltagarna var Lotta Lyrå, vd Södra, Ulf Johansson, skogs och råvaruchef IKEA, Elliot Eriksson, Skogshögskolans student-
kår, Josefine Åhrman, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, Herman Sundquist, generaldirektör Skogsstyrelsen, Johanna Sandahl, ordförande 
Naturskyddsföreningen, Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef, Svenska Samernas Riksförbund, Erik Brandsma, vd Sveaskog, och Hans Djurberg, 
hållbarhetschef SCA.

kunskap om attityder och 
behov bland allmänhet 
och intressenter är vik-
tigt. Paneldeltagarna av-
slutade med att poängtera 
att tidpunkten för IUFRO 
World Congress 2024 är helt rätt. Kongressen erbjuder en 
efterfrågad möjlighet att etablera ett neutralt forum för dia-
log och utbyte mellan olika intressenter. 

Vägen mot 2024
IUFRO World Congress 2024 ger en möjlighet att anslå 
tonläget i den fortsatta dialogen och har förutsättningar att 
påverka den svenska skogsdebatten genom att ge nya per-
spektiv och föra in global kunskap. 

Kongressen förväntas vara lösningsfokuserad gällande 
skog och dess roll i samhället, med de senaste forsknings-
resultaten som vägvisare. Forskningen tillhandahåller en 
gemensam grund att utmana gamla sanningar och för-
hållningssätt. Genom att hitta nya effektiva lösningar för 
framtiden ges en bättre förståelse för olika perspektiv och 
åsikter. Det är därmed även nödvändigt att vidga vyerna när 
det gäller skoglig kompetens och utbildning. 

Den allt snabbare utvecklingen med starka krav från 
konsumenter och allmänhet kräver nya investeringar i 
forskning och utveckling för att hitta innovativa lösningar 
för en hållbar framtid. Under IUFRO World Congress 
2024 presenteras de senaste forskningsrönen från hela värl-
den. Parallellt genomförs en mässutställning med en scen 
för innovation samt en arena för matchning och presenta-
tion av arbetstillfällen inom de gröna näringarna.

Eva Pettersson avtackades vid ett Öppet hus i KSLA:s 
donatorsfoajé

Här är det ledamoten Lars-Erik Lundkvist, LRF, som tackar  
Eva Pettersson för gott samarbete under de gångna åren.

Drygt 70 personer hörsammade inbjudan och infann sig på efter-
middagen i foajén; vänner från systerakademierna, repesentanter 
för olika samarbetspartners och inte minst ledamöter. Alla und-
fägnades med bubbel i glasen och snittar av olika typer. Preses Jan 
Fryk höll tal och tackade Eva Pettersson för hennes insatser som 
akademiens sekreterare och vd.
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”Overview of food consumption and environmental 
sustainability in the Nordic and Baltic region”

KSLA underkänner dokumentet NNR 2022:

Nordiska näringsrekommendationer (NNR)
De första nordiska näringsrekommendationerna kom 1981. 
Den nya, sjätte, upplagan (NNR 2022) planeras att publi-
ceras under 2023. Förutom en uppdatering av rekommen-
dationerna för energi, makro- och mikronäringsämnen 
kommer denna att innehålla evidensbaserade underlag för 
nationella livsmedelsbaserade kostråd och som inkluderar 
hållbarhets- och miljöfrågor.

En särskild kommitté, knuten till norska Helsedirekto-
ratet, ansvarar för den slutliga rapporten. En viktig del är ett 
antal vetenskapliga sammanställningar över kunskapsläget 
för enskilda näringsämnen (35 st) samt 15 st om sambandet 
mellan enskilda livsmedelsgrupper och hälsa. 

Avslutningsvis ingår ett par bakgrundsuppsatser om 
hållbarhetsaspekter och det är den senare av dessa, Overview 
of food consumption and environmental sustainability in the 
Nordic and Baltic region, som KSLA nu har granskat i ett 
omfattande remissvar. Detta bakgrundsunderlag till NNR 
2022 har fyra delar. Den inledande delen beskriver bak-
grunden, framför allt i ett globalt perspektiv. Sedan föl-
jer två avsnitt som behandlar enskilda livsmedelsgrupper. 
Dokumentet avslutas med tretton rekommendationer att 
beakta i det fortsatta arbetet. KSLA har i sitt remissvar 
främst inriktat sig på denna del. 

Tyvärr är det KSLA:s uppfattning att texter, figurerna 
och tabellerna i dokumentet Översikt över livsmedelskonsum-
tion och miljömässig hållbarhet i Norden och Baltikum innehål-
ler så många utelämnanden, irrelevanta fakta om svenska 
förhållanden och generella oklarheter att det är nödvändigt 
för NNR 2022 att presentera en ny version innan det är 
möjligt att gå vidare med livsmedelsbaserade näringsrekom-
mendationer.

Generellt instämmer KSLA dock i de flesta av de tret-
ton rekommendationerna. Dessa kan sammanfattas i fyra 
punkter: 
• Minska kött- och mejerikonsumtionen och öka konsumtionen 
av baljväxter/baljväxter, fullkorn, grönsaker och frukt. Denna 
huvudprincip kräver dock bland annat näringsmässiga över-
väganden vad gäller utsatta grupper.
• Det ligger utanför ramen för detta dokument att göra en ge-
nomförbarhetsbedömning av ekologisk produktion. KSLA hål-
ler helt med.
• Effekterna måste omfatta biologisk mångfald. KSLA håller 
helt med.
• Det behövs en nationell livsmedelsstrategi och en nationell ut-
redning om markanvändning och en liknande för fisk och fiske. 
KSLA håller helt med. 

I sitt yttrande framhåller akademien att ett antal 
viktiga områden saknas
• Socker behandlas mycket kort. Detta är anmärkningsvärt 
eftersom odlingen av sockerbetor har stor betydelse för flera 
av de nordiska och baltiska länderna.  

• Alkohol. Enligt svenska data utgör alkohol i genomsnitt 
3,3 procent av det dagliga energiintaget. När det gäller grö-
dor för produktion av sprit och vodka (potatis och vete) och 
öl (korn) behöver dessa kommenteras när det gäller produk-
tionsdata och arealer.
• Hästuppfödning. Ingenting nämns om hästar när det gäl-
ler arealer för bete och produktionen av hö och spannmål 
för foder. 

Områden som berörs mycket flyktigt och där KSLA 
efterlyser fördjupning
• Svinn. Livsmedelssvinn är ett betydande miljöproblem. 
Avfall nämns ibland i dokumentet, men det är i många fall 
inte klart hur detta har betraktats i de olika stegen i livs-
medelskedjan.
• Import av mat och foder. På många ställen i dokumentet 
rapporteras uppgifter om olika aspekter av importen, men 
detta är inte alltid klart. Dessutom finns det skäl att skilja 
på införsel från EU-länder och import från tredjeländer, 
vanligtvis tropiska produkter.  
• Nationell självförsörjning. Frågor om nationell självför-
sörjning har blivit allt viktigare under de senaste åren. Detta 
påverkar bland annat användningen av odlad mark, sortval, 
optimering av produktion, etc. 

Två viktiga bakgrundsområden som inte blir till-
fredsställande beaktade
KSLA vill särskilt understryka att modellen för jordbrukets 
miljöpåverkan är alltför begränsad. 
• Biologisk mångfald. Rapporten skriver om matens ”miljö- 
påverkan” men den har i praktiken huvudfokus på dess kli-
matpåverkan och utsläpp av växthusgaser.  Förlust av bio-
logisk mångfald är ett lika stort hot som klimatförändring-
arna och måste tas med i analyserna.
• Markanvändning. Dokumentet har fokus på de negativa 
effekterna på den biologiska mångfalden som uppodling av 
”naturtillstånd” till åker innebär. Man överser helt att det 
i Norden finns jordbruksmark, som inte är åker men semi-
naturliga ängar och hagar. Dessa naturtyper är ett resultat 
av extensiv hävd genom flera tusen år. De är viktiga både för 
livsmedelsförsörjningen och andra ekosystemtjänster som 
kolinlagring, pollinering, rekreation och biologisk mång-
fald.

Fortsatt arbete
Arbetet med NNR 2022 kommer att fortsätta och blir för-
hoppningsvis färdigt i år. Alla inkomna remissvar läggs 
omedelbart ut på Helsedirektoratets hemsida och där finner 
man KSLA:s svar i fyra delar. En genomgång av övriga svar 
visar att det är många som delar våra synpunkter. Särskilt 
intressanta är omfattande svar från svenska LRF och det 
norska forskningsinstitutet NIBIO. Där är det ord och inga 
visor!                                                               Åke Bruce m fl

  Till N
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Petrus Artedis Ichthyologia
Ett av fiskforskningens stora verk finns nu för första gången på svenska

Boken är ett sam
arbete m

ed Vetenskapsakadem
ien och finansierad av Riksbankens Jublileum

sfond, Stiftelsen von H
orns fond och Stiftelsen A

.W
. Bergstens donation. 

”Jag brann naturligtvis att få ingå vänskapsförbund med en 
yngling av ett så lysande intellekt.” Orden är Carl von Linnés 
och syftar på Petrus Artedi. 

Linné uttalade orden när han kom till Uppsala 1728 för 
att studera och hörde talas om den några år äldre Artedi, 
som redan studerade vid universitet i staden. Linné sökte 
upp Artedi och de fann att de hade samma brinnande in-
tresse för naturalhistoria och systematik, de kunde umgås 
på samma intellektuella villkor och trivdes i varandras säll-
skap. Linné skriver på ett ställe om det nöjsamma umgänget 
”Jag gladdes år våra samtal som inriktades på stenar, växter 
och djur. Han förmådde föra de angenämaste samtal till 
den grad att ingen övergav hans sällskap.” Stenar, växter 
och djur var tidens vetenskapliga uppdelning av naturalhis-
toriens tre riken. 

Mycket lite är känt om Artedis person och liv och en 
orsak är naturligtvis att han var blott 30 år gammal när han 
en mörk höstnatt i Amsterdam år 1735 drunknade i en av 
stadens många kanaler. Artedi var också notoriskt fåordig 
om sig själv i det han skrev, han förde ingen dagbok och 
det finns endast ett enda brev bevarat av hans hand, skrivet 
i Amsterdam strax innan han dog. Det finns heller inget 
porträtt av honom. Källäget är sålunda minst sagt magert. 

Det mesta av det vi vet härstammar från personer i hans 
närhet, som enstaka vänner och lärarna i Uppsala, men 
framför allt vilar vår kunskap på Linné. Artedi skriver dock 
själv i inledningen till boken Ichthyologia, att han redan vid 
åtta års ålder fattat tycke för naturstudier och börjat be-
skriva inhemska fiskar i vattendragen i Anundsjö socken 
i Ångermanland, där han var född. Artedi blir tidigt en 
”ichthyophilus” som han kallar sig, en fiskälskare och bedri-
ver efterforskningar i hembygden innan han började studera 
naturalhistoria och medicin i Uppsala 1724. Där inledde  
han arbetet med boken som skulle beskriva och systemati-
sera fiskar. Efter studierna i Uppsala gjorde Artedi en sex 
månader lång forskningsresa till England, där han kunde 
slutföra boken och träffa engelska forskare.

Sedan bar det av till Ams-
terdam där även Linné befann sig. 
Artedi hade siktet inställt på att 
doktorera och att förlägga sin bok 
hos apotekaren Albertus Seba. 
Seba var också en stor samlare av 
naturalier, bland annat snäckor 
och fiskar,  och föreslog ett samar-
bete. Seba skulle publicera Artedis 
bok och i gengäld ville Seba ha 
hjälp av Artedi med att förteck-
na hans samlingar. Samarbetet 

kom emellertid att 
haverera och Seba höll 
inte sitt löfte. Flera vittnesmål finns 
om att Artedi kände sig sviken och utnyttjad 
av Seba och enligt Linné var Artedi ”ytterligt förargad”. 
Artedi hann inte reda ut situationen eftersom han dog en-
dast några månader efter sin ankomst till Amsterdam och 
mötet med Seba. Hans bokverk gavs ut postumt 1738 i fem 
olika delar, redigerade av Carl von Linné. Vännerna hade 
lovat att publicera varandras manuskript i händelse av döds-
fall. 

Den stora bristen på tillförlitliga fakta om Artedi och 
hans liv har också kittlat fantasin hos några författare som 
sett möjligheter till en intressant litterär gestaltning. Den 
första fiktiva berättelsen om Artedi kom redan 1842. I se-
nare tid finns till exempel Gun Frostlings roman Helenas 
son. En roman om Peter Artedi och hans vänskap med Carl 
Linneaus och i år kom den vetenskapshistoriska romanen 
Hur dog Peter Artedi? av evolutionsbiologen Theodore W 
Pietsch, översatt av professor Hans Aili som även översatt 
akademiens Artedibok till svenska.

Petrus Artedi är en av vetenskapshistorien doldisar 
trots att han åstadkom samma grundläggande arbete för 
kunskapen om fiskar som Linné gjorde för växterna inom 
botaniken. Carl von Linné blev en gigant i vetenskapshis-
torien och känd för alla och Petrus Artedi har förblivit i 
det närmaste obekant utanför zoologins krets. Ännu färre 
har läst hans enda bok Ichthyologia varpå hans berömmelse 
inom zoologin vilar. Men Artedi är en portalgestalt för det 
moderna vetenskapliga studiet av fiskar och inom zoologin.
Boken blir nu tillgänglig för andra än latinkunniga läsare. 
Akademiens utgåva innehåller dessutom en artikel om 
Artedi som person och vetenskapsman liksom om Linnés 
roll som redaktör samt en artikel med en fiskforskares per-
spektiv på Artedi. Boken bidrar i hög grad till att göra den 
svenska vetenskapshistoriens kulturarv rikare. 

Jimmy LyhagenIchthyologias titelsida i original från 1738.

Illustrationer ur boken, fr v vitling, guldmakrill & rakknivsfisk, en samling exo-
tiska fiskar och till sist marulk. 
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Preses Jan Fryk öppnade aftonens sammankomst och 
hälsade H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersäll och övriga 
gäster välkomna. Därefter höll han sitt öppningsanförande 
med titeln En högtidssammankomst i jubileernas tecken.

Sjutton svenska och sex internationella nyinvalda leda-
möter erhöll sina ledamotsbrev av preses. En internationell 
ledamot kunde inte delta.

Därpå hade årets utsedda pris- och belöningsmottagare 
äran att ta emot sina priser ur H.E. Riksmarskalken Fredrik 
Wersälls hand. Inför detta berättade vice preses om två ny-
utgivna böcker: Den gröna näringen under 200 år i två delar 
där del 2 bland annat handlar om just belöningar.

Efter utdelningen av priser och belöningar höll tillträ-
dande akademisekreteraren Peter Normark ett tal med ti-
teln KSLA – mer angeläget än någonsin. 

Därefter var det dags för professor Birgitta Svensson att 
hålla högtidstalet under rubriken Liv i Sverige under 500 år. 

Avslutningsvis tackade preses Jan Fryk avgående aka-
demisekreterare Eva Pettersson med en vacker blombukett, 
varpå han förklarade den 211:e högtidssammankomsten 
avslutad.

Under ceremonin framförde Dramatens Romeo och Julia-
kör flera musikstycken iförda renässanskläder i linje med 
sammankomstens tema.

Den efterföljande middagen intogs i Gyllene Salen 
och var komponerad med utgångspunkt från Sveriges Nya 
Landskapsmåltider. Menyn presenterades av hedersleda-
moten Christina Möller och vinerna presenterades av le-
damoten Carl Jan Granqvist. Efter middagen mottog dessa 
två, Stadshusets köksmästare Gunnar Eriksson och ban-
kett- och eventchef Jonas Sohlberg tack för sina insatser i 
form av en specialkomponerad sång.

Vid banketten talade Anja Fjellgren Walkeapää å alla 
de nyinvalda svenska ledamöternas vägnar och nya ka-
nadensiske ledamoten Dag Fjeld å de nya internationella 
ledamöternas vägnar. Mottagaren av Akademiens Stora 
Guldmedalj, Kenneth Alness, talade för alla pristagarna. 
Landsbygdsminister Peter Kullgren framförde gästernas 
tack för middagen.

Aftonen avslutades med dans till musik av storbandet 
On Cue och många gäster passade på att ta en svängom. 
När det var dags att lämna Stadshuset serverades gästerna i 
vanlig ordning korv vid utgången.

KSLA 2023: 500 år av liv
Högtidssammankomst, Stockholms Stadshus, 28 januari 2023

Akademiens 211:e högtidssammankomst, som kallades ”KSLA 2023: 500 år av liv”, samlade ca 560 gäster 
i Stockholm Stadshus lördagen den 28 januari 2023. Det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efter-
följande banketten i Gyllene Salen.

Bilder och vissa av talen finns att hämta på akademiens webbplats, liksom 
högtidsprogrammet: https://www.ksla.se/aktivitet/hogtidssammankomsten-
2023-commemorative-meeting-2023/

Nya internationella ledamöter, fr v: Dag Fjeld, Sally Shortall, Pamela Ronald, 
Jennifer Clapp, Beatrix Alsanius, Marius Masiulis. Maria Brockhaus kunde inte 
delta.

Pris- och belöningsmottagare. Bakre raden fr v: Oliver Lundberg (Anders Wall-
stipendiet), Magnus Halling (Anders Elofsons medalj), Jörgen Hajek (belöning 
skogs-/jordbruksforskningens tjänst), Carin Wrange (belöning forskningskom-
munikation), Anders Roos (belöning pedagogik och undervisning), Kenneth 
Alness (Stora Guldmedaljen). Främre raden fr v: Øystein Evensen (KSLA-Wal-
lenbergprofessor), Marianne Elvander (Guldmedaljen), Elias S Azzi (belöning 
doktorsarbete), Cecilia Corin (Silvermedaljen), Ingrid Rydberg (A.W. Bergstens 
pris), Monica Mion (belöning doktorsarbete).

Nya svenska ledamöter. Bakre raden fr v: Olof Johansson, Carl-Johan Lindén, 
Jenny Jewert, Göran Bergkvist, Ove Konradsson. Mittenraden fr v: Håkan Hen-
rikson, Camilla Eriksson, Johan Sonesson, Stefan Jansson, Isabella Hallberg 
Sramek. Främre raden fr v: Tina Rudolphson, Olivier Keech, Elisabet Rytter, 
Sofia Lilja, Maria Gustafsson, Anja Fjellgren Walkeapää, Sara Holmgren.
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UTLYSNINGAR – ANSLAG

Universitet och högskolor inbjuds föreslå Wallenbergprofessorer

För att uppnå de globala och nationella mål som rör den gröna sektorn och hållbart nyttjande av naturresurser är excel-
lent vetenskaplig forskning och innovation avgörande. Gästande Wallenberg-professorer kommer att arbeta vid svenska 
lärosäten under ett läsår med fokus på att stärka en hållbar svensk grön sektor genom vetenskaplig forskning. Förslag ska 
vara akademien tillhanda senast den 1 mars 2023.
https://www.ksla.se/utlysning/universitet-och-hogskolor-inbjuds-foresla-wallenbergprofessorer-senast-1-mars-2023/

Nominera till akademiens priser och belöningar för framstående insatser

I år utser akademiens mottagare av följande priser och belöningar för framstående insatser inom de gröna näringarna – 
vi ser gärna nomineringar av både kvinnor och män. Priserna delas ut vid högtidssammankomsten den 28 januari 2024. 

UTLYSNING – PRISER OCH BELÖNINGAR

Akademiens priser
• Akademiens A.W. Bergstens pris – 60 000 kr och medalj.
• Akademiens S. O. Berg och Fajer Fajerssons pris
 – 50 000 kr.
• Akademiens Ulla och Birger Håstadiuspris – 100 000 kr.
• Akademiens kulturpris till Ulf och Greta Renborgs minne 

– 100 000 kr.
• Akademiens Nilsson-Ehle-medalj.
• Akademiens guldmedalj.
• Akademiens silvermedalj.

Akademiens belöningar – 20 000 kr per belöning
• Akademiens belöning för framstående doktorsarbete.
• Akademiens belöning för föredömliga insatser inom 

pedagogik och undervisning.
• Akademiens belöning för föredömliga insatser inom 

forskningskommunikation.
• Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- 

och jordbruksforskningens tjänst.
• Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare.

Nomineringen och en noggrann motivering över varje föreslagen kandidat skrivs på särskilt formulär
– se www.ksla.se/priser-beloningar/. Observera att CV eller motsvarande, max två sidor, ska bifogas.
Förslaget mejlas till keiko.blesserholt@ksla.se senast den 15 april 2023.

Ekonomiskt stöd till två doktorander ur Stiftelsen SLO-fonden våren 2023 

SLO-fonden främjar ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jordbrukets och skogsbrukets områden 
med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön. Nu lämnas ekonomiskt stöd om 4 MSEK vardera till två 
doktorander, en inom jordbruks- och en inom skogsbruksområdet. Ansök senast 3 april 2023.
https://www.ksla.se/utlysning/ekonomiskt-stod-till-tva-doktorander-ur-stiftelsen-slo-fonden/

NYTT OM LEDAMÖTER
H.M. Konungens 
medalj, 
12:e storleken i Sera-
fimerordens band
till ledamoten i Allmän-
na avdelningen, lands-
hövding Göran Enander 
för framstående samhälls- 
insatser.

DN:s kritikerpris 
Lagercrantzen
till ledamoten i Skogs-
avdelningen, författaren 
Fredrik Sjöberg – en fri-
tänkare som förvandlar 
världen och litteraturen 
till en bra historia.

 Även Akademiens Bertebos Prize kommer att utlysas 2023 men i särskild ordning.

SLU Alumn 2023
är ledamoten i Allmänna 
avdelningen, hortonom 
Anna Richert, som hjäl-
per oss att välja vad vi 
äter, medvetet och håll-
bart.
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Naturlighet och skogsbruk
För ledamöter och inbjudna gäster. Idag associeras naturlig-
het i skogen till frånvaro av människospår. Här behandlar 
vi frågan om naturlighet och skogsbruk utifrån europeiskt, 
historiskt och borealt perspektiv. Akademisammankomst 
torsdag 9 mars 16.00–18.00. Anmälan senast 6 mars.
https://www.ksla.se/aktivitet/naturlighet-och-skogsbruk/

Den vassaste saxen i lådan – möjligheter och utma-
ningar med nya genomiska tekniker i växtförädling
Tack vare CRISPR/Cas9 och andra nya genomiska tekni-
ker har livsvetenskaperna genomgått en revolutionerande 
utveckling. Här ges svenska exempel på problemlösning-
ar med hjälp av gensaxen. Webbinarium onsdag 15 mars 
13.00–16.00. Anmälan senast 13 mars.
https://www.ksla.se/aktivitet/den-vassaste-saxen-i-ladan/

Framtidens jordbrukspolitik –
hur ska CAP från 2028 utformas?
På vilket sätt behöver CAP förändras för att öka svensk 
konkurrenskraft? Kan CAP medverka till bättre lönsam-
het? Hur långt bör CAP:s ansvar sträcka sig? Behövs ett 
skyddsnät utöver CAP? För beslutsfattare och sakkunniga 
på departement, myndigheter, organisationer och verksam-
hetsutövare med koppling till näringen. Hybridseminarium 
torsdag 23 mars kl 10.00–16.00. Anmälan senast 21 mars.
https://www.ksla.se/aktivitet/framtidens-jordbrukspolitik-hur-ska-cap-post-
2027-utformas/

Vårexkursion – Alnarp
För ledamöter och inbjudna gäster. Vårens sista akademi-
sammankomst hålls i Alnarp. Det blir en kombination av 
kunskap, landskap, botanik, estetik och historia, presente-
rad av kunniga ciceroner på plats. Vårexkursion till SLU 
Alnarp i Skåne torsdag 11 maj. Anmälan senast 2 maj. 
https://www.ksla.se/aktivitet/save-the-date-varexkursion-i-alnarp/

Enaforsholmskursen 2023
Flora, fåglar och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen!
Enaforsholmskursen vänder sig till studenter och andra 
intresserade och ger en bred introduktion till den svenska 
fjällvärlden. 15–22 juli 2023. Intresseanmälan senast 31 
mars 2023.
https://www.ksla.se/aktivitet/enaforsholmskursen-2023-73-ar-sedan-starten/

Den gröna näringen under 200 år, del 2
Belöningar och minnen. Allt sedan 
1700-talet har belöningar använts för att 
premiera goda exempel, framstående pre-
stationer och framåtanda inom den agrara 
sfären. Här redovisas belöningsverksamhe-
tens betydelse för näringarnas utveckling 
i ett brett europeiskt sammanhang. En 
synnerligen spännande historia berättas, som tidigare inte 
sammanfattats, tillsammans med cirka 850 medalj- och be-
löningsföremål från förr och nu.
496 sidor.
ISBN tryck: 978-91-88567-65-9, pdf: 978-91-88567-66-6
https://www.ksla.se/pdf-meta/solmed-nr-77-den-grona-naringen-under-200-ar-
del-2/

Den gröna näringen under 200 år, del 1
Historia och utveckling. En historisk och 
ekonomisk beskrivning av det 30-tal sek-
torer som tillsammans utgör den gröna 
näringen. För varje sektor, exempelvis bi-
odling, djursjukvård, får- och getskötsel, 
hunduppfödning, hästskötsel, jakt, natur-
vård, skogsindustrier samt trädgårds- och 
växtodling redovisas den historiska och 
ekonomiska utvecklingen. Drivkrafter som innovationer, 
rationaliseringar, förenings- och företagsbildning samt 
statliga stödinsatser under svåra tider redovisas.
428 sidor.
ISBN tryck:  978-91-88567-79-6, pdf: 978-91-88567-80-2
https://www.ksla.se/pdf-meta/solmed-nr-78-den-grona-naringen-under-200-ar-
del-1/

Ichthyologia
Det vill säga alla verk om fiskarna. Petrus 
Artedis Ichthyologia, trycktes 1738 i fem se-
parata delar i Leiden. Denna översättning 
följer originalet så nära det varit möjligt.  
Originalet är fyllt av inkonsekvenser och 
lakuner och inte sällan svårläst, på grund 
av typografin. Texten återges i sin helhet, 
några uteslutningar har inte gjorts, även 
originaltryckets register finns på vederbör-
lig plats.
716 sidor.
ISBN tryck: 978-91-88567-69-7, pdf: 978-91-88567-70-3
https://www.ksla.se/pdf-meta/solmed-nr-79-ichthyologia/
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AKTIVITETER

REMISS
KSLA har den 20 februari yttrat sig över betänkandet Friska 
djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom interna-
tionell påverkan (SOU 2022:43).
https://www.ksla.se/pdf-meta/2023-02-20-kslas-yttrande-friska-djur-beho-
ver-inte-antibiotika-dnr-n2022_017-05/
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