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Inledning 
Under verksamhetsåret 2008 har styrelsens arbete fokuserats på tre större projekt – att planera 

och arrangera årets två Agronomdagar på Ultuna, planeringen av Agronomförbundets nya 

informationsmedium samt påbörjandet med att ta fram ”Matrikeln 2009”. Dessutom har 

styrelsen hanterat diverse mindre ärenden som dykt upp under året.  

 

Mötessammankomster 

Årsmötet hölls den 14 mars 2009. Styrelsen har under år 2008 haft 17 sammanträden av vilka 

15 har varit telefonmöten och 2 fysiska möten.  

 

Medlemsutveckling  

Den 31/12 2008 var medlemsantalet 1897 stycken. Den fallande trenden fortsätter tyvärr och 

på två år har antalet medlemmar minskat med knappt 4 procent, se figur 1. Styrelsens slutsats 

är att det hänger samman med medlemmar som inte ville vara med i Agrifack länge 

automatiskt inte heller då kan vara med i Agronomförbundet.  
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Verksamhet under året  

Agronomdagarna 

Syftet med Agronomdagen är att sammanföra agronomer från olika delar av landet – 

yrkesverksamma samt studenter – för kontaktutbyte och dels att belysa ett aktuellt ämne som 

agronomer kan tänkas komma i kontakt med i sitt yrkesliv.  

 

Agronomdagen den 29 februari 2009 

Under våren arrangerades årets första Agronomdag, vilken förlades till SLU (Ultuna) den 29 

februari 2008. Agronomdagen var dagen innan studentkårens ”Kamratmiddag”. Temat var 

”Svensk produktion med världen som marknad” belyst ur entreprenörens och exportörens 

synvinkel.  

 

Hänsyn togs till förra årets utvärderingar, bland annat vi var noga med att tillgodose alla 

agronominriktningars intressen och så förlängdes pauserna för att underlätta kontaktknytande. 

Marknadsföringen av Agronomdagen skedde framför allt genom annonsering i Land 

Lantbruk, ATL, Jordbruksaktuellt, Ultunesaren samt Agrifack. Det skickades även ut en 

tryckt inbjudan via post och i form av e-post till alla medlemmar samt två påminnelser när 

anmälningstiden började lida mot sitt slut. Vidare annonserades Agronomdagen på 

Agronomförbundets och Agrifacks hemsida.  

 

På Agronomdagen deltog 40 personer varav tre fjärdedelar var yrkesverksamma agronomer 

och resterande agronomstudenter. Moderator var agronom. Mats Pehrsson. Att antalet 

deltagare var så pass lågt fann styrelsen mycket underligt. Kanske var datumet olämpligt med 

avseende på tentamensperiod, kanske lockade ”nyhetens behag” fler året innan, kanske var 

ämnet för dagen inte tillräckligt intressant eller kanske var det ett större dragplåster med en 

anslutande middag med efterföljande dans. 

 

Priset för Agronomdagen var 100 kr för studenter och 500 kr för yrkesverksamma 

agronomer/övriga yrkesverksamma. Till deltagarna delades det under dagen ut väskhängare 

och block med Agronomförbundets logga.  

 

Under dagen deltog följande föreläsare: 

Carl-Erik Joon, Leksandsbröd 

Agr. Helene Oscarsson och Agr. Johan Orrenius, Väderstad  

Ruben Madsen, SurströmmingsAkademien  

Agr. Karin Eriksson, exportör av kvigor  

Agr. Kristina Mastroianni, Niras (f.d. Scanagri Sweden AB) 

Tomas Ohlsson, Lantbruksdirektör Värmland  

 

Deltagarna fick fylla i en utvärdering med ett antal frågor gällande arrangemanget. 

Föreläsarna var mycket uppskattade, speciellt Ruben som fick stående ovationer. 

Diskussionerna och frågorna till föreläsarna engagerade många deltagare. Många framhöll att 

det är oerhört viktigt att vi driver Agronomdagen vidare.  

 

Agronomdagen den 14 november 

Under årsmötet diskuterades den låga deltagarnärvaron på vårens Agronomdag. Förslaget 

blev att flytta det till hösten, och för att det inte skulle bli ett och halvt år mellan dagarna så 

arrangerades en Agronomdag på hösten också. För att kunna sprida intresset är det viktigt att 
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Agronomdagen återkommer regelbundet. Temat för höstens Agronomdag var ”Jordbrukets 

möjligheter i nytt klimat”, belyst från olika vinklar.  

 

Höstens Agronomdag hölls på Loftet på Ultuna, Uppsala, och cirka 30 deltagare slöt upp, 

huvudsakligen studenter. Annonsering skedde i Jordbruksaktuellt, e-post till medlemmarna 

via Agrifack, e-post från SLU Alumni, frontat på SLU:s och Agronomförbundets hemsidor 

samt i Ultuna Studentkårs nyhetsbrev. Priset var 800 kronor för yrkesversamma och 200 

kronor för studenter och då ingick efterföljande middag med dans på Ultuna Studentkår på 

kvällen. Alla som besvarade kursutvärderingen var nöjda eller mycket nöjda med dagen men 

flertalet undrade var alla yrkesverksamma var. Styrelsen instämmer i den frågan… 

 

Under dagen deltog följande föreläsare: 

Erik Fahlbeck, Inst. för ekonomi, SLU 

Karl-Ivar Kumm, Inst. för husdjurens miljö- och hälsa, SLU 

Sone Ekman, Jordbruksverket 

Mats Sandgren & Anna Schnürer, MicroDrive, SLU 

Martin Hedberg, Swedish Weather and Climate Centre 

Henrik Eckersten, Inst. för växtproduktionsekologi, SLU 

Tomas Rondahl, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU  

Moderator var agronom Erik Nordkvist 

 

Föreläsarna var mycket uppskattade av de som besvarade utvärderingen men det som drog ner 

omdömet om dagen var att många av de som var studenter saknade de yrkesverksamma. Till 

nästa Agronomdag bör styrelsen ta sig en riktig funderare på hur fler yrkesverksamma 

agronomer kan lockas till Agronomdagen.  

 

NLR-konferens i Köpenhamn samt träff med CEDIA:s nya 
ordförande 

Den 19 och 20 september var ordföranden Magnus Thelander i Köpenhamn på en konferens 

arrangerad av Nordiske Landbrugsakademikeres Råd (NLR) rörande ”Miljö, klimat och 

energi”. I samband med konferensen träffade Magnus European Confederation of 

Agronomists Associations (CEDIA) nya ordförande Sean Gaule. Sean Gaule berättade att 

hans mål som ordförande är att CEDIA framöver ska jobba för ett större lantbruksanknutet 

utbyte mellan medlemsstater – både på individnivå som jobb samt studier, och även på 

organisationsnivå mellan agronomorganisationer runt om i världen. För mer information se 

CEDIA:s hemsida – www.cedia.eu. 

 

Informationsdag för förstaårsstudenter på Agronomprogrammet 

På SLU:s temadag ”Agronom som yrke” för förstaårsstudenter den 2 december deltog 

Magnus Thelander från Agronomförbundet tillsammans med Lars-Erik Liljebäck från 

Agrifack. Agronomförbundet presenterade sin verksamhet, informerade om vilka stipendier vi 

delar ut samt delade med sig om erfarenheter från student- och arbetslivet.   

 

Deltagande på Agrifacks stämma 

På Agrifacks Fullmäktigemöte i Stockholm den 11 och 12 april var sekreteraren Arvid 

Tunemar representant för Agronomförbundet. Den stora punkten på programmet för mötet var 

http://www.cedia.eu/
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fusionen mellan Agrifack och Naturvetareförbundet där detta var det första mötet av två som 

krävdes för att godkänna fusionen.  Fullmäktigemötet godkände fusionen. Agronomförbundet 

drog slutsatserna att fusionen kan stärka förbundet för medlemmarna samtidigt som det blir en 

utspädningseffekt av agronomerna i förbundet. 

 

Råg i Ryggen 

Under verksamhetsåret har två Råg i Ryggen skickats ut till medlemmarna (juni och oktober).  

 

Matrikel 2009 

Arbetet med att ta fram ”Matrikel 2009” har påbörjats under året i samarbete med Ultuna 

Studentkår. Matrikeln beräknas komma ut under 2009.   

 

Övertagande av Axel Adlers fond 

Efter att det beslutats att Agrifack och Naturvetarförbundet skulle gå ihop kom frågan upp om 

ifall Agronomförbundet var intresserat av att ta över Axel Adlers fond från Agrifack. 

Anledningen till detta är att enligt fondens statuter ska det vara en förening av agronomer som 

förvaltar fonden. Styrelsen beslutade att Axel Adlers fond ska tas över av Agronomförbundet.  
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Utdelning av stipendier/utmärkelser 

Sven Johan Perssons arbetsmiljöstipendium 

Till stipendiat för Sven Johan Perssons arbetsmiljöstipendium utsågs husdjursagronomstudent 

Mie Meiner för hennes planerade studie om att kartlägga arbetsmiljö för lantbrukare med fler 

än 100 tackor. Studien ska fokusera på hur arbetsmiljön ser ut och vilka problem som är 

vanligast. För att kunna fokusera på vilka lösningar som är viktiga att ta fram krävs 

dokumentation på vilka brister som finns. 

 

Årets Agronom 

Till Årets Agronom 2008 utsågs Mats Pettersson- ekonomagronom med examensår 1986. 

Idag arbetar han som VD för Gotlands Läns Hushållningssällskap.  

 

Motiveringen lyder: ”Agronom Mats Pettersson har tilldelats utmärkelsen för sin lyhördhet 

för lantbrukets och landsbygdens behov. Mats har en stark drivkraft framåt och är inte 

främmande för att nyanställa eller utveckla organisationen i den riktning som är 

medlemmarna, lantbruket och landsbygden till gagn. Han har bidragit med sitt inspirerande 

engagemang för att utveckla gotländskt lantbruk och landsbygd. Mats har en utmärkt 

förmåga att samverka med andra människor och organisationer så att det kommer lantbruket 

till nytta. Som chef är Mats duktig på att skapa en positiv atmosfär på sin arbetsplats och kan 

motivera sina medarbetare att utvecklas.    

 

Med ett brinnande intresse för lantbruk och landsbygd är Mats en god ambassadör för 

agronomyrket och en värdig mottagare av utmärkelsen Årets agronom!”  

 

Agronomförbundets resestipendium 

Agronomförbundets resestipendium har delats ut två gånger under året – en gång på våren och 

en gång på hösten. Vårens stipendium fick Ylva Jonzon, 4974 kronor, för en resa till 

Albanien.  

 

Höstens stipendium gick till två olika resor – Lotta Rydberg som ska resa till Madagaskar för 

att besöka lantbrukare som är anslutna till kooperativa föreningar. Det andra resestipendiet 

gick till Sofia Johansson och Karolina Göransson, som tillsammans med sex andra kursare 

ska resa till Gotland och där få en inblick i småskalig livsmedelsproduktion med lokal 

anknytning.   
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Förtroendevalda 
 

   
Magnus Thelander 

Ordförande 

Magnus Jonsson 

Vice ordförande 

 

Emil Åkesson 

Kassör 

  

 

Arvid Tunemar 

Sekreterare 

Karolina Béve 

Ledamot 

 

 

Revisorer  Johan Torén 

   Andreas Grybäck 

 

Valberedning  Christer Yrjas 

 

 

Redaktör för 

Råg i ryggen   Helena Börjesson 
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Styrelsen för Agronomförbundet, verksamhetsåret 2008, lämnar nu över arbetet till nästa 

styrelse och önskar dem lycka till! 

 

 

Uppsala den 12 mars 2009 

 

 

 

 

 

Magnus Thelander   Magnus Jonsson    Emil Åkesson 

 

 

 

 

 

Arvid Tunemar   Karolina Beve  


