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A warm welcome to  
our international guests
Welcome to SLU’s largest ceremonial occasion. The annual doctoral
award ceremony celebrates those who have recently completed
their doctoral studies, honorary doctors and jubilee doctors,
and recognises those who have made valuable contributions
to our university in various ways. 

You will find the programme and an outline of  
the ceremony in English on page 99, followed  
by presentations of the honoray lecturer and  
of the honorary doctors.

Summary in English begins on page 99 >>>
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Lördagen den 8 oktober anordnar SLU en gemensam promotionshögtid. Det är universitetets 
största årliga fest.

Vid promotionen får nya doktorer och heders-
doktorer bevisen på sin doktorsvärdighet: hatten 
eller lagerkransen, ringen och diplomet. Jubel-
doktorer mottar diplom för en 50-årig gärning 
efter doktorsexamen. 

En doktorsexamen är den högsta akademiska 
examen man kan erhålla och en hedersdoktor 
premieras för framstående bidrag till universitetets 
utveckling. De vi firar idag förkroppsligar således 
kunskap och utbildning på spetsnivå. Till sammans 
med andra forskare bidrar de till att SLU når den 
internationella toppen, och vi rankas idag som 
världens tredje bästa lantbruksuniversitet. Ett 
annat mått på SLU:s stora internationella engage-
mang är att 28 procent av de vetenskapliga pub-

likationerna skrivs tillsammans med forskare från 
låg- och medelinkomstländer. 

SLU lyder under högskolelagen och hög-
skoleförordningen, med allt vad det innebär av 
akademisk frihet och ansvar. Vi har också ytter-
ligare ansvar; i likhet med lantbruksuniversitet i 
vår omvärld ska vi fylla ett nationellt behov av 
akademisk ut bildning och forskning. Jordbruks-
avdelningen på Näringsdepartementet ger oss i 
uppdrag att ta ett akademiskt ansvar för jord- och 
trädgårdsbruk, landskapsplanering, livsmedels-
produktion, naturvård, skogsbruk och vedråvarans 
förädling, fiske och vattenbruk samt veterinär-
medicin och husdjursskötsel. Vi bedriver också 
fortlöpande miljö analys och förser staten med 

Välkomna till SLU:s doktorspromotion 2022 
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miljöstatistik och -underlag inför beslut samt 
har direkta uppdrag som t.ex. riskvärdering av 
växtskadegörare.

Vårt uppdrag är brett med fokus på ett håll-
bart nyttjande av naturresurser. Våra analyser rör 
ofta svåra avvägningar mellan produktions- och 
miljö mål. Och vårt uppdrag är viktigt; vår kun-
skap har t.ex. stort värde i den alltmer aktuella 
frågan om hur man ska bygga en långsiktigt 
hållbar beredskap. Allas vårt beroende av mat, 
energi- och fiberråvaror står i fokus när vi disku-
terar klimatförändringar och kriser kopplade till 
pandemier eller krig, som vi tyvärr fått uppleva 
de senaste åren.

Vid högtiden hyllar och promoverar vi nya 
doktorer, jubeldoktorer och hedersdoktorer. De  
har med kunskap och nyfikenhet bidragit till forsk-
ningen. Årets högtidsföreläsning ges av professor 
Rodomiro Ortiz från institutionen för växtföräd-
ling. Titeln är ”Climate and environmentally- 

focused plant breeding for increased food and 
nutrition security”.

Promotionen äger rum i vår aula på SLU  
Uppsala. Därefter äter högtidsklädda promoverade,  
deras närmaste och inbjudna gäster middag på 
Uppsala slott.

Vi på SLU hälsar promovendi och övriga gäster 
varmt välkomna.

Maria Knutson Wedel, rektor SLU
Rauni Niskanen, dekan VH
Torleif Härd, dekan NJ
Christina Lunner Kolstrup, dekan LTV
Göran Ericsson, dekan S
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PROGRAM

14.45 Platserna intagna  
i Undervisningshusets aula

15.00 Procession
 The Earle of Oxford’s Marche 
 (William Byrd, 1543–1623)
 
 Hälsningsanförande
 SLU:s rektor Maria Knutson Wedel

 Ouverture
 (Johann Joseph Fux, 1660–1741)
   

 Högtidsföreläsning:
 Climate and environmentally-focused 

plant breeding for increased food and  
nutrition security

 Professor Rodomiro Ortiz

 Promotion fakultetsvis

  Tal från studentkårerna
 Ida Segesten, ordförande  

i SLU:s samlade studentkårer

 Tal från jubeldoktorerna
 Stig Einarsson, veterinärmedicine jubeldoktor

 Aria
 (Johann Joseph Fux, 1660–1741)
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 Utdelning av SLU:s pedagogiska pris
 Rektor Maria Knutson Wedel
 Prorektor Pär Forslund 
 
 Utdelning av  

Rektor Mårten Carlssons pris
 Styrelseordförande Rolf Brennerfelt
 
 Utdelning av SLU:s förtjänstmedaljer
 Styrelseordförande Rolf Brennerfelt
 
 Tal från medaljörerna
 Professor Harry Blokhuis

 Processionens uttåg
 Arrival of the Queen of Sheba 
 (Georg Friedrich Händel, 1685–1759)

 Enligt gammal sed förekommer inte  
applåder under promotionsakten.

 Musik i aulan: Linnékvintetten
 SLU:s jubileumsfanfar  

(Roine Jansson, f 1951)

 Övermarskalk: Agnes Söderqvist
 
 Ceremonimästare: Jenny Sälgeback
    
18.30 Middag i Rikssalen, Uppsala slott
 Bussar avgår från Undervisningshuset till  
 Uppsala slott efter aktens slut.
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PROMOTIONSSEDEN

Promotion kommer av latinets promovere,  
som betyder att föra fram, att befordra. Seden 
härstammar från den medeltida kontinentala 
universitetsvärlden. Även om promotionsseden 
genomgått förändringar under tidernas lopp är 
symboliken och innehållet i sak desamma som 
för flera hundra år sedan.

De som promoveras (promovendi) är jubel- och 
hedersdoktorer, samt doktorer efter avlagda prov. 
En jubeldoktor (doctor jubilaris) är den som för 
femtio år sedan promoverades och som nu åter 
inbjuds till sitt gamla lärosätes högtid. Utseendet 
av hedersdoktorer (doctor honoris causa) är fakulte-
ternas sätt att belöna vetenskapsidkare eller yrkes-
verksamma som fakulteten önskar knyta till sin 
gemenskap. 

Vid den fakultetsvisa promotionen intar pro-
motor talarstolen, som här kallas ”parnassen” och 
därmed symboliserar musernas berg Parnassos i 
den antika grekiska mytologin. Promotor pre-
senterar sig själv med sitt namn och sin professur 
samt talar om på vems uppdrag (fakultetens) hen 
handlar. Slutligen visar promotor, genom att med 
doktorshatten kröna sig själv, att hen är doktor 
och således utdelar en värdighet hen själv innehar. 
När detta sker tar även fakultetens närvarande 
tidigare doktorer på sig sina hattar. 

Promotor redogör också för doktorsvärdighetens  
tecken som ska utdelas, hatten eller kransen, 
ringen samt diplomet i vilket promotor med sitt 
namn och universitetets sigill intygar att den pro-
moverade genomgått ceremonin.
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Om fakulteten kallat några jubeldoktorer promo-
veras dessa först och därefter hedersdoktorerna. 
Jubel- och hedersdoktorer promoveras med 
utförligare hälsningar och avskedsord än doktorer 
efter avlagda prov, som sedan följer. En väsentlig 
del av promotionen är att promotor vid handen 
för promovenden över parnassen. Uppstigandet 
på den ger symboliskt rätten att undervisa. Detta 
upprepas inte för jubeldoktorer, vilka gått över 
parnassen för 50 år sedan, utan promotor möter 
dem vid parnassens fot. 

Som en hyllning spelas fanfarer, först till promotor, 
sedan till jubeldoktorer, hedersdoktorer och sist till 
samtliga nypromoverade doktorer efter avlagda 
prov. De nypromoverade visar efter nedstigandet  
från parnassen sin vördnad mot universitetet 
genom att buga/niga mot rektor. Sedan promotor  
hyllat de nya doktorerna med ett tal tar hen avsked  
av dem och förklarar sig ha fullgjort sitt uppdrag. 

Promotor väljer själv promotionsspråk;  
latin eller svenska. l

Insignierna vid doktorspromotion: 
Hatten – symboliserar frihet och makt
Lagerkransen – det högsta lärdomstecknet
Ringen – symboliserar trohet
Diplomet – det skrivna beviset på doktorsvärdigheten
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Sammanfattning av hälsningsanförandet:
VETENSKAP, UTBILDNING  
– OCH BILDNING – FÖR HÅLLBART LIV
Rektor Maria Knutson Wedel

Idag ska vi fira! Dagens ceremoni speglar gamla 
akademiska traditioner, men den ger oss också 
möjligheten att höja blicken och betrakta vår roll i 
en kontext som är både hoppfull och oroande.

Rapporterna från FN:s klimatpanel blir allt 
dystrare, och panelen för ekosystem beskriver hur 
den biologiska mångfalden minskar i en svind-
lande takt. Sedan förra promotionen har världen 
också gått igenom en pandemi, och ett land i vår 
närhet har invaderats.

Mitt i allt detta ser jag ändå ljusglimtar. Pande-
min har gjort oss medvetna om hur beroende vi 
är av varandra globalt, och att vår hälsa påverkas av 

hur tama och vilda djur har det. Alla fullbokade tåg 
visar att många också har ställt om sina resvanor. 
Och från tågfönstren ser jag själv hur våra lantbru-
kare – trots torka, dyra insatsmedel och skadedjur 
– även i år klarar sin fundamentala uppgift. 

Jag ser också att våra forskare, lärare, miljöana-
lytiker och studenter inte är tysta, utan ger sig in i 
samhällsdebatten med fakta, engagemang och den 
förmåga till vetenskapligt kritiskt tänkande som 
bra högre utbildning ger.

Idag vill jag reflektera över högre utbildning, 
och har lånat lite av Sverker Sörlins kloka tankar 
om bildning. Jag vill påstå att högre utbildning, vis-
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telse vid ett universitet, skapar förutsättningar för både utbildning och 
bildning, men håller med honom om att vi behöver en modern syn 
på bildning. Det handlar inte om vilken kunskap man har, utan om 
en inställning till kunskap, ansvar och medmänsklighet. Sörlin tän-
ker att bildning kan ge ett bättre samhälle: ”Alla vet redan mycket. 
Varje människa är en skattkammare av erfarenheter och insikter. 
Vi vet bara alltför lite tillsammans.”

SLU:s gemensamma fokus är vetenskap och utbildning för håll-
bart liv. Många av våra ämnen är heta och rymmer målkon-
flikter, och kräver både systemtänkande, tvärvetenskap och 
dialog. Den utbildning – och bildning – som våra nydis-
puterade står för kan därmed vara SLU:s allra viktigaste 
bidrag till samhället och framtiden.

För mig inger det hopp att vi – trots alla utmaningar 
– vet ganska mycket tillsammans inom områden som 
är helt avgörande för framtiden. Och när de vi prisar 
idag bidrar till samhället tror jag att många fler kom-
mer att veta mycket mer tillsammans. Och då har ju 
Sverker Sörlin konstaterat att samhället troligen 
förändras i positiv riktning. l

Foto: Jenny S
vennås-G

illner
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Sammanfattning av högtidsföreläsningen:
MER OCH NYTTIGARE MAT GENOM MILJÖ-  
OCH KLIMATINRIKTAD VÄXTFÖRÄDLING
Professor Rodomiro Ortiz

De enorma framstegen inom bioteknik har gett  
oss helt nya möjligheter att förstå hur växter 
fungerar på gen- och molekylnivå, och vi har 
idag en rad verktyg som kan ge en snabbare växt-
förädling med större genetiska vinster. Med dessa 
verktyg kan vi identifiera regioner i grödornas 
arvsmassa som är förknippade med av kastning, 
näringsvärde och förmåga att växa under olika 
typer av stress. Utvalda plantor som har stabila 
egenskaper och fungerar bra på flera testplatser 
kan användas för att ta fram nya näringsrika 
sorter för t.ex. varma eller torra förhållanden. Här 
finns flera exempel på lyckade insatser från SLU.

Tillsammans med den internationella organi-
sationen One CGIAR och partners i nordvästra 
Afrika har SLU bidragit till tre värmetåliga sorter 
av durumvete i Senegal. De kan skördas efter 92 
dagar och ger 3–6 ton spannmål per hektar. 

Vi har också utvärderat vinsten av att skala 
upp och ned kromosomantalet hos kokbanan, för 
att ta fram hybrider för odling i länderna runt 
Afrikas stora sjöar, i samarbete med One CGIAR 
och nationella jordbruksforskare. Tester på olika 
platser under flera år har bekräftat dessa hybriders 
enastående odlingsvärde. 

SLU har också bedrivit ett förädlingspro-
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gram för nya potatissorter med bättre egenskaper och 
avkastning. En potatisförädling baserad i Norden ger 
sorter som är särskilt anpassade för våra odlingsförhål-
landen och våra uppköpares behov. 

Tillsammans med One CGIAR har vi också tagit 
fram en plan för ”snabbförädling” av sötpotatis. Urva-
let ska göras i torkutsatta områden och det gäller 
sorter som har orange och lila kött, eller som är lämp-
liga som både mat och foder i södra Afrika. I fler-
talet av de bakomliggande projekten har det ingått 
forskarutbildning, forskning och utbildning av unga 
yrkesverksamma från Afrika och Sverige. l

Professor Rodomiro Ortiz, institutionen för växtförädling, är årets högtids-
föreläsare. En del av hans arbete görs i nära samarbete med praktisk växt-
förädling, ofta i utvecklingsländer, och leder till sorter med förbättrade egen-
skaper hos vitt skilda grödor, såsom durumvete och banan. Annan forskning 
rör mer grundläggande växtgenetiska frågor och förädlingsteknik. 

Foto: Ibrahim Juma
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Fakulteten för  
VETERINÄRMEDICIN 
OCH HUSDJURS-
VETENSKAP (VH)

VH-fakulteten ansvarar för utbildning och forskning 
om djur – lantbrukets djur, sport- och sällskapsdjur 
samt vilt och fisk. Forskningen om lantbrukets 
djur syftar till att friska djur i sunda miljöer i säkra 
arbetsmiljöer ska producera livsmedel av hög 
kvalitet. De stora forskningsområdena är avel, 
beteende, djurhälsa, utfodring samt teknik och 
stallbyggnader. Vid fakulteten utbildas bland annat 
veterinärer, husdjursagronomer, hippologer och 
djursjukskötare. 

Promotor: Ulf Magnusson,  
professor i husdjursreproduktion
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JUBELDOKTORER VH

AGRONOMIE JUBELDOKTOR GÖRAN  
BJÖRNHAG avlade agronomexamen vid Lant-
brukshögskolan 1967 och försvarade där sin 
avhandling ”Differentiell transport genom colon 
av olika fraktioner av tarminnehåll hos kanin” 
1972.

Därefter undersökte Göran Björnhag motsva-
rande mekanismer hos små växtätare med hög 
ämnesomsättning och fann likartade mekanismer 
hos bland annat gnagare. Han medverkade i en 
bok om dessa mekanismer, ”The digestive system 
in mammals”, utgiven i Cambridge 1994 och har 
även skrivit i bland annat Forskning och framsteg.

Göran Björnhag blev docent 1974 och professor 
i djurfysiologi vid SLU år 2000. Han arbetade 

också under många år som prefekt för institutio-
nen för djurfysiologi vid SLU. Björnhag deltog i 
forskningsutbyten bland annat vid olika institu-
tioner i Tyskland och i Australien, och var också 
föreläsare vid internationella symposier och del-
tog i många vetenskapsutbyten utomlands. 

Göran Björnhag har uppskattat undervisning och 
har jobbat aktivt med pedagogisk utveckling, och 
fortsatte att undervisa även som emeritus. 

VETERINÄRMEDICINE JUBELDOKTOR JÖRGEN 
BÄCKSTRÖM avlade veterinärexamen vid Vete-
rinärhögskolan 1965 och försvarade där avhand-
lingen “Distribution studies of mercuric pestici-
des in quail and some freshwater fishes” 1970. 
Jörgen Bäckström blev docent i farmakologi 
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1970 och docent i toxikologi 1974. Under åren 
1963–70 hade han ett flertal vikariat som distrikt-
sveterinär och besiktningsveterinär. Han blev tf. 
professor och chef för Livsmedelsverkets toxiko-
logiska laboratorium 1972 och har också haft en 
stor mängd internationella uppdrag samt under-
visat i farmakologi och toxikologi.

Anställningar vid Giftnämnden, Livsmedelsverket 
och Sveriges Kemiska Industrikontor omfattade 
inspektionsverksamhet och utredningar rörande 
kemiska produkters kända eller misstänkta farlig-
het och risk för skador på hälsa och miljö. Därtill 
frågor om testning på försöksdjur och möjligheter 
att etablera alternativa metoder utan djurförsök.

Verksamheten vid Kemikontoret innebar åtskil-
liga utredningar och rådgivning samt en omfat-
tande utbildningsverksamhet. Mycket arbete 
ägnades också Kemikontorets roll som remiss-

instans för lagstiftningsutvecklingen inom 
kemikalieområdet. 

AGRONOMIE JUBELDOKTOR PAUL CISZUK 
avlade agronomexamen 1966 och försvarade sin 
avhandling ”Ammoniakhalt i vommen och urin-
ämneshalt i blodet hos får som mått på foder-
kvävets utnyttjande” 1972.

1982 blev Paul Ciszuk docent i Husdjurens 
näringsfysiologi och 1984 docent i Husdjurens 
utfodring och vård avseende idisslare. Forsk-
ningen resulterade i ett flertal vetenskapliga 
publikationer, både egna och i samarbete med 
andra forskare. Han var redan tidigt i sin karriär 
intresserad av ekologiskt lantbruk.

Paul Ciszuk var under mandatperioden 1988–
1991 riksdagsledamot för Miljöpartiet, invald i 
Uppsala läns valkrets. Under sin riksdagstid var 
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han ledamot i Försvarsutskottet, och var också 
suppleant i både Miljö- och jordbruksutskottet 
och Socialutskottet. 

VETERINÄRMEDICINE JUBELDOKTOR STIG 
EINARSSON avlade veterinärexamen vid Vete-
rinärhögskolan 1965 och försvarade där sin dok-
torsavhandling ”Studies on the composition of 
epididymal content and semen in the boar” 1971. 

Stig Einarsson antogs därefter som docent i 
obstetrik och gynekologi och innehade en 
docenttjänst i dessa ämnen 1972–78. 1979 
utnämndes Stig Einarsson till professor i obstetrik 
och gynekologi vid veterinärmedicinska fakul-
teten vid SLU och 2005 blev han professor 
emeritus.

Stig Einarsson utnämndes till hedersdoktor i 
veterinärmedicin i Oslo 1996, i Köpenhamn 

1998, i Tartu 2004, i Helsingfors 2008 och i 
Bangkok 2009. Han blev hedersledamot av Ame-
rican College of Theriogeneology 2000, erhöll 
Peter Hernqvists medalj i guld av Sveriges Vete-
rinärförbund 2010 samt Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademiens guldmedalj 2011. 

VETERINÄRMEDICINE JUBELDOKTOR HANS 
FLODH försvarade 1968 sin avhandling ”Distribu-
tion and kinetics of labelled vitamin B12”. Han 
utnämndes 1969 till docent i farmakologi.

1981 utnämndes Hans Flodh till projektledare 
för utvecklingen av världens första biosynte-
tiska tillväxthormon framtaget med rekombinant 
DNA-teknik. Flodh utnämndes 1985 till vice VD 
i KabiVitrum Peptide Hormones och föreläste 
vid många vetenskapliga institutioner, universi-
tetet och sjukhus om utvecklingsprocessen och 
hormonet.

JUBELDOKTORER  VH  |   
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1987 utnämndes Hans Flodh till VD för Kabi-
Pharma Cardiovascular och bidrog aktivt vid 
utvecklingen av det  lågmolekylära heparinet 
Fragmin, idag en standardbehandling för att und-
vika blodproppar vid stora operationer. 

1991 flyttade Hans Flodh till Milano och blev vice 
VD för Kabi-Pharmacia/Pi Italien. 1996 utnämn-
des han till VD för Pharmacia-Upjohn Internatio-
nal, och vid samma tid utnämndes han av Sveriges 
regering till honorär generalkonsul i Milano. 

VETERINÄRMEDICINE JUBELDOKTOR ADRIAN 
FRANK avlade civilingenjörsexamen 1958, och 
blev teknologie licentiat 1968 vid KTH. Han 
arbetade även med naturproduktkemi, separa-
tionsteknik, sömnmedelsförgiftningar och gifter i 
yrkesarbete med publikationer sedan 1951.

1965 anställdes han vid SVA  och försvarade 1971 
sin avhandling ”Studies on the metabolism of 
2-(2-Furyl)benzimidazole in certain mammals” vid 
Veterinärhögskolan 1971. Samma år utsågs han till 
docent i toxikologisk kemi och blev professor 1986.

Adrian Frank byggde upp ett toxikologisk-kemiskt 
lab vid SVA för diagnos av brist- och förgiftnings-
sjukdomar hos husdjur och vilt, samt insamlade 
älgorgan från hela riket för analys av biotillgängligt 
kadmium och spårelement 1982. 1982 införde han 
urinstensanalys och beskrev en ny typ av urinsten 
(K, Mg, pyrofosfat) 2002.

Adrian Frank undervisade och höll föredrag på 
SLU, och utvecklade en automatisk kallextrak-
tionsapparat som inandningsskydd för labpersonal 
i arbete med toxiska lösningsmedel. Sedan pen-
sioneringen 1992 har han publicerat ett 40-tal 
artiklar och fortsatt att studera älgsjukan MWS. 
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AGRONOMIE JUBELDOKTOR JAN HÅKANSSON 
avlade agronomexamen 1966 och försvarade sin 
avhandling ”Faktorer påverkande fettets smältbar-
het hos kycklingar och värphöns” 1972.

Undersökningar inom fettområdet inspirerade 
till fortsatta studier av vilket inflytande fodrets 
energihalt har på kycklingars tillväxt och organ-
utveckling. Ett flertal studier inom detta område 
visade att med lämpligt djurmaterial kan man 
med fördel använda i huvudsak inhemska foder-
medel vid uppfödning av slaktkycklingar. Olika 
utfodringsstrategier visade också att kycklingar 
har stor förmåga att anpassa sitt foderintag i 
extrema miljöer.

De resultat som forskningen på kycklingar visade, 
bekräftades i studier som gjordes på växande svin 
i samarbete med institutionen för husdjursför-
ädling och sjukdomsgenetik. Studierna visar att 

användningen av lågenergifoder till växande svin 
ökar möjligheten att sänka proteinnivån i fodret 
eftersom det dagliga intaget av foder ökar.

1985 utnämndes Jan Håkansson till statsagronom 
i husdjurens, särskilt svinens, utfodring och vård 
vid SLU. 

VETERINÄRMEDICINE JUBELDOKTOR TONY 
KRONEVI (tidigare Krunajević) försvarade sin 
avhandling “Experimental virus enteritis in mink: 
pathologic-anatomical and electron microscopi-
cal study” år 1970. 

VETERINÄRMEDICINE JUBELDOKTOR  
JAN-ANDERS NYBERG avlade veterinärexamen 
1965 och försvarade sin avhandling “Morpho-
logical and clinico-chemical studies of thyroid 
function in lactating cattle” 1970. 

JUBELDOKTORER  VH  |   
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Jan-Anders Nyberg blev assistent vid institutio-
nen för obstetrik och gynekologi vid Veterinär-
högskolan 1964, och 1966 forskarassistent vid 
institutionen för klinisk kemi. Han blev docent i 
klinisk kemi 1970. 

Jan-Anders Nyberg var toxikolog vid AB Astra 
1969-1976, RO/bat.vet/Mj 1974–2004, distrikts-
veterinär i Odensbacken 1976, toxikolog vid 
Gambro i Lund 1976–1979, distriktsveterinär i 
Vingåker 1979 och i Katrineholm 1980–1995, 
privatpraktiserande i Katrineholm 1995–2003. 
Han har också varit ledamot av Veterinära 
ansvarsnämnden. 

AGRONOMIE JUBELDOKTOR ARNE  
PETTERSSON avlade agronomexamen vid Lant-
brukshögskolan 1963. 1968 blev han anställd av 
Svenska Lantmännens Riksförbund med upp-
gift att starta en försöksverksamhet med slaktsvin 

vid Svalöv i Skåne. Han försvarade sin doktors-
avhandling ”Faktorer påverkande slakterifettets 
värde och användbarhet för slaktsvin” 1972.

Lantmännens produktutveckling på foderområdet 
omfattade när Arne Pettersson blev forsknings-
chef 1975 samtliga husdjursslag. Under sin tid 
som forskningschef höll Arne Pettersson ett stort 
antal föredrag för framförallt svinuppfödare. Arne 
Pettersson blev 1988 ledamot av Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien. 1995 fick Arne Petters-
son till uppgift av Lantmännen att svara för ett 
projekt vid Linköpings universitet med syfte att 
i stället för att lukta på kvaliteten på spannmålen 
använda en elektronisk näsa. Detta projekt fort-
satte även efter att familjen flyttade till Karlstad 
och han blev VD för en företagshälsovård. 
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VETERINÄRMEDICINE JUBELDOKTOR SVEN 
ERIK SJÖSTRAND avlade veterinärexamen vid 
Veterinärhögskolan 1966 och försvarade sin 
avhandling ”Pharmacological properties of dehy-
droascorbic acid” 1970.

Mellan 1965 och 1971 ledde Sven Erik Sjöstrand 
läkemedelsforskningen åt företaget Recip och 
utvecklade bl.a. en produkt, Cetiprin, mot inkon-
tinens hos människa. 

Sven Erik Sjöstrand flyttade sedan till Astras dotter-
företag Hässle och var forskningsansvarig för fram-
tagandet av läkemedel mot magsår 1972. Tack vare 
sina veterinärmedicinska kunskaper lyckades han 
utveckla specifika experimentella metoder, och 
resultatet blev den unika produkten Omeprazol.
Efter några sabbatsår som lantbrukare återvände 
han till Astras forskningsföretag, där lokalbedöv-
ningsmedlet Ropivacain testades fram. Några år 

senare utnämndes han till forskningssakkunnig 
hos forskningsdirektören på AB Astra. 
1994 erhöll Sven Erik Sjöstrand en forskarprofes-
sur vid Hälsouniversitet i Linköping, där han del-
tog i utvecklingen av en teknik, grundad på egna 
tidigare utförda djurexperimentella studier, för 
studier av den fysiologiska funktionen av saltsyra-
produktion hos människa.

1996 utnämndes Sven Erik Sjöstrand till heders-
doktor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. 

VETERINÄRMEDICINE JUBELDOKTOR  
TORBJÖRN STÅLHANDSKE försvarade sin 
avhandling “Studies on the distribution, biotrans-
formation and toxicity of nicotine in mice of dif-
ferent ages” 1970.

Torbjörn Stålhandske blev chef över den sek-
tion på läkemedelsföretaget Leo som arbetade 

JUBELDOKTORER  VH  |   
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med screening av antiinflammatorika 1972. Han 
upptäckte substansen Linomide, som ökade 
inflammation på friska djur, men botade möss 
med autoimmun sjukdom. Efter vidare forsk-
ning publicerades ett stort antal artiklar och detta 
resulterade i samarbeten med flera forskare i Sve-
rige och internationellt.

1989 fick Torbjörn Stålhandske uppdraget att 
bygga upp en säkerhetsfarmakologisk enhet. Han 
arbetade med telemetri på mus, råtta, kanin och 
hund. Förutom fördelen att få data från vakna 
djur, gick det t.ex. att vid hundstudier dra ner 
antalet individer med 75 procent.

Torbjörn Stålhandske slutade på Pharmacia 1997 
då enheten flyttade till Italien. Han blev då chef 
för avdelningen Experimentell terapi på Active 
Biotech, där han slutade som pensionär 2004. 

VETERINÄRMEDICINE JUBELDOKTOR HANS 
TJÄLVE disputerade vid Veterinärhögskolan 1971 
med avhandlingen “Catechol- and indolamines 
in some endocrine cell systems”. 1983 utnämn-
des han till professor i toxikologi och 2002 till 
professor i farmakologi vid Veterinärmedicinska 
fakulteten vid SLU.

Ett av Hans Tjälves forskningsområden rör främ-
mande ämnens (inklusive läkemedels) metabolism 
i luftvägarna och i mag-tarmkanalen, vilket har 
mycket stor betydelse för upptaget och effek-
terna i kroppen. Studierna har bedrivits hos olika 
djurslag, såsom häst, nöt, gris, får och försöksdjur. 
Ett annat av hans forskningsområden rör metallers 
upptag och fördelning i vävnader, såsom kvick-
silver, kadmium, mangan och nickel, hos däggdjur 
och fisk.
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Hans Tjälve har även arbetat med granskning och 
publicering av rapporter om läkemedelsbiverkningar 
hos djur som Sveriges veterinärer skickat till Läke-
medelsverket. Han var i många år medlem i den 
arbetsgrupp som arbetar med veterinärmedicinska 
biverkningsfrågor vid den europeiska läkemedels-
myndigheten EMA (European Medicines Agency).

Hans Tjälve har varit opponent vid disputationer 
i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Kanada 
och har varit handledare till ett antal doktorander. 

AGRONOMIE JUBELDOKTOR HANS  
WIKTORSSON avlade agronomexamen vid Lant-
brukshögskolan 1964 och försvarade sin avhand-
ling ”Input/output relationships in dairy cows” 
1971. Avhandlingen beskriver studier av meta-
boliska, produktions- och hälsomässiga effekter 
hos mjölkkor, som resultat av olika mängder och 
typer av näringstillförsel. 

1979 utnämndes Hans Wiktorsson till profes-
sor i husdjurens utfordring och vård, han hade 
då sedan 1974 verkat som biträdande professor. 
Wiktorssons tjänst har, med  undantag för 1973 
då han var gästforskare vid University of Guelph, 
Kanada och 1977–78 då han var forskningschef 
vid Uyole Agricultural Center, Tanzania, varit 
knuten till SLU. Han valdes 1983 in i Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien, var prefekt för 
institutionen vid SLU 1987–96 och utnämndes 
1994 till filosofie hedersdoktor vid Tartu univer-
sitet. Hans Wiktorsson har under hela sin karriär 
haft ett omfattande internationellt samarbete och 
handlett doktorander från elva olika länder. 

JUBELDOKTORER  VH  |   
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VETERINÄRMEDICINE HEDERSDOKTOR 

BRENDA BONNETT är veterinär och epide-
miolog. Under åren 2014–2021 var hon VD för 
International Partnership for Dogs, en ideell 
organisation som arbetar med hundens hälso- och 
välfärdsfrågor. Hon disputerade i epidemiologi 
1988 vid University of Guelph i Kanada, där hon 
var verksam som associate professor under en rad år 
innan hon övergick till att arbeta som fristående 
konsult i eget bolag 2005. Under åren 1998–1999 
var hon gästprofessor vid SLU. 

Brenda Bonnetts omfattande vetenskapliga publi-
cering rör många djurslag och discipliner. Hon 
har lagt fokus på sällskapsdjur och har bland annat 
studerat rasspecifika risker för sjukdom och död 
hos hundar, katter och hästar. I det epidemiolo-
giska arbetet har hon dragit stor nytta av ”sekun-
dära datakällor”, framför allt veterinärförsäkrings-
data i Sverige. Hon har också studerat samspelet 

mellan människor och djur och kommunikation 
mellan veterinärer och djurägare. 

Brenda Bonnetts kontakter med SLU har varit 
omfattande och i 37 av hennes vetenskapliga 
artiklar finns medförfattare från SLU. Under sin 
tid som gästprofessor vid SLU förnyade hon 
undervisningen i epidemiologi för veterinär-
studenter, och spåren av hennes insatser kan fort-
farande ses i fakultetens undervisning. Hon har 
även handlett tre doktorander och gjorde bety-
dande insatser för SLU inom ett stort EU-projekt 
om hunden som modelldjur vid studier av sjuk-
domar hos människan. l

HEDERSDOKTORER  VH  |   
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AGRONOMIE HEDERSDOKTOR GUNNAR 
RUNDGREN är lantbrukare, men också konsult, 
samhällsdebattör, författare och föreläsare. Sedan 
1977 har han arbetat inom en rad områden kring 
ekologiskt jordbruk, från praktiskt jordbruk till 
politik, och han var en av grundarna av Krav 1985. 
Som grundare och seniorkonsult för Grolink AB  
har han arbetat med utvecklingssamarbete för flera  
FN-organ och organisationer, inklusive Världs-
banken. Under åren 2000–2005 var han ordförande  
i International Federation of Organic Agriculture 
Movements. Han är sedan 2009 ledamot av Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien.

Vid grundandet av KRAV såg Gunnar Rundgren, 
som framsynt strateg, att en enhetlig kontroll och 
märkning skulle vara ett värdefullt verktyg i arbe-
tet för ett miljövänligt jordbruk, för både konsu-
menter och producenter. Han har även ett starkt 
internationellt engagemang, och har erfarenheter 

av utvecklingsarbete i Afrika, Asien, Latinamerika, 
Central- och Östeuropa och Ryssland. När det 
gäller lantbrukets utvecklingsfrågor, vare sig det 
handlar om odlingsteknik, marknadssystem eller 
organisation är Gunnar Rundgren en viktig röst 
i debatten. Han bidrar genom sin kunskap, men 
också genom att utmana ståndpunkter som är väl 
etablerade både inom och utom akademin.

De livsmedelsproducerande djurens roll i ett håll-
bart livsmedelssystem är ett viktigt ämne för SLU:s 
fakultet för veterinärmedicin och husdjursveten-
skap. Gunnar Rundgren har en tydlig ståndpunkt i 
detta ämne och i diskussioner kring livsmedelssys-
tem och livsmedelsförsörjning. Han kombinerar 
sin omfattande egna erfarenhet av primärproduk-
tion med en förmåga att granska och använda vet-
enskapliga källor för att utveckla och stötta resone-
mang. Hans starka närvaro i samhällsdebatten 
bidrar därigenom till en faktabaserad debatt. l

HEDERSDOKTORER  VH  |   
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NYA DOKTORER VH

Elisabeth Andrée O'Hara
f. 1979 i Uppsala, disputerade för agronomie doktors
examen den 27 september 2019.
Avhandlingstitel: The effect of dry period length on milk 
production, health and fertility in two cow breeds

Dorota Anglart
f. 1983 i Warszawa, Polen, disputerade för agronomie 
doktorsexamen den 5 februari 2021.
Avhandlingstitel: Indicators of mastitis and milk quality 
in dairy cows: data, modeling, and prediction in auto
matic milking systems

Adam Auckburally
f. 1974 i Blackburn, Storbritannien, disputerade för 
veterinärmedicine doktorsexamen den 8 oktober 2021.
Avhandlingstitel: Optimising pulmonary gas exchange 
in anaesthetised horses: unravelling the role of pulsed 
inhaled nitric oxide using computed tomography angio
graphy of the lung

Daniel Bergman
f. 1985 i Borås, disputerade för veterinärmedicine 
doktors examen den 18 september 2020.
Avhandlingstitel: Canine heterophilic antibodies



33

Karolina Brunius Enlund
f. 1977 i Stockholm, disputerade för veterinärmedicine 
doktorsexamen den 21 maj 2022.
Avhandlingstitel: Dental care in dogs: a survey of Swed
ish dog owners, veterinarians and veterinary nurses

Julie Brastrup Clasen
f. 1990 i Frederikssværk, Danmark, disputerade för 
filosofie doktorsexamen den 8 december 2021.
Avhandlingstitel: Crossbreeding as a strategy in dairy 
cattle herds

Juan Miguel Cordero Solorzano
f. 1984 i San Jose, Costa Rica, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 28 februari 2020.
Avhandlingstitel: Genetics of colostrum, milk and serum anti
bodies in dairy cattle. Implications for health and production

Josef Dahlberg
f. 1979 i Kungälv, disputerade för veterinärmedicine 
doktorsexamen den 6 december 2019.
Avhandlingstitel: Bovine milk microbiota  methods 
matter

Lisa Ekman
f. 1985 i Örebro, disputerade för veterinärmedicine 
doktorsexamen den 8 maj 2020. 
Avhandlingstitel: Udder cleft dermatitis in dairy cows

Abdulai Guinguina
f. 1987 i Accra, Ghana, disputerade för filosofie 
doktors examen den 14 april 2020.
Avhandlingstitel: Feed efficiency in dairy cows: individ
ual cow variability in component traits
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Ida Hallberg
f. 1986 i Umeå, disputerade för veterinärmedicine 
doktors examen den 19 november 2021.
Avhandlingstitel: Oocyte maturation in a contaminated 
environment  effects of perfluoroalkyl substances on 
bovine early embryo development in vitro

Sofia Hanås
f. 1965 i Uppsala, disputerade för veterinärmedicine 
doktorsexamen den 28 januari 2022.
Avhandlingstitel: Cardiac biomarkers in cats. Associations 
with feline characteristics and hypertrophic cardiomyopathy 

Stina Hellman
f. 1988 i Vänersborg, disputerade för filosofie doktors
examen den 29 oktober 2021.
Avhandlingstitel: lmmunological insights into equine re
sponses against Strongylus vulgaris. Ex vivo studies using 
equine intestinal organoids and blood mononuclear cells

Adalinda Hernandez
f. 1990 i Mexico City, Mexiko, disputerade för veterinär
medicine doktorsexamen den 9 oktober 2020.
Avhandlingstitel: Tropical paradise: Is it for cows? Animal 
welfare of cattle raised under tropical conditions

Per Hjelmstedt
f. 1981 i Kista, disputerade för filosofie doktorsexamen 
den 11 mars 2022.
Avhandlingstitel: Safeguarding the welfare of fish in aqua
culture  Physiological assessments of stress and welfare 
during handling, transport and slaughter

Jun Mei Hu Frisk
f. 1980 i Xiang Xiang, Kina, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 12 maj 2022.
Avhandlingstitel: Novel insight into thymidylate kinase: 
Biochemical characterization of the human and zebra
fish enzymes
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Niclas Högberg
f. 1985 i Åsele, disputerade för veterinärmedicine 
doktors examen den 21 maj 2021.
Avhandlingstitel: Sensing the worms – Automated be
haviour monitoring for detection of parasitim in grazing 
livestock

Johanna Karlsson
f. 1984 i Uppsala, disputerade för agronomie doktors
examen den 24 april 2020.
Avhandlingstitel: Milk production from grass and by
products. For improved sustainability of dairy production

Haldis Kismul
f. 1984 i Arendal, Norge, disputerade för veterinärmedi
cine doktorsexamen den 17 februari 2021.
Avhandlingstitel: Finding graze time – combining graz
ing with automatic milking

Katrin Lindroth
f. 1989 i Märsta, disputerade för agronomie doktors
examen den 26 februari 2021.
Avhandlingstitel: Free faecal liquid in horses  
– Faecal composition and associations with feeding 
and management

Frida Martin
f. 1978 i Haninge, disputerade för veterinärmedicine 
doktorsexamen den 22 oktober 2021.
Avhandlingstitel: From field to genetics – Anthelmintic 
resistance in the equine roundworm Parascaris univalens

Suvi Mäkeläinen
f. 1984 i Helsingfors, Finland, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 30 oktober 2020.
Avhandlingstitel: Canine inherited retinal degenera
tions: a model for visual impairment in humans
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Emelie Pettersson
f. 1982 i Uppsala, disputerade för veterinärmedicine 
doktorsexamen den 28 maj 2021.
Avhandlingstitel: Gastrointestinal parasites in pigs: 
prevalence, risk factors and control

Johannes Pohl
f. 1989 i Västervik, disputerade för filosofie doktors
examen den 27 mars 2020.
Avhandlingstitel: Effects of ozonated sewage effluents 
and pharmaceuticals in zebrafish (Danio rerio)

Maria Rosengren
f. 1978 i Hudiksvall, disputerade för veterinärmedicine 
doktorsexamen den 18 februari 2022.
Avhandlingstitel: Dissecting the genetics of athletic 
performance and conformation traits in horses

Anneli Rydén
f. 1964 i Sala, disputerade för filosofie doktorsexamen 
den 10 december 2021.
Avhandlingstitel: Nursing and anaesthesia care of 
growing pigs

Dinah Seligsohn
f. 1988 i Mora, disputerade för veterinärmedicine 
doktors examen den 15 juni 2021.
Avhandlingstitel: Pure white gold – Subclinical mastitis 
in dairy camels in Kenya with special focus on Strepto
coccus agalactiae

Lena Ström
f. 1972 i Sveg, disputerade för veterinärmedicine 
doktors examen den 6 september 2019.
Avhandlingstitel: Visual evoked potentials in the horse
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Gunilla Ström Hallenberg
f. 1988 i Hemsjö, disputerade för agronomie doktors
examen den 23 november 2018.
Avhandlingstitel: Urban livestock production in Cambo
dia  socioeconomic benefits and public health hazards

Lena-Mari Tamminen
f. 1985 i Norrköping, disputerade för veterinärmedicine 
doktorsexamen den 3 april 2020.
Avhandlingstitel: Transmission and dynamics of VTEC 
O157:H7 – a story about the complex associations 
between pathogen, host and environment

Emeli Torsson
f. 1986 i Varberg, disputerade för veterinärmedicine 
doktorsexamen den 13 december 2019.
Avhandlingstitel: Peste des petits ruminants virus  
– in the field and in the host

Torun Wallgren
f. 1989 i Uppsala, disputerade för agronomie doktors
examen den 20 september 2019.
Avhandlingstitel: A tale of tails. Prevention of tail biting 
by early detection and straw management

Pontus Öhlund
f. 1992 i Stockholm, disputerade för filosofie doktors
examen den 13 maj 2022.
Avhandlingstitel: Insectspecific viruses as control 
measures for West Nile virus infection of animals and 
humans
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Fakulteten för  
NATURRESURSER  
OCH JORD BRUKS-
VETENSKAP (NJ)

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning 
och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid be-
märkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, 
bioenergi och industriråvaror. Det handlar om 
hållbar användning av mark, vatten och biologiska 
naturresurser. Tyngdpunkten är naturvetenskaplig, 
men med betydande verksamheter även inom 
samhällsvetenskap och humaniora. Vid fakulteten 
utbildas bland annat agronomer, biologer, ekonomer 
och miljövetare.  

Promotor: Richard K. Johnson,
professor i miljöanalys med inriktning  
mot akvatisk biodiversitet
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JUBELDOKTORER NJ

AGRONOMIE  JUBELDOKTOR STIG  
ANDERSSON avlade agronomexamen vid Lant-
brukshögskolan 1963 och försvarade sin avhand-
ling ”Potatisrötnematoden, Ditylenchus destructor 
Thorne, som skadegörare i potatis” 1971. Han 
blev docent i växtpatologi, särskilt nematologi, 
1975. 

1977 utnämndes Stig Andersson till statsagronom 
i nematologi vid lantbruksvetenskapliga fakul-
teten, SLU. Inom ett större forskningsområde 
arbetade han särskilt med cystnematoders skade-
görelse, populationsdynamik och taxonomi som 
underlag för bekämpningsstrategier. 

Stig Andersson var 1989–98 platschef/rektors stf 
vid SLU i Alnarp. 1989–95 var han också pro-
dekanus vid L-fakulteten/JLT-fakulteten. I dessa 
befattningar arbetade han bl.a. med utredningar 
om Alnarps utbildningar och organisation och 
verkade för samarbete med sydsvenskt näringsliv 
och regionala utbildnings- och forskningsinstitu-
tioner och myndigheter. Stig Andersson invaldes 
1992 i Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund och 
1993 i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 

AGRONOMIE JUBELDOKTOR OLOF BOLIN 
avlade agronomexamen år 1966 och försvarade sin  
avhandling ”Kapitalet i svenskt jordbruk” år 1971. 



41

AGRONOMIE  JUBELDOKTOR HALDO  
CARLSSON avlade agronomexamen 1959 och 
försvarade sin avhandling “Production of potatoes 
for chipping” 1970. 

Haldo Carlsson var docent i växtodling och 
blev efter disputationen försöksledare vid Lant-
brukshögskolan. Vid pensioneringen var han tf. 
statsagronom. Han drev den tillämpade försöks-
verksamheten på potatis under flera år och har 
producerat en stor mängd vetenskapliga artik-
lar på området. Han hade goda kontakter med 
industrin och flera stora chipsföretag. Än idag 
är Haldo Carlsson jordbrukare och odlar potatis 
som han säljer till grannarna runtomkring.

Bland personalen på SLU är Haldo Carlsson 
ihågkommen som en riktig friskus som drog upp 
egna skidspår mellan hemmet i Vassunda och uni-
versitet och också höll i personalgymnastiken. 

AGRONOMIE  JUBELDOKTOR BENGT  
ERIKSSON avlade agronomexamen vid Lant-
brukshögskolan 1961, och försvarade sin avhand-
ling ”Studies on Ditylenchus dipsaci (Kühn) with 
reference to plant resistence” 1972.  

Avhandlingsarbetet vidareförde tidigare studier 
av resistensbiologin och inomartsvariationen hos 
den växtparasitära stjälknematoden som utgör 
ett komplex av värdspecifika raser. Senare intres-
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serade han sig för sjukdomsbilden ”rostringar” i 
potatis, där nematoder överför ett av de virus som 
orsakar sjukdomen.

Under en treårig forskartjänst i zootaxonomi vid 
Naturvetenskapliga forskningsrådet undersökte 
Eriksson dessa nematoders utbredning i landet. 
Som ledare för en flerårig, samnordisk arbets-
grupp för nematologi, samordnade han studier 
rörande potatiscystnematodernas utbredning och 
skadeverkningar i Norden.

Åren 1998–2001 var Bengt Eriksson redaktör 
för Acta Agriculturae Scandinavica B. Han har 
haft flera uppdrag inom den världsomspännande 
organisationen European Society of Nemato-
logists, och var en period under 1980-talet dess 
ordförande. 

FILOSOFIE JUBELDOKTOR ULF GRANHALL 
avlade doktorsexamen vid Lantbrukshögskolan  
1971 med avhandlingen "Studies on nitrogen- 
fixing blue-green algae". Han blev docent i 
mikro biologi 1972.

Ulf Granhall var forskningsledare vid SLU inom 
International Biological Program (IBP), Barr-
skogslandskapets ekologi och Energiskogsprojek-
tet (ESO), och nationell delegat i EU-projektet 
COST - Soil Technology. Han har också haft 
uppdrag av SIDA, SAREC, FAO och IAEA i 
Sydostasien och Centralafrika, och varit rådgi-
vare till International Foundation for Science och 
amerikanska och tjeckiska forskningsråd. Vidare 
har han handlett doktorsavhandlingar rörande 
bakteriesjukdomar i energiskog och naturliga 
kaffe skogar i Etiopien, och varit svensk koordina-
tor i EU-projektet Odour Control och VD i Bio-
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Remed AB. Han har också varit verksam i projek-
tet Rich Waters inom EU:s miljöprogram LIFE IP. 

Ulf Granhall har under många år också bedrivit 
verksamhet inom ridsport och hästavel, och är 
ägare till Stuteri Silvergran. 

FILOSOFIE JUBELDOKTOR MATS-OLOV  
HEDBLOM avlade doktorsexamen vid Lantbruks-
högskolan 1970 med avhandlingen ”Synthesis 
and stereochemistry of α,α'-dimercaptosuccinic 
and -glutaric acids with special reference to rela-
ted dithiolanes and dithianes”.

Han arbetade sedan med bl.a. metallorganisk 
katalys för gasfaspolymerisation av polyolefiner, 
men även med hjälpkemikalier till stora indu-
strier, där intresset för miljöfrågor grundlades. 

Med en miljöinriktad tjänst inom dåvarande 
Swedish Match identifierade han god potential 
för oxiderande blekmedel inom massaindustrin. 
Detta gynnade bl.a. väteperoxid och klordi-
oxid, och produktionsanläggningar etablerades 
med framgång i Europa, Nord- och Sydamerika. 
Under denna tid deltog Hedblom även i utveck-
lingen av livscykelanalysen.

Mats-Olov Hedblom avslutade sin yrkeskarriär 
som miljö- och hållbarhetschef för telekombola-
get LM Ericsson (1995–2005). Förutom internt 
arbete i en dynamisk miljö krävdes också inter-
nationellt framgångsrikt samarbete beträffande 
användning och utfasning av miljöproblematiska 
grundämnen. 
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AGRONOMIE JUBELDOKTOR PER OXELFELT 
avlade agronomiexamen vid Lantbrukshögskolan 
1958 och disputerade 1971 i ämnet virologi avse-
ende virussjukdomar hos växter, med avhand-
lingen ”Development of Systemic Tobacco 
Mosaic Virus Infection”. 

Per Oxelfelt gästforskade vid Max Planck-insti-
tutet för biologi i Tübingen och vid John Innes 
Institute i Norwich. Han har också anlitats som 
fakultetsopponent och som sakkunnig av Hel-
singfors universitet, samt deltagit i ett antal inter-
nationella virologikongresser.
Per Oxelfelt utsågs till professor i virologi vid 
SLU 1979, efter att ha varit biträdande professor 
sedan 1976. 1996 blev han professor emeritus. 

AGRONOMIE JUBELDOKTOR ALLAN  
SVENSSON avlade agronomexamen vid Lant-
brukshögskolan 1963 och försvarade där sin 
avhandling ”Herbiciders inverkan på kulturväx-
ter. III. Paraquat.” 1971.

Svensson arbetade som försöksledare, specialråd-
givare och lärare vid institutionen för växtodling 
vid dåvarande Lantbrukshögskolan, och senare 
som statskonsulent vid SLU. Under åren 1983–
1985 tjänstgjorde han vid Lantbruksnämnden i 
Värmland som lantbrukskonsulent inom områ-
det växtodling, därefter som avdelningsdirektör, 
chef för produktionsenheten, verksamhetschef 
och som ställföreträdande lantbruksdirektör. De 
sista åren före pensionering var Allan Svensson 
enhetschef på lantbruksenheten vid Länsstyrelsen 
i Värmland.
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Sitt intresse för forskning bibehöll Allan Svensson 
även sedan han lämnat den akademiska världen. 
Under åren i Värmland drev han flera projekt i 
syfte att ge jordbruket en större roll i samhällets 
energiproduktion genom att använda lågavkas-
tande åkermark för odling av energigrödor och 
anläggande av energiskog. 

AGRONOMIE JUBELDOKTOR LENNART  
TORSTENSSON avlade agronomexamen 1967 
och  försvarade sin avhandling ”Protease inhibi-
tors from Streptomyces violascens” år 1971. 

AGRONOMIE JUBELDOKTOR  ULF WÜNSCHE 
avlade agronomexamen vid Lantbrukshögskolan 
1961 och försvarade där sin avhandling ”Influ-
ence of (2-chloroethyl)trimethylammonium 
chloride on two Swedish wheat varieties” 1970.

Före studier och forskning vid SLU arbetade Ulf 
Wünsche som amanuens vid institutionen för 
oorganisk kemi och institutionen för organisk 
kemi. 1965 gick han en licentiatkurs vid institu-
tionen för växtodlingslära, Kungl. Lantbrukshög-
skolan, och avlade licentiatexamen 1966 i ämnet 
”Inverkan av gibberellin på några kulturväxter”. 
Därefter fortsatta studier och forskningsarbete vid 
samma institution. 

Hösten 1963 till våren 1964 ägnades åt studier 
och forskning vid Institute of Plant Production 
vid Michigan State University i USA, med stöd 
av Kellogg’s stipendiefond. 

Efter disputationen var Ulf Wünsche ansvarig 
för inköp av utrustning och apparatur för den 
nybyggda institutionsbyggnaden. Han ägnade sig 
sedan åt forskning och undervisning vid institu-
tionen för växtodling fram till 1996. 
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AGRONOMIE HEDERSDOKTOR MADELEINE 
FOGDE har under merparten av sin karriär 
arbetat med biståndsfrågor, främst i södra Afrika. 
Hon är i grunden lärare och har en mycket bred 
bakgrund inom utbildningsområdet. Sedan 2011 
är hon programchef för Swedish Inter national 
Agricultural Network Initiative (Siani), som 
erbjuder ett attraktivt nätverk för personer som 
arbetar med lantbruksforskning mot det globala  
syd. Innan dess arbetade hon för Stockholm 
Environment Institute, där hon bl.a. ledde det 
Sida-finansierade programmet EcoSanRes med 
fokus på uthållig sanitet för låginkomstländer. 
Hon är idag även ledamot i svenska FAO-kom-
mittén, Världsnaturfonden WWF:s styrelse och 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Madeleine Fogde har arbetat mycket med 
program utveckling, informationsspridning, 
kapacitets utveckling och vuxenutbildning i 

södra Afrika, med fokus på Moçambique, sedan 
1993. Ämnesmässigt har det handlat om sanitets-
frågor, hållbart jordbruk, livsmedelsförsörjning, 
fattigdomsbekämpning, vattenförsörjning och 
kvinnors rättig heter. Hon har ett stort världsom-
spännande nätverk inom lantbruk, sanitet och 
kvinno organisationer. Hennes erfarenheter av 
kapacitets uppbyggnad rör såväl kvinnliga analfa-
beter i avlägsna byar som politiker på hög nivå.

Madeleine Fogdes engagemang rör ämnen som 
är viktiga för SLU:s fakultet för naturresurser 
och jordbruksvetenskap, såsom kretsloppsteknik, 
entreprenörskap, jämlikhet och lantbruk i 
låginkomstländer. En rad forskare från SLU är 
idag aktiva inom Siani, vars syfte är att lägga 
grunden till ett mer effektivt utvecklingssam-
arbete kring fattigdomsminskning genom hållbar 
jordbruksproduktion. l
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AGRONOMIE HEDERSDOKTOR  
SHAKUNTALA THILSTED är global forsknings-
ledare inom nutrition och folkhälsa vid organ-
isationen WorldFish och stationerad i Malaysia. 
Mycket av hennes forskning har handlat om 
vattenbruk med små fiskarter, och dess potential 
att motverka näringsbrist hos kvinnor och barn 
i låg- och medelinkomstländer. Hon disputerade 
i näringsfysiologi vid Den Kongelige Veterinær- 
og Landbohøjskole, som senare blev en del av 
Köpenhamns universitet, och hon var verksam 
vid dessa universitet under en rad år innan hon 
började vid WorldFish 2010. Shakuntala Thilsted 
har under sin karriär kombinerat det akademiska 
arbetet med uppdrag som konsult och rådgivare 
inom nutritionsfrågor åt organisationer såsom 
FAO, Unicef, IFAD och Världsbanken. År 2021 
tilldelades hon World Food Prize.

Shakuntala Thilsted var först med att upptäcka 
de höga halterna av essentiella mikronäringsäm-

nen och fettsyror i små inhemska fiskarter som 
ofta äts i Bangladesh. Idag utvecklar och testar 
hon fiskbaserade produkter för kvinnor och för 
barn under de första tusen levnadsdagarna. Dessa 
produkter kan bidra till en mer varierad kost 
och tillhandahåller en rad mycket biotillgäng-
liga näringsämnen som är väsentliga för kvinnors 
hälsa och som bidrar till optimal tillväxt, utveck-
ling och kognition hos barn.

Shakuntala Thilsted är en tongivande röst när det 
gäller hur fisk och vattenbruk kan främja livs-
medelsförsörjningen och målen i Agenda 2030. 
SLU:s institution för akvatiska resurser har nyli-
gen inlett ett samarbete med henne och World-
Fish med hjälp av bidrag från Vetenskapsrådet. 
Tanken är att planera gemensam forskning, men 
också att hitta former för ett långsiktigt samarbete 
som inbegriper fler institutioner vid SLU. l
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NYA DOKTORER NJ

Karl Adler
f. 1992 i Mölnlycke, disputerade för filosofie doktors-
examen den 8 juni 2022.
Avhandlingstitel: Digital soil mapping and portable 
X-ray fluorescence prediction of cadmium, copper 
and zinc concentrations as decision support for crop 
production

James Ajal
f. 1988 i Lira, Uganda, disputerade för filosofie doktors-
examen den 24 september 2021.
Avhandlingstitel: Growth and nitrogen economy of 
cereal-legume sole- and intercrops, and their effects 
on weed suppression

Shirin Akhter
f. 1986 i Gazipur, Bangladesh, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 15 februari 2019.
Avhandlingstitel: Molecular mechanisms regulating 
early cone development in Norway spruce Picea abies 
(Karst)

Razaw Al-Sarraj
f. 1964 i Al Basrah, Irak, disputerade för filosofie 
doktors examen den 25 mars 2022.
Avhandlingstitel: Analysis of factorial experiments using 
mixed-effects models: options for estimation, predic-
tion and inference
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Jovita Amurwon
f. 1976 i Kampala, Uganda, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 15 oktober 2019.
Avhandlingstitel: Responding to chronic illness  
– a case study from rural Uganda

Maria Luz Annacondia Lopez
f. 1992 i Buenos Aires, Argentina, disputerade för filo-
sofie doktorsexamen den 24 september 2021.
Avhandlingstitel: Insights into biotic stress response: 
the roles of epigenetics and RNA silencing in Arabi-
dopsis thaliana

Hanna Astner
f. 1978 i Bollnäs, disputerade för filosofie doktors-
examen den 13 maj 2022.
Avhandlingstitel: Exploring entrepreneurial processes 
in new markets - Towards sustainable food systems

Daniel Bernardo Aviles Ribera
f. 1985 i Cochabamba, Bolivia, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 15 april 2020.
Avhandlingstitel: Soil erosion and mass movement in 
agricultural drainage ditches

Bonnie Bailet
f. 1992 i Nice, Frankrike, disputerade för filosofie 
doktors examen den 16 september 2021.
Avhandlingstitel: New methods for improving water man-
agement – Exploring the role of diatoms in ecosystems

Laura Andreea Bolos
f. 1986 i Campina, Rumänien, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 26 februari 2021.
Avhandlingstitel: Comfortably numb: Choose, eat, 
waste. Four experimental essays on consumers’ accept-
ance of suboptimal food
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Jule Brandenburg
f. 1986 i Telgte, Tyskland, disputerade för filosofie 
doktors examen den 7 maj 2021.
Avhandlingstitel: Lipid production from lignocellulosic 
material by oleaginous yeasts

Sabina Braun
f. 1990 i Stockholm, disputerade för agronomie 
doktors examen den 11 december 2020.
Avhandlingstitel: Long-term phosphorus supply in  
agricultural soils

Claudia Cascone
f. 1991 i Nocera Inferiore, Italien, disputerade för filo-
sofie doktorsexamen den 9 april 2021.
Avhandlingstitel: Optical sensors in drinking water 
production - Towards automated process control in 
relation to natural organic matter.

Elvira Caselunghe
f. 1980 i Uppsala, disputerade för filosofie doktors-
examen den 6 december 2018.
Avhandlingstitel: Deliberations on nature - Swedish 
cases of communication and democracy within nature 
conservation

Eirini Lamprini Daouti
f. 1986 i Alexandroupoli, Grekland, disputerade för 
filosofie doktorsexamen den 29 oktober 2021.
Avhandlingstitel: Weed seed predation. A promising 
ecosystem service in agriculture

Hanna Eriksson Röhnisch
f. 1989 i Falun, disputerade för filosofie doktorsexamen 
den 8 februari 2019.
Avhandlingstitel: Automated quantification of plasma me-
tabolites by NMR to study prostate cancer risk biomarkers
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Vera Franke
f. 1991 i Karlsruhe, Tyskland, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 9 oktober 2020.
Avhandlingstitel: Treatment methods for the removal 
of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) from 
drinking water: optimizing existing and exploring novel 
treatment techniques

Hannah Fried-Petersen
f. 1988 i Wisconsin, USA, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 8 juni 2021.
Avhandlingstitel: Resilience and stability of freshwater 
invertebrate communities across space and time

Gizachew Tarekegn Getahun
f. 1972 i Gondar, Etiopien, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 14 juni 2021.
Avhandlingstitel: Subsoil improvement for sustainable 
intensification: Impact of loosening with straw incor-
poration or liming on subsoil properties, crop perfor-
mance and water quality

Uliana Gottlieb
f. 1991 i Boryslav, Ukraina, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 14 juni 2021.
Avhandlingstitel: Management accounting in farm 
businesses

Stefan Granlund
f. 1985 i Sollentuna, disputerade för filosofie doktors-
examen den 6 mars 2020.
Avhandlingstitel: The promise of payday: Exploring the role 
of state cash transfers in post-apartheid rural South Africa

Fahri Azhari Hasby
f. 1991 i Bandung, Indonesien, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 28 februari 2022.
Avhandlingstitel: Impacts of clear-cutting on soil fungal 
communities and their activities in boreal forests  
- A metatranscriptomic approach

NYA DOKTORER  NJ  |   
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Yvette Heimbrand
f. 1974 i Uppsala, disputerade för filosofie doktors-
examen den 28 maj 2021.
Avhandlingstitel: Losing track of time: causes and solu-
tions for the problematic determination of Baltic cod age

Philip Jacobson
f. 1989 i Hässelby, disputerade för filosofie doktors-
examen den 29 maj 2020.
Avhandlingstitel: Size -dependent predator- prey inter-
actions, distribution and mortality in salmon: effects on 
individuals and populations

Karolina Jörgensen
f. 1990 i Täby, disputerade för filosofie doktorsexamen 
den 3 december 2021.
Avhandlingstitel: Comparing effects of endogenous and 
anthropogenic nitrogen supply on ectomycorrhizal fungi

Ineta Kačergytė
f. 1990 i Kaunas, Litauen, disputerade för filosofie 
doktors examen den 3 november 2021.
Avhandlingstitel: Wetland creation and restoration for 
biodiversity. Outcomes of conservation initiatives to 
benefit birds, amphibians and occasionally fish

Ann-Marie Karlsson
f. 1965 i Hultsjö, disputerade för agronomie doktors-
examen den 1 juni 2015.
Avhandlingstitel: Beslut för långsiktig överlevnad- 
Värderingar, mål och beslut inom renskötseln

Maria Karlsson
f. 1985 i Uppsala, disputerade för agronomie doktors-
examen den 5 december 2019.
Avhandlingstitel: Stability of ultra-high temperature 
treated milk: the effect of raw milk quality, storage  
temperature and storage time
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Julian Klein
f. 1986 i Neuhausen am Rheinfall, Schweiz, disputerade 
för filosofie doktorsexamen den 16 oktober 2020.
Avhandlingstitel: The forgotten forest: on thinning, 
retention, and biodiversity in the boreal forest

Anna Kokla
f. 1989 i Aten, Grekland, disputerade för filosofie 
doktors examen den 4 mars 2022.
Avhandlingstitel: Haustoria regulation in the facultative 
parasitic plant Phtheirospermum japonicum

Emma Lannergård
f. 1988 i Falun, disputerade för filosofie doktorsexamen 
den 10 december 2021.
Avhandlingstitel: Phosphorus transport in the land-
scape – Integrating high-frequency monitoring, phos-
phorus geochemistry and modelling to improve water 
management

Max Lindmark
f. 1991 i Göteborg, disputerade för filosofie doktors-
examen den 20 mars 2020.
Avhandlingstitel: Temperature and body size scaling: 
effects on individuals, populations and food webs

Julian Eduardo Lozano Galindez
f. 1985 i Buenaventura, Colombia, disputerade för 
filosofie doktorsexamen den 29 januari 2021.
Avhandlingstitel: Economic studies on wildlife manage-
ment and conservation

Jing Lu
f. 1988 i Tongjiang City, Kina, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 17 juli 2019.
Avhandlingstitel: Impact of sampling months and pro-
cessing and storage conditions on UHT milk stability
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Xiangyu Luan
f. 1992 i Yingkou, Kina, disputerade för filosofie 
doktors examen den 29 september 2021.
Avhandlingstitel: Leaf- to field-level compound effects 
of warm and dry conditions on crops and potential 
mitigating strategies

Frank Menger
f. 1992 i Schweinfurt, Tyskland, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 11 juni 2021.
Avhandlingstitel: Hidden in the water: development of 
screening strategies to identify new organic contami-
nants of emerging concern

Anis Meschichi
f. 1993 i Juvisy-sur-orge, Frankrike, disputerade för 
filosofie doktorsexamen den 16 september 2022.
Avhandlingstitel: Characterization of chromatin mobility 
during DNA damage repair in Arabidopsis thaliana

Teresa Montràs-Janer
f. 1977 i Barcelona, Spanien, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 26 februari 2021.
Avhandlingstitel: Large grazing birds and crop damage. 
Investigating spatial and temporal patterns to guide 
management practices

Chrysa Morfi
f. 1988 i Xanthi, Grekland, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 29 september 2020.
Avhandlingstitel: Organisation and governance of 
agrifood systems: Implications of intellectual property 
rights in plant biotechnology

Ylva Nyberg
f. 1981 i Vimmerby, disputerade för agronomie doktors-
examen den 18 september 2020.
Avhandlingstitel: Smallholder farm management and 
priorities. Balancing productivity, livelihood, climate 
adaptation and ecosystem services
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Kristian Persson Hodén
f. 1989 i Bollnäs, disputerade för teknologie doktors-
examen den 20 maj 2021.
Avhandlingstitel: Little strokes fell great oaks – small 
RNA in potato and Phytophthora infestans interactions

Pascal Pucholt
f. 1985 i Annweiler am Trifels, Tyskland, disputerade för 
filosofie doktorsexamen den 2 december 2016.
Avhandlingstitel: Sex chromosomes in willows  
– Evolutionary studies of the ZW sex chromosome 
system in Salix viminalis

Chloë Raderschall
f. 1987 i Zürich, Schweiz, disputerade för filosofie 
doktors examen den 16 april 2021.
Avhandlingstitel: Diversified agroecosystems for biodiver-
sity and ecosystem services - Ecological intensification of 
faba bean cropping under land use and climate change

Annie Roos
f. 1990 i Moheda, disputerade för filosofie doktors-
examen den 12 februari 2021.
Avhandlingstitel: Reproducing gender: The spatial 
context of gender in entrepreneurship

Linus Rosén
f. 1988 i Femsjö, disputerade för filosofie doktors-
examen den 18 december 2020.
Avhandlingstitel: At the limits of state governance: 
Territory, property and state making in Lenje Chiefdom, 
Zambia

Jasmina Sargac
f. 1984 i Varazdin, Kroatien, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 3 juni 2022.
Avhandlingstitel: Forested buffers in agricultural 
landscapes: Mitigation effects on stream–riparian 
meta-ecosystems
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Benjamin Schmuck
f. 1987 i Wien, Österrike, disputerade för filosofie 
doktors examen den 14 december 2018.
Avhandlingstitel: Functionalized protein nanomaterials 
and their biotechnological applications

Jenna Senecal
f. 1986 i Montréal, Kanada, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 11 juni 2020.
Avhandlingstitel: Safe nutrient recovery from human 
urine: System and hygiene evaluation of alkaline urine 
dehydration

Suzana Stjelja Arvelius
f. 1978 i Vrbas, Serbien, disputerade för filosofie 
doktors examen den 10 februari 2022.
Avhandlingstitel: Genomics of Plasmodiophora  
brassicae

Jonathan Stråle
f. 1988 i Uppsala, disputerade för filosofie doktors-
examen den 29 april 2022.
Avhandlingstitel: Travel demand and environmental 
policy

Rikard Tröger
f. 1985 i Göteborg, disputerade för filosofie doktors-
examen den 22 januari 2021.
Avhandlingstitel: Occurrence and removal of organic 
micropollutants in drinking water – Analytical 
approaches for wide-scope screening of contaminants 
of emerging concern

Malin Ullberg
f. 1989 i Norrfjärden, disputerade för teknologie 
doktors examen den 8 april 2022.
Avhandlingstitel: Exploring the role of granular activat-
ed carbon in drinking water production
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Renee Mina van Dorst
f. 1992 i Nijmegen, Nederländerna, disputerade för 
filosofie doktorsexamen den 4 september 2020.
Avhandlingstitel: Warmer and browner waters: fish 
responses vary with size, sex, and species

Martin Westin
f. 1974 i Uppsala, disputerade för filosofie doktors-
examen den 17 december 2019.
Avhandlingstitel: Rethinking power in participatory 
planning - Towards reflective practice

Katherine Wootton
f. 1991 i Napier, Nya Zeeland, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 25 september 2020.
Avhandlingstitel: Love (eating) thy neighbour?  
Understanding and predicting food-web structure and 
dynamics

Xue Zhao
f. 1987 i Liaoning, Kina, disputerade för filosofie 
doktors examen den 11 oktober, 2021.
Avhandlingstitel: Novel potato starch: new structure 
and beneficial qualities

Johnny Östman
f. 1990 i Maxmo, Finland, disputerade för filosofie 
doktors examen den 26 mars 2021.
Avhandlingstitel: Metabolomics and flux analysis by 
mass spectrometry – Investigations of factors associat-
ed with insulin secretion and prostate cancer risk
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Fakulteten för  
LANDSKAPSARKI TEKTUR, 
TRÄDGÅRDS- OCH VÄXT-
PRODUKTIONSVETENSKAP 
(LTV)

Att med hållbara metoder förse världens växande 
befolkning med mat, rent vatten och energi är 
en global utmaning. Vid LTV-fakulteten bedrivs 
världsledande forskning inom landskapsarkitektur, 
trädgårdsvetenskap och växtproduktion som på 
olika sätt bidrar till framväxten av en biobaserad 
samhällsekonomi. Fakulteten medverkar i utbild-
ningen av bland annat hortonomer, trädgårds-
ingenjörer, landskapsarkitekter och lantmästare.

Promotor: Laura Grenville-Briggs Didymus,
professor i integrerat växtskydd
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AGRONOMIE HEDERSDOKTOR RUNE 
ANDERSSON, Mellby Gård, är en av landets 
mest framgångsrika företagsledare och entre-
prenörer. Han blev civilingenjör i väg- och vat-
tenbyggnad vid Chalmers 1968 och var under 
åren 1971–1974 förvaltningschef vid Högskolan i 
Luleå. Från senare delen av 1970-talet var han VD 
för bland annat Plannja AB, Getinge AB, Electro-
lux storköksdivision och Trelleborg AB. 

Utvecklingen av Rune Anderssons mycket fram-
gångsrika Mellby gård inleddes 1986, och idag 
omfattar koncernen ett drygt tjugotal företag, 
främst inom industri, men även inom lantbruk, 
byggnation samt tjänste- och detaljhandelssek-
torn. Företagens strategi utgår från tron på natur-
lig riskspridning och sunt bondförnuft. 

Rune Anderssons stora intresse för företagande 
och entreprenörskap i lantbruket haft stor bety-

delse för SLU:s LTV-fakultet. Hans stöd och 
intresse har bidragit till framstående insatser inom 
forskning och samverkan. Han har bland annat 
bidragit till inrättandet av samverkansplattformen 
Kompetenscentrum företagsledning (KCF) och 
finansiering av doktorandprojekt. Rune Anders-
son och hans affärsfilosofi har haft stor betydelse 
för den forskning och utbildning inom tillämpad 
företagsledning och entreprenörskap som har 
byggts upp vid fakulteten. l
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AGRONOMIE HEDERSDOKTOR SARAH 
GURRS forskning handlar om växtsjukdomar 
och hon har lämnat enastående bidrag inom  
områdena växtskydd och livsmedelsförsörjning. 
Bland dessa finns stora genombrott inom ämnen 
såsom molekylär växtpatologi, svampbioteknik, 
sjukdomsmodellering, invasiva arter och följder 
av ett förändrat klimat. Sarah Gurr är sedan 2013 
professor i livsmedelsförsörjning (food security) 
vid University of Exeter, och var innan dess pro-
fessor i molekylär växtpatologi vid University 
of Oxford. Hon disputerade 1983 vid Imperial 
College i London. Sarah Gurr har publicerat mer 
än 150 artiklar i vetenskapliga tidskrifter, och har 
mottagit en rad prestigefulla utmärkelser.

I sin forskning är Sarah Gurr särskilt inriktad 
på hur svampsjukdomar drabbar jordbruk, träd-
gårdsodling och stadsmiljöer, liksom hur sjuk-
domarna sprids runt jorden och hur de kan 
bekämpas. På senare tid har hennes forskargrupp 

lagt mycket kraft på att identifiera svamp- och 
algsvampsjukdomar som är, eller kan bli, allvarliga 
hot mot den globala livsmedelsförsörjningen. I 
detta arbete görs modelleringar av hur klimatför-
ändringar och mänskliga aktiviteter kan påverka 
deras spridning och bekämpning i framtiden.

Sarah Gurr har varit mycket mån om att dela 
med sig av sin kunskap till forskarvärlden och 
samhället i stort, via konferenser, tidningsartiklar 
och radioprogram, och hon har varit väldigt aktiv 
inom medborgarforskning och i det offentliga 
samtalet. Hon har också haft ett långvarigt samar-
bete med forskare inom SLU:s LTV-fakultet som  
extern rådgivare och som mentor för yngre 
kvinn liga forskare. Hon hade en viktig roll i 
den kvalitetsgranskning av SLU:s forskning som 
gjordes 2018 och är idag ledamot i SLU:s Interna-
tional Advisory Board, som ger råd till rektor och 
universitetsledning i strategiska frågor. l
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NYA DOKTORER LTV

Maja Brus-Szkalej
f. 1987 i Kalisz, Polen, disputerade för filosofie doktors
examen den 12 december 2019.
Avhandlingstitel: The biology and ecology of Phytoph
thora infestans: the role of cell wall proteins in develop
ment, pathogenicity and potato defence activation

Magnus Carlsson
f. 1985 i Lidingö, disputerade för filosofie doktors
examen den 5 juni 2020.
Avhandlingstitel: Production of human hemebinding 
proteins in plants for potential pharmaceutical and 
nutritional uses

Caroline Dahl
f. 1970 i Trelleborg, disputerade för filosofie doktors
examen den 12 juni 2020.
Avhandlingstitel: Building transformative capacities: 
Links between site and plan in postindustrial urban 
landscapes

Julia Darlison
f. 1988 i Ystad, disputerade för filosofie doktorsexamen 
den 15 december 2020.
Avhandlingstitel: Microbial community dynamics in the 
phyllosphere of leafy vegetables

NYA DOKTORER  LTV  |   
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Zeratsion Abera Desta
f. 1976 i Axum, Etiopien, disputerade för filosofie 
doktors examen den 11 november 2020.
Avhandlingstitel: Genomic tools and molecular breed
ing approaches for the domestication of field cress 
(Lepidium campestre L.)

Björn Eriksson
f. 1990 i Norrköping, disputerade för filosofie doktors
examen den 25 februari 2022.
Avhandlingstitel: spatiotemporal monitoring of rare 
and elusive Saproxylic beetles – a pheromone based 
approach

Sarah Fitz-Koch 
f. 1988 i Frickingen, Tyskland, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 18 mars 2020.
Avhandlingstitel: Who am I, and if so, how many?  
Identity dynamics in agricultural entrepreneurship

Joel Markgren
f. 1989 i Flistad, disputerade för filosofie doktors
examen den 4 mars 2022.
Avhandlingstitel: Aggregation of gluten proteins – from 
wheat seed biology to hydrogels. Scientific modelling 
based primarily on MonteCarlo and HPLC methods



69

Mikael Molander
f. 1988 i Bunkeflo, disputerade för filosofie doktors
examen den 29 maj 2019.
Avhandlingstitel: A pheromonebased toolbox of long
horn beetles (Cerambycidae) for monitoring biodiversi
ty in ephemeral deadwood substrates of oak

Faraz Muneer
f. 1987 i Toba Tek Singh, Pakistan, disputerade för 
filosofie doktorsexamen den 12 oktober 2018.
Avhandlingstitel: Novel uses of biobased polymers in 
com posites: from chemistry to processing of materials 
and food

Carolina Rodriguez Gonzalez
f. 1981 i La Dorada, Colombia, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 11 juni 2021.
Avhandlingstitel: Crop diversification across scales: 
implications for resource use and cropping systems 
sustainability

Karina Rossio Ustariz Olivera 
f. 1975 i Cochabamba, Bolivia, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 27 november 2019.
Avhandlingstitel: Building knowledge for a forage 
breeding program on native Festuca species in the 
highlands of Bolivia

NYA DOKTORER  LTV  |   
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Fakulteten för  
SKOGSVETENSKAP (S)

Skogen är Sveriges största naturresurs.  
Den levererar råvara till några av våra viktigaste 
bas industrier och skapar därigenom många 
arbets tillfällen. Skogen är också hem för en rik 
biologisk mångfald, och den rymmer viktiga 
kulturvärden. S-fakulteten är världsledande inom 
skogsforskning, och den forskning som bedrivs vid 
fakulteten syftar till att ge oss ökad kunskap om 
hur naturresursen skog kan nyttjas på ett hållbart 
sätt. Fakultetens skogliga utbildningar är unika 
– det är bara här man utbildar jägmästare och 
skogs mästare. 

Promotor: Göran Ericsson,
professor i viltekologi
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JUBELDOKTOR S

SKOGLIG JUBELDOKTOR MIKAEL GRUT försva-
rade sin avhandling ”Pinus radiata, growth and 
economics” 1970.

Mikael Grut tog studentexamen i Sverige 1950. 
Därefter följde en skoglig kandidatexamen vid 
Universitetet i Stellenbosch, Sydafrika, 1956, och 
en licentiatexamen i skogsekonomi 1960 vid 
Skogshögskolan under Professor Thorsten Streyf-
fert med avhandlingen ”Skogsbruk och skogsin-
dustri i Sydafrikanska Unionen”.

Mikael Grut arbetade vid Mo och Domsjö AB 
1959 och 1960; vid skogsfakulteten vid Univer-
sitetet i Stellenbosch 1961–77; vid FAO i Rom 
1977–81, i den delen av deras investeringsavdel-
ning som  förberedde skogsprojekt för Världsban-

ken; och vid Världsbanken i Washington 1981–94 
som ”senior forestry specialist”. Efter pensionen 
1994 arbetade han till 2002 som konsult med 
frågor om skogsbruk och skogsekonomi i utveck-
lingsländer, för Världbanken, EU, samt de danska 
och brittiska biståndsorganisationerna. Han bor 
idag i Wimbledon, i sydvästra London.l
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HEDERSDOKTOR
Mikael Rönnqvist  

Fo
to

: M
ik

ae
l R

ön
nq

vi
st



75

SKOGLIG HEDERSDOKTOR MIKAEL 
RÖNNQVIST är verksam inom området 
operations analys, och hans forskning syftar 
till förbättrad planering och styrning i framför-
allt skogliga försörjningskedjor, något som är 
avgörande för kundvärde, lönsamhet och miljö. 
Mikael Rönnqvist är idag professor i naturresurs-
optimering vid Université Laval i Kanada, dit 
han kom 2012. Han disputerade i matematik vid 
Linköpings universitet 1986, och har tidigare haft 
tjänster i Sverige, Nya Zealand och Norge. Hans 
publicering är omfattande och inbegriper bland 
annat ca 130 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Genom att utveckla och tillämpa operations-
analytiska metoder i skogliga försörjningskedjor 
har Mikael Rönnqvist gjort betydande insatser 
för skoglig forskning och för skogsnäringen. Hans 
idéer var t.ex. viktiga vid utvecklingen av "Krönt 
vägval", ett verktyg som beräknar det effektivaste 

vägvalet vid transporter från skog till industri, och 
som i dag används av ett hundratal skogsföretag. 

SLU har genom åren haft flera lyckade samarbe-
ten med Mikael Rönnqvist, bland annat i sam-
band med utvecklingen av det skogliga analys- 
och beslutsstödsystemet Heureka. Han har även 
samarbetat med ekologer vid SLU för att lösa 
optimeringsproblem när det gäller strategier för 
val av skogar som ska avsättas till reservat. Vidare 
har han medverkat i kurser i både grund- och 
forskarutbildning och han har tagit initiativ till 
flera e-lärandeverktyg för skogsindustriell råvaru-
försörjning. Det mest kända av dessa är ”The 
Wood Supply Game”, ett prisbelönt undervis-
ningsspel som är fritt tillgängligt för spelare över 
hela världen. l

HEDERSDOKTORER  S  |  
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Monika Stridsman
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SKOGLIG HEDERSDOKTOR MONIKA  
STRIDSMAN har haft en lång karriär i svensk 
skogsnäring. Hon började som jägmästaraspirant 
i Norrbotten och stannade i Domänverket till 
1989. Därefter har hon hunnit vara VD för Sve-
riges skogsvårdsförbund, generalsekreterare för 
WWF, chef på Naturvårdsverket, ordförande för 
Föreningen Skogen samt länsjägmästare, region-
chef och generaldirektör vid Skogsstyrelsen. Hon 
är ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
mien sedan 1990.

När Monika Stridsman började sin bana var jäg-
mästaryrket mycket mer mansdominerat än vad 
det är idag, och hon var en av de första kvinnliga 
skogstjänstemännen i Sverige. Hon har genom 
sin karriär brutit ny mark och har varit en bety-
delsefull förebild för senare decenniers kvinnliga 
jägmästare. Vid sidan av sin karriär inom olika 
företag och organisationer har hon också hun-

nit med mängder av arbete i olika styrelser och 
kommittéer. 

Monika Stridsmans brinnande intresse för skoglig 
forskning och utbildning har varit värdefullt för 
SLU. Hon har varit ledamot i flera Mistraprojekts 
styrelser, hon har varit engagerad i Artdatabanken 
och hon har också varit ledamot i SLU:s styrelse. 
Hennes engagemang har gjort att praktikens frå-
gor har gjort sig hörda på SLU:s skogsvetenskap-
liga fakultet och hon har i hög grad bidragit till 
att forskningsresultat från fakulteten har fått ett 
brett genomslag och haft betydelse för det dagliga 
arbetet i skogen. l

HEDERSDOKTORER  S  |  
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NYA DOKTORER S

Domenique André
f. 1989 i Peine, Tyskland, disputerade för filosofie 
doktors examen den 27 augusti 2021.
Avhandlingstitel: Molecular regulation of the annual 
growth cycle in Populus trees

Jonas Bohlin
f. 1976 i Järfälla, disputerade för skoglig doktorsexamen 
den 15 december 2017.
Avhandlingstitel: Data collection for forest management  
planning using stereo photogrammetry

Sabrina Dressel
f. 1987 i Muenchberg, Tyskland, disputerade för filoso
fie doktorsexamen den 29 maj 2020.
Avhandlingstitel: Socialecological performance of 
collaborative wildlife governance: The case of Swedish 
moose management

Mattias Engman
f. 1986 i Halmstad, disputerade för filosofie doktors
examen den 3 april 2020.
Avhandlingstitel: Odor guided predation on acorns by 
small rodents during direct seeding

Nannet Fabri
f. 1991 i Zwolle, Nederländerna, disputerade för filoso
fie doktorsexamen den 1 april 2022.
Avhandlingstitel: Ticking off the ungulate box. The role 
of different ungulate species in the transmission of tick
borne pathogens

Christian Fohringer
f. 1989 i Kitzbühel, Österrike, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 19 mars 2021.
Avhandlingstitel: Adaptations of mobile ungulates in a 
changing North
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Emelie Fredriksson
f. 1991 i Piteå, disputerade för filosofie doktorsexamen 
den 10 december 2021.
Avhandlingstitel: Decadal effects of forest fire on biodi
versity and browsing  A comparison between wildfire 
and prescribed burning

Martin Goude
f. 1992 i Karlshamn, disputerade för skoglig doktors
examen den 10 september 2021.
Avhandlingstitel: Hybrid growth models for Norway 
spruce and Scots pine: Using leaf area and light use 
efficiency for predicting stemwood production

Elin Jutebring Sterte
f. 1992 i Täby, disputerade för filosofie doktorsexamen 
den 15 oktober 2021.
Avhandlingstitel: Hydrology and water chemistry in a 
heterogeneous landscape: Processbased modelling 
of coupled surface water and groundwater flow across 
contrasting boreal catchments

Julia Kyaschenko
f. 1986 i Zhytomyr, Ukraina, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 16 mars 2018.
Avhandlingstitel: Fungal communities as determinants 
of carbon dynamics in boreal forest soils

Isak Lodin
f. 1989 i Umeå, disputerade för skoglig doktorsexamen 
den 8 oktober 2020.
Avhandlingstitel: Current versus alternative forest man
agement practices in southern Sweden

Jenny Lundströmer
f. 1990 i Övertorneå, disputerade för teknologie 
doktors examen den 29 januari 2021.
Avhandlingstitel: Adaption of Norway spruce  
(Picea abies (L.) Karst.) to current and future climatic 
conditions
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Thi Hai Hong Nguyen
f. 1975 i Hai Phong, Vietnam, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 17 maj 2019.
Avhandlingstitel: Genetics, breeding and deployment 
of Melaleuca and Norway spruce

Oscar Nilsson
f. 1986 i Loshult, disputerade för skoglig doktors
examen den 11 december 2020.
Avhandlingstitel: Establishment and growth of Scots 
pine and Norway spruce   A comparison between 
species

Ewa H. Orlikowska
f. 1970 i Sępólno Krajeńskie, Polen, disputerade för 
filosofie doktorsexamen den 1 juni 2021.
Avhandlingstitel: Strengthening conservation through 
green infrastructure: linking protected areas, habitats 
and species

Linda Petersson
f. 1989 i Stockholm, disputerade för filosofie doktors
examen den 8 november 2019.
Avhandlingstitel: Promoting natural regeneration of oak 
by manipulating disturbance

Martin Pettersson
f. 1989 i Vänersborg, disputerade för skoglig doktors
examen den 13 april 2018.
Avhandlingstitel: Diseases on Christmas trees in south
ern Sweden and western North Carolina – with empha
sis on Phytophthora root rot and Neonectria canker

Sabine Pfeffer
f. 1991 i Kronach, Tyskland, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 26 februari 2021.
Avhandlingstitel: Impacts of multispecies deer 
communities on boreal forests across ecological and 
management scales
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Emma Sandell Festin
f. 1986 i Fresta, disputerade för skoglig doktorsexamen 
den 4 maj 2020.
Avhandlingstitel: Postmining restoration in Zambia 
– Screening native tree species for phytoremediation 
potential

Robert Spitzer
f. 1977 i Güstrow, Tyskland, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 13 december 2019.
Avhandlingstitel: Trophic resource use and partitioning 
in multispecies ungulate communities

Guilherme Stecher Justiniano Pinto
f. 1983 i Brasília, Brasilien, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 6 november 2020.
Avhandlingstitel: A multicentury perspective of the Sala 
megafire: understanding risks for future fire activity in 
Sweden

Cheuk Hei Marcus Tong
f. 1992 i Sha Tin, Hongkong, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 31 augusti 2022.
Avhandlingstitel: The greenhouse gas balance of 
drained forest landscapes in boreal Sweden

Adrian Villalobos
f. 1985 i Heredia, Costa Rica, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 12 juni 2020.
Avhandlingstitel: Forest restoration using direct seeding 
of oak: Odor cues from predators as a seed protection 
strategy against

NYA DOKTORER  S  |  
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INDIVIDUELLA PRISET 2022
UNIVERSITETSLEKTOR LENKA KUGLEROVÁ  

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Lenka Kuglerová är en mycket driven och uppskattad lärare 
med en stark forskningsförankring. Hennes undervisning 
utmärks av ett starkt personligt 
engagemang för studenternas 
lärande, där hon betonar bland 
annat studentaktivitet, kreativi-
tet och förmåga till reflektion 
och kritiskt tänkande. Lenka 
har även bidragit mycket 
till ett kontinuerligt förbätt-
ringsarbete inom undervis-
ningen genom att utveckla 
lärarlagens pedagogik och 
undervisningsmetoder.

PEDAGOGISKA  
PRISET 

SLU delar sedan 2006 ut två  
stycken pedagogiska pris för 
föredömliga insatser inom
pedagogik och undervisning.  
 
Ett pris är individuellt (lärare,
studierektor eller motsvarande) och 
ett är ett lagpris (lärarlag, institution 
eller motsvarande). Nomineringar 
görs av studenter och lärare.

Foto: D
arschanaa C

hellaiah
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LAGPRISET 2022
LÄRARLAGET FÖR KLINISKA VETENSKAPER 
– DJUROMVÅRDNAD

Institutionen för kliniska vetenskaper

Övre rader från vänster:  
Hanna Lundkvist, Josefin Söder, Johanna Penell,  

Hanna Fischer, Jennie Redander, Sanna Gille
Nedre raden från vänster:  

Anja Pedersen, Todd Alsing Johansson,  
Katrin Lindroth, Anna Bergh, Sara Oltegen

Frånvarande: Ann Hammarberg, Klara Smedberg

Lärarlaget inom KV-DOV har framgångsrikt utvecklat 
kurser inom djursjukskötarprogrammet så att kvaliteten 
på undervisningen har bibehållits eller förbättrats trots 
att studentantalet har utökats från 40 till 115 studenter 
under de senaste sju åren. Lärarlaget har ett mycket gott 
samarbete och samtliga lärare tar egna initiativ till kurs-
utveckling och pedagogiskt nytänkande samt tar ansvar 
för utvecklingen av programmet som helhet. Lärarlaget är 
också mycket aktivt i att sprida sina pedagogiska erfaren-
heter till andra institutioner. Som exempel kan nämnas 
att deras pedagogiska arbetssätt har presenterats som en 
”EDUChat” för SLU:s lärare och i poddform, ”EDU-
Talk”, för att göra det lättare för andra att inspireras av det 
pedagogiska arbetssättet.
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INDIVIDUELLA PRISET 2021
PROFESSOR JÖRG BRUNET 
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Professor Jörg Brunet har alltid strävat efter att utveckla 
undervisning av hög kvalitet och med studentens lärande i 
centrum, vilket också tydligt har avspeglats i mycket höga 
resultat på kursvärderingarna.

Under pandemin har Jörg också genomfört omfattande 
anpassningar av sin undervisning, vilket har rönt stor upp-
skattning bland studenter och tjänat som gott exempel för 
andra lärare.
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LAGPRISET 2021
MARKETING AND ORGANISATION  
THEORY TEACHING TRACK 

Institutionen för ekonomi 

Bakre raden, från vänster till höger:  
Erik Melin, Johan Gaddefors, Hanna Astner,  

Per-Anders Langendahl, Karin Hakelius  
och Richard Ferguson

Främre raden, från vänster till höger:  
Tina Ericson, Josefina Jonsson, Hina Hashim

Foto: G
ajane S

habandari

MOTT* - Marketing and Organisation 
Theory Teaching Track vid institutio-
nen för ekonomi, har på ett kreativt sätt 
utvecklat sin undervisning med fokus på 
pedagogisk utveckling och progression.

MOTT:s lärare har arbetat utifrån case- 
och projektmetodik samt utvecklat 
undervisningen i generiska färdigheter, 
såsom kritiskt tänkande och förmåga att 
arbeta i grupp. Pandemin har också drivit 
på deras sätt att designa utbildningen uti-
från ”flipped-classroom” och alternativa 
examinationsformer.

PEDAGOGISKA PRISET 2021  |  
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LAGPRISET 2020
HELA SLU:S LÄRARKÅR  

Covid-19 pandemin har varit en enorm 
utmaning för alla SLU:s lärare och studen-
ter. På extremt kort tid skulle alla kurser 
läggas om till distans. SLU:s lärare var 
tvungna att lära sig nya digitala program 
och system, börja spela in webbföreläs-
ningar samt anpassa traditionella salstentor 
till digitala tentor på distans. Med ett stort 
engagemang, kreativitet, envishet och hårt 
arbete har våra lärare visat att det går att 
göra det omöjliga möjligt. Flera studenter 
har föreslagit att hela SLU:s lärarkår förtjä-
nar att uppmärksammas för att de genom 
sitt slit lyckats få kurserna att kännas 
någorlunda normala mitt i denna pandemi.

Foto: Jenny S
vennås-G

illner
Foto: H

anna O
scarsson

Docent/universitetslektor Elisabeth Persson

Docent Joachim Strengbom
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INDIVIDUELLT PRIS 2020 
DOCENT/UNIVERSITETSLEKTOR  
ELISABETH PERSSON 

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi 

Elisabeth (Lisa) Persson är en uppskattad och 
mycket erfaren lärare. När Covid-19-pandemin 
blev ett faktum i mars 2020 fick hon snabbt en 
nyckelroll när institutionens undervisning skulle 
distansanpassas och digitaliseras. Lisa tvekar aldrig 
att dela med sig av sin pedagogiska kunskap till 
andra lärare eller att ge extra stöd åt studenter 
som kämpar med de personliga utmaningar som 
distansundervisning kan innebära, som till exem-
pel ökad isolering. Under denna pedagogiskt 
utmanande tid har Lisa visat ett aldrig sinande 
engagemang för att säkerställa en hög kvalitet på 
undervisningen och att hålla sig uppdaterad inom 
den senaste digitala tekniken. 

INDIVIDUELLT PRIS 2020
DOCENT JOACHIM STRENGBOM 

Institutionen för ekologi

Joachim Strengbom är en mycket uppskattad 
lärare som lyckats väl med att inspirera sina stu-
denter även under pandemin 2020. Han har varit 
kreativ och lyckats variera undervisningen samti-
digt som han har skapat en välstrukturerad virtuell 
lärmiljö. Han har på ett föredömligt sätt tagit fram 
pedagogiska webbföreläsningar samt introduce-
rat studenterna till digitala verktyg. Joachim har 
anpassat undervisningen till distans så väl att flera 
studenter har upplevt att distansundervisningen 
verkligen tillfört kursen något extra.

PEDAGOGISKA PRISET 2020  |  
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Rektor Mårten Carlssons pris för föredömliga 
insatser som främjat dialogen mellan samhälle, 
näringsliv och SLU instiftades 1998 och delas 
ut vartannat år. Mårten Carlsson var SLU:s 
rektor under åren 1982–1994.Fo
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Foto: Göran Ekeberg / Add Light

2022 ÅRS PRIS 
PROCESS- OCH 
UTVECKLINGSINGENJÖR 
PHILIP MCCLEAF 
Uppsala Vatten

Philip McCleaf belönas 
för en yrkesgärning 
inom området dist-
ribution och behandling av dricksvatten som 
präglas av nära samverkan mellan det omgivande 
samhället. Han har i sin anställning som process- 
och utvecklingsingenjör vid Uppsala vatten och 
Avfall AB på ett föredömligt sätt använt veten-
skapliga metoder och generöst bidragit med sitt 
kunnande vid såväl handledning som deltagande 
i forskningsprojekt bl.a. avseende behandling av 
PFAS-smittade områden. 

Foto: Malin Alm

2020 ÅRS PRIS 
UNIVERSITETSLEKTOR  

MARGARETA EMANUELSON  
Institutionen för husdjurens  
utfodring och vård

Margareta Emanuelson belönas 
för ett yrkesliv såväl inom som 
utom universitetet som präglats 
av en strävan att skapa kanaler för en aktiv och 
utvecklande samverkan mellan SLU:s akademiska 
miljö och det omgivande samhället, framför 
allt den svenska lantbruksnäringen. Exempel på 
lyckad samverkan är projekten Kvalitetssäkrad 
mjölk, Kunskapsportalen Rådgivarsajten, Kompe-
tenscentrum för företagsledning samt starten av  
Innovationsstöd i mjölkproduktion.

REKTOR MÅRTEN CARLSSONS PRIS  |  
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STORA FÖRTJÄNSTMEDALJEN 2022
PROFESSOR HARRY BLOKHUIS

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

För en omfattande, originell, nydanande och internatio-
nellt mycket högt ansedd forskning inom området etologi, 
särskilt djurvälfärd.  

FÖRTJÄNST- 
MEDALJER 

SLU:s tre förtjänstmedaljer delas 
ut årligen till personer vars insatser 
gagnar SLU eller den sektor inom 
vilken SLU verkar, eller till en ung 
lovande talang i vid bemärkelse.

Den stora förtjänstmedaljen är, i korthet, 
förbehållen forskningsinsatser som bedöms 
enastående i ett internationellt perspektiv 
medan den mindre guldmedaljen är avsedd 
att belöna föredömlig, exceptionell insats av 
bestående värde. Förtjänstmedaljen i silver  
är avsedd för en ung lovande talang till  
exempel inom området innovationer och 
samverkan.

Foto: Jenny S
vennås-G

illner
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FÖRTJÄNSTMEDALJEN I GULD 2022
FORSKARE MARÍA ROSARIO GARCÍA-GIL 

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

För en framgångsrik, nytänkande tillämpad forskning inom 
området skogsgenetik som kombinerar genetiska faktorer 
med ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. 

Foto: A
ndreas P

alm
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FÖRTJÄNSTMEDALJEN I SILVER 2022
FORSKARE MICHAEL BERTRAM 

Institutionen för vilt, fisk och miljö

För en framgångsrik och omfattande forskning inriktad på att 
visa hur av människan framkallade miljöförändringar påverkar 
ekologi och evolutionsprocesser hos vilda djur. 

Foto: S
teve M

orton

FÖRTJÄNSTMEDALJER 2022  |  
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STORA FÖRTJÄNSTMEDALJEN 2021
PROFESSOR ING-MARIE GREN

Institutionen för ekonomi

För en internationellt mycket högt ansedd arbetsinsats 
inom området miljöekonomi, särskilt vad gäller valet av 
åtgärder och politik för att minska övergödningen av 
Östersjön. 
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FÖRTJÄNSTMEDALJEN I GULD 2021 
PROFESSOR ULF MAGNUSSON

Institutionen för kliniska vetenskaper

För att engagerat och framgångsrikt ha bidragit till univer-
sitetets internationella forskningssamarbete kring lantbruk 
och livsmedelsförsörjning med särskilt fokus på djurhälsa och 
produktion av animaliska livsmedel.

Foto: Jenny S
vennås-G

illner

FÖRTJÄNSTMEDALJEN I SILVER 2021
DOCENT JOHAN LUNDQVIST 

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

För en framgångsrik forskning inriktad på utveckling av nya 
och innovativa metoder för att upptäcka kemiska risker i 
miljön, särskilt toxiska ämnen i dricksvatten.

Foto: Lisbet S
pörndly

FÖRTJÄNSTMEDALJER 2021  |  
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STORA FÖRTJÄNSTMEDALJEN 2020
PROFESSOR JAN STENLID

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

För en omfattande och internationellt mycket högt 
ansedd arbetsinsats inom området skogsträdens patologi 
med betoning på att kunskaperna om skogsskador kom-
mer till praktisk användning inom förädlingsarbete och 
skogsskötsel.
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FÖRTJÄNSTMEDALJEN I GULD 2020
PROFESSOR MAGNUS APPELBERG

Institutionen för akvatiska resurser

För att framgångsrikt ha utvecklat svensk fiskeriforskning och 
samtidigt lett omvandlingen av Fiskeriverkets forskningsav-
delning till institutionen för akvatiska resurser.

Foto: Jenny S
vennås-G

illner

FÖRTJÄNSTMEDALJEN I SILVER 2020
DOCENT MARIE RHODIN 

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

För en framgångsrik forskning inriktad på klinisk ortopedi 
samt samspelet mellan häst och ryttare ur ett biomekaniskt 
perspektiv.

Foto: S
andra N

ordin Johansson

FÖRTJÄNSTMEDALJER 2020  |  
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SUMMARY  
IN ENGLISH
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PROGRAMME

2.45pm Seats to be taken in the Assembly Hall,  
  the Teaching Building

3.00pm Procession
   The Earle of Oxford’s Marche 
   (William Byrd 1543–1623)
 
   Opening speech
   Vice-Chancellor of SLU  

  Maria Knutson Wedel

   Ouverture
   (Johann Joseph Fux, 1660–1741)
   

 Honorary lecture
 Climate and environmentally-focused 

plant breeding for increased food and  
nutrition security

 Professor Rodomiro Ortiz
 
 Doctoral award ceremony by faculty

 Student unions’ speech
 Ida Segesten, chair of the Joint Committee  

of Student Unions at SLU

 Jubilee doctors’ speech
 Stig Einarsson,  

Jubilee Doctor of Veterinary Medicine

 Aria
 (Johann Joseph Fux, 1660–1741)



101

  SLU Educational Award
 Vice-Chancellor Maria Knutson Wedel
 Deputy Vice-Chancellor Pär Forslund
  

Vice-Chancellor Mårten Carlsson's award
 Chair of the SLU Board Rolf Brennerfelt 

 SLU Medals for Distinguished Service
 Chair of the SLU Board Rolf Brennerfelt

 Speech from the Medals  
for Distinguished Service winners

 Professor Harry Blokhuis

  Procession departs
  Arrival of the Queen of Sheba 
  (Georg Friedrich Händel 1685–1759)

   Please refrain from applauding during  
  the ceremony as this is not the custom.  

   Music in the Assembly Hall:  
  Linnékvintetten

   SLU Jubilee Fanfare  
  (Roine Jansson, born 1951)

   Procession Marshal: Agnes Söderqvist

   Master of Ceremonies: Jenny Sälgeback
    
6.30 pm Dinner in the Hall of State, Uppsala Castle
 After the ceremony, buses will depart from 
 the Teaching Building to Uppsala Castle.
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THE DOCTORAL AWARD CEREMONY
At today’s celebration, 25 jubilee doctors, 8 honorary doctors and 125 doctors by examination will 
be awarded their degrees.

At the doctoral award ceremony, new doctors 
and honorary doctors will receive the signs 
of their doctoral dignity – the hat or the 
laurel wreath, the ring and the diploma. 
Jubilee doctors will receive a diploma 
to mark the 50th anniversary of 
earning their doctorate.
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The hat symbolises freedom and power. 

The laurel wreath. In Greek mythology, the 
laurel tree was regarded as Apollo’s tree and ever 
since antiquity, wreaths of laurel leaves have been 
bestowed as a reward for scholarly, literary and 
sporting achievements. At the doctoral award 
ceremony, the laurel wreath is presented to 
doctors of philosophy.

The ring is of gold and symbolises faithfulness  
to science.

The diploma is the written confirmation of  
the doctorate awarded and is presented to all  
new doctors. 

The podium at the award ceremony is not only 
a podium, but also symbolises the sacred Greek 
mountain of the gods, Parnassos. Being guided 

across the podium symbolically gives the right 
to teach. 

Promoters are chosen annually, usually in order 
of seniority, by the faculties concerned. They 
choose the language of the ceremony themselves, 
Latin or Swedish.

Jubilee doctors (doctor jubilaris) are individuals 
awarded their doctoral degree fifty years ago. 
Jubilee doctors are invited to celebrate this as 
a tribute of gratitude.

Honorary doctorate (doctor honoris causa) is a 
dignity awarded by the faculties to those they 
particularly wish to honour, and tie to their  
research fellowship. 

Doctor by examination is the official term for 
a ‘new’ doctor (doctor iuvenis). 
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Presentation of  
the honorary lecturer 
PROFESSOR RODOMIRO ORTIZ, Department 
of Plant Breeding, is this year's honorary lecturer. 
Some of his work is done in close collaboration 
with practical plant breeding, often in developing 
countries, resulting in cultivars with improved 
properties in widely different crops, such as 
durum wheat and banana. He also works with 
basic plant genetic research and improved bree-
ding technology. l

Professor Rodomiro Ortiz is this year’s honorary lecturer. 
The title of his lecture is: “Climate and environmentally-focused 
plant breeding for increased food and nutrition security”.

Foto: Ibrahim Juma



106

HONORARY DOCTOR OF VETERINARY 
MEDICINE BRENDA BONNETT is a veterinarian  
and epidemiologist. Between 2014 and 2021, she 
was CEO of the International Partnership for 
Dogs, a non-profit organisation for dog health 
and welfare. She holds a doctorate in epidemi-
ology from the University of Guelph in Canada, 
where she worked as an associate professor until 
2005, before leaving to work as an independent 
consultant with her own company. She was visit-
ing professor at SLU from 1998 to 1999.

Brenda Bonnett’s extensive scientific publications 
span numerous animal species and disciplines. 
Her research has focused on companion animals 
and has included breed-specific risks of diseases 
and deaths in dogs, cats, and horses. Her epide-
miological work has made great use of secondary 
data sources, most notably a large Swedish vete-
rinary insurance database of companion animals. 

She has also studied human-animal 
interaction and communication 
between vets and animal owners. 

Brenda Bonnett has had exten-
sive links with SLU and 37 of her 
scientific articles have been co-authored by SLU 
researchers. During her time as visiting profes-
sor at the university, she revitalised epidemiology 
teaching for veterinary students, and traces of her 
efforts can still be seen in the faculty’s work. She 
has also supervised three doctoral students and 
made significant contributions on behalf of SLU 
as part of a major EU project on dogs as a model 
animal in the study of human diseases. l
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HONORARY DOCTOR OF AGRICULTURAL  
SCIENCE GUNNAR RUNDGREN is a farmer, 
consultant, debater, author and lecturer. Since 
1977, he has worked with most areas of the 
organic farming sector – from farm work to 
policy. In 1985, he was one of the founders of 
the Swedish organic certification organisation, 
KRAV. As part of his role as founder and sen-
ior consultant of Grolink AB, he has worked for 
several UN agencies and development cooper-
ation organisations. Between 2000 and 2005, he 
was President of the International Federation of 
Organic Agriculture. He has been a member of 
the Royal Swedish Agricultural Academy since 
2009.

When KRAV was founded, Gunnar Rundgren 
understood that standardised controls and label-
ling would be a valuable tool for both customers 
and producers in the work towards environmen-
tally friendly agriculture. He is deeply committed 

to international operations, and 
has experience of development 
work in Africa, Asia, Latin Ame-
rica, Central and Eastern Europe 
and Russia. Gunnar Rundgren 
is an important voice in the debate 
around agricultural development issues. He 
contributes through his knowledge, but also by 
challenging established positions both within and 
outside academia.

The role of food-producing animals in a sustai-
nable food system is an important topic for SLU’s 
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sci-
ence. Gunnar Rundgren’s stance is clear on this 
issue and the discussions about food systems and 
food supply. He combines his own experience in 
primary production with an ability to review and 
use scientific sources to develop and support rea-
soning. His strong presence in public debate the-
reby contributes to facts-based discourse. l
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HONORARY DOCTOR OF AGRICULTURAL  
SCIENCE MADELEINE FOGDE has for most of 
her career worked with development aid. She 
trained as a teacher and has extensive experience 
of the education sector. In 2011, she became the 
programme director of the Swedish International 
Agricultural Network Initiative (Siani), which is 
an attractive network for those working in global 
agricultural research. Madeleine Fogde has pre-
viously worked for the Stockholm Environment 
Institute and was director of the EcoSanRes pro-
gramme financed by Sida. She is now a member 
of the Swedish FAO committee, the board of the 
World Wildlife Fund in Sweden and the Royal 
Swedish Agricultural Academy.

Since 1993, Madeleine Fogde has worked exten-
sively with programme development, informa-
tion dissemination, capacity development and 
adult learning in Southern Africa, with a focus 
on Mozambique. She has covered a wide range 

of topics, including sanitation, sus-
tainable agriculture, food security, 
poverty alleviation, water supply, 
and women’s rights. She is part 
of a major worldwide network for 
agriculture, sanitation and women’s 
organisations. Her experiences with capacity 
development ranges from women who are illite-
rate and live in remote rural areas to politicians 
with central roles.

Madeleine Fogde’s dedication intertwines with 
topics that are significant for the SLU Faculty 
of Natural Resources and Agricultural Sciences. 
These include environmental engineering, entre-
preneurship, equality and agriculture in low-in-
come countries. Several SLU researchers are cur-
rently active within Siani, whose purpose is to lay 
the foundations for more effective development 
cooperation around poverty reduction through 
sustainable agricultural production. l
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HONORARY DOCTOR OF AGRICULTURAL 
SCIENCE SHAKUNTALA THILSTED is based in 
Malaysia, where she is Global Lead for research 
on nutrition and public health at the WorldFish 
organisation. Much of her research has been on 
aquaculture of small fish species, and its potential 
to counteract malnutrition in women and children 
in low and middle-income countries. She earned 
her doctorate in the physiology of nutrition from 
the Royal Veterinary and Agricultural University 
in Denmark, which later became part of the Uni-
versity of Copenhagen. She continued to research 
at these universities, before joining WorldFish in 
2010. Throughout her career, she has combined 
her academic work with consultancy and advisory 
roles on nutritional issues for organisations such as 
the FAO, UNICEF, IFAD and the World Bank. In 
2021, she was awarded the World Food Prize.

Shakuntala Thilsted was the first researcher to dis-
cover the high levels of essential micronutrients 

and fatty acids in the small native 
fish species commonly consumed 
in Bangladesh. She currently 
works with the development of 
fish-based products for women 
and children during their first 1,000 
days of life. These products can improve dietary 
variety and supply multiple highly bioavailable 
nutrients that are essential for the nutrition and 
health of women as well as the optimal growth, 
development and cognition in children.

Shakuntala Thilsted is a leading voice in promo-
ting the use of fish and aquaculture to advance 
food security and attain the goals of the 2030 
Agenda for Sustainable Development. The Depart-
ment of Aquatic Resources at SLU has recently 
started a collaboration with Shakuntala Thilsted 
and WorldFish. The idea is to plan joint research as 
well as develop a long-term collaboration invol-
ving more departments at SLU. l
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HONORARY DOCTOR OF AGRICULTURAL  
SCIENCE RUNE ANDERSSON is one of Swe-
den’s most successful business executives and 
entrepreneurs. He graduated from Chalmers 
University of Technology in 1968 with a degree 
in civil engineering. Between 1971 and 1974, he 
was head of administration at Luleå University of 
Technology. His career in business began in the 
late 1970s, and since then he has been the CEO 
of Plannja AB, Getinge AB, Electrolux storköks-
division and Trelleborg AB.

The development of Rune Andersson’s highly 
successful Mellby Gård began in 1986 and the 
group now includes around twenty companies, 
most of which in industry, but also in construc-
tion, agriculture, services and consumer goods. 
The company strategy is based on the belief in 
natural risk spreading and common sense.

With his great interest in busi-
ness and entrepreneurship in 
agriculture, Rune Andersson 
has been of major importance 
to the SLU Faculty of Landscape 
Architecture, Horticulture and Crop 
Production Sciences. His support and interest 
have contributed to exceptional efforts in science 
and collaboration. Rune Andersson was active in 
the creation of the Swedish Centre for Agricul-
tural Business Management, and he now contri-
butes to the funding of doctoral projects. Rune 
Andersson and his business philosophy have had 
a great impact on research and education in app-
lied business management and entrepreneurship 
that have developed at the faculty. l
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HONORARY DOCTOR OF AGRICULTURAL  
SCIENCE SARAH GURR'S researches plant dis-
eases, and she has made outstanding contributions 
in the fields of plant protection and food security. 
These include major breakthroughs in molecu-
lar plant pathology, fungal biotechnology, disease 
modelling, invasive species and the consequences 
of a changing climate. Since 2013, Sarah Gurr has 
held the Chair in Food Security at the University  
of Exeter. Prior to this, she was professor of mole-
cular plant pathology at the University of Oxford. 
She was awarded her doctorate in Plant Pathology 
in 1983 from Imperial College London. Sarah Gurr  
has published over 150 articles in scientific journals  
and has received a number of prestigious awards.

Sarah Gurr’s main research interest is how fungal 
diseases affect agriculture, horticulture and urban 
environments. Recently, her research group has 
placed great effort into identifying fungal and 
oomycete plant diseases that are, or may become, 

serious threats to global food 
security. In this work, they model 
how climate change and human 
activities will affect the spread of 
such diseases and how they can be 
controlled in the future.

Sarah Gurr has been keen to share her knowledge 
with the research community and society. She 
has also been highly involved in citizen science 
and public outreach and policy. Furthermore, she 
also has a long history of collaboration with the 
SLU Faculty of Landscape Architecture, Horti-
culture and Crop Production Sciences, where she 
has acted as an external advisor and a mentor for 
young women researchers. Sarah Gurr has played 
an important role in evaluating the research con-
ducted by SLU in 2018. She is currently a mem-
ber of SLU’s International Advisory Board, which 
advises the vice-chancellor and university mana-
gement on strategic issues. l
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HONORARY DOCTOR OF FOREST  
SCIENCES MIKAEL RÖNNQVIST is active in 
the field of operations analysis, and his research 
aims to improve planning and operation in for-
estry supply chains, which are vital for customer 
value, profitability and the environment. Mikael 
Rönnqvist is currently professor of industrial 
engineering at Université Laval in Canada. He 
received his doctorate in mathematics from 
Linköping University in 1986, and has previously 
worked in Sweden, New Zealand and Norway, 
before moving to Canada in 2012. His list of 
publications is extensive, and includes around 130 
articles in scientific journals.

Mikael Rönnqvist has made significant contribu-
tions to forest research and to the forest industry 
by developing and applying operational analysis 
methods to the forest sector’s value chain. Rönn-
qvist is one of the creators of the concept behind 

‘Krönt vägval’, a tool used to cal-
culate the most efficient route 
for forest transport. This tool is 
now used by approximately 100 
forestry companies.

SLU has successfully collaborated with Mikael 
Rönnqvist on many occasions, including in the 
development of the Heureka decision support 
system. He has also collaborated with SLU eco-
logists to solve optimisation problems regarding 
strategies for choosing forests to be set aside as 
reserves. In addition, he has contributed to both 
Bachelor’s and doctoral courses and initiated 
several e-learning tools dealing with supplying 
raw materials to the forest industry. The most 
famous of these is the ‘Wood Supply Game’, an 
award-winning educational game freely available 
to users worldwide. l
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HONORARY DOCTOR OF FOREST  
SCIENCES MONIKA STRIDSMAN has had a 
long-standing career in the Swedish forest indus-
try. Her career began at Domänverket, the for-
mer public authority that managed state-own 
forests, where she stayed until 1989. Since then, 
she has been the managing director of the Swed-
ish Forestry Association, secretary-general of the 
WWF, manager at the Swedish Environmental 
Protection Agency, chair of the Swedish Forestry 
Society and director-general of the Swedish For-
est Agency. She has been a member of the Royal 
Swedish Agricultural Academy since 1990.

When Monika Stridsman began her career, 
forestry was a much more male-dominated pro-
fession than it is today, and she was one of the 
first women officials in the Swedish forestry 
sector. Throughout her career, she has broken 
new ground and in recent decades, she has served 

as an important role model for 
women foresters. In addition to 
her professional life in various 
companies and organisations, 
she has also managed to contri-
bute greatly to various boards and 
committees.

Monika Stridsman’s passion for forestry research 
and education has been an asset to SLU. She 
has been on the board of several projects fun-
ded by Mistra; she has been involved with the 
SLU Swedish Species Information Centre, and a 
member of the SLU board. Thanks to her dedi-
cation, issues that are important for the industry 
have been raised at SLU’s Faculty of Forest Sci-
ences. Her interest in public outreach has contri-
buted significantly to the wide impact of research 
results from the faculty, and their significance for 
the daily activities in the forest. l
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AWARDS AND MEDALS
The SLU Educational Award
SLU offers two educational awards for “exemplary efforts within education and teaching”. 
One award is for individual achievement, the other may also be awarded to a group.  
Teachers and students nominate candidates.

Vice-Chancellor Mårten Carlsson’s Award
Vice-Chancellor Mårten Carlsson’s award is for excellent efforts that have promoted dialogue 
between society, business and SLU. It was created in 1995 and is presented every two years. 
Mårten Carlsson was SLU’s vice-chancellor 1982–1994.

The SLU Medals for Distinguished Service
Each medal is awarded annually to someone whose efforts “benefit SLU or the sector  
in which SLU works”, or to a young, promising talent in a wide sense.
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