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Det ﬁnns inget naturligt jord- eller skogsbruk, skriver Peter Sylwan i ”Edens lust-

gård tur och retur”. Odling innebär modiﬁering av naturen, en koncentration av växtkraften till
önskade sorter.
När lantbruket ”uppfanns” var vi kanske tio miljoner människor på jorden. Befolkningen ökade
sedan raskt i takt med stigande matproduktion. Missväxt och farsoter tog ibland stora tributer och
befolkningstalen sjönk periodvis men kom hela tiden igen. Av dussinet födda barn överlevde ofta
bara två eller tre. Före moderna mediciner och möjligheterna till ”pension” var många födda barn,
varav några kanske klarade sig till vuxen ålder, en god strategi inför föräldrarnas ålderdom. Så är
det ännu i många fattiga samhällen på jorden.
Sjukvården utvecklades i vår del av världen och befolkningen steg då kraftigt. Ekonomisk
utveckling gav möjlighet till sparande och sociala trygghetssystem byggdes ut. Folkökningstakten
började minska genom att människor inte längre behövde sätta så många barn till världen när de
man födde överlevde. Från Europa var det dessutom många som emigrerade.
Också i den fattiga världen infördes efterhand sjukvård och mediciner, men god ekonomisk utveckling, sociala trygghetssystem och massemigration stod inte till buds. Mycket snabb folkökning
ledde i stället till och leder fortfarande till att människor överexploaterar sina åkrar och försöker
odla marker – branter och halvöknar – som inte alls är lämpliga för jordbruk, med katastrofala
resultat för både produktion och miljö. Även i den rika världen, där vi föder oss drägligt, ger utvecklingen som bekant kraftiga ekologiska fotspår.
Vilken är då vägen framåt? Hur ska mark, energi, näring och miljö räcka till våra behov av mat
och värme? Av Peter Sylwans tre angivna vägar är en deﬁnitivt otänkbar för de ﬂesta av oss – att
låta miljarder människor dö.
De två andra vägarna återstår. Den ena handlar om eﬀektivisering av kända metoder, den andra
om utveckling av nya energikällor, nya sätt att utvinna och cirkulera näringsämnen, ny odlingsteknik och nya produkter ur träd och grödor. Det är en minst sagt fascinerande bild som målas
upp av livsvetenskapernas möjligheter att klara de problem vi står inför. Och det hela utgår från
solskenet. Direkt genom uppvärmning eller solceller för elektricitet eller indirekt genom vatten-,
våg- och vindkraft och i ökande grad genom de gröna cellernas outtröttliga jobb.
Vi börjar förstå i detalj hur växandet går till. Potentialerna är enorma. Fabriker baserade på träd
och andra växter kan göra allt det som idag åstadkoms av olja – och en hel del mer. Vårt sekel blir
biologins århundrade, spår Peter Sylwan – om vi satsar som vi borde på forskning, utveckling och
utbildning. Vägen kallas E5:an med positiva förtecken för Etik, Ekologi, Estetik, Ekonomi och
Empati. Det är trygga människor som blir generösa människor.
Åke Barklund
Akademiens sekreterare och VD
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Antropocen – människans tidsålder

Är det en tänkbar hederstitel eller den slutliga
katastrofvarningen? Antropocen? Amerikanska
geologers namnförslag på de senaste 200 åren.
Människans tidsålder. Människan jämställd
med de krafter som får landmassiv att höja sig
över slätterna och kontinenter att sjunka i haven. Glaciärerna med sina bergkrossar, markhyvlar och fallvindarna vid iskanten. De som
blåste samman de ﬁnmalda mineralmassorna i
väldiga bördiga lössjordsområden. Är det rimligt att jämställa oss med krafter som byggt och
byggt om ett helt jordklot? Antagligen. Men
även om de senaste 200 åren betyder målgång
för vår pågående ”total global makeover” så ligger startpunkten mer än 10 000 år tillbaka i
tiden.
Det var då vi blev jordbrukare. Det vill säga
började bruka jorden – och förbruka den. Det
ﬁnns inget naturligt jordbruk och ingen naturenlig odling. Jordbruket är per deﬁnition ett
bokstavligt brott mot naturens ordning. Som

bönder bröt vi bokstavligen upp marken och
började odla den i stället för att leva av det som
levde där ändå. Att odla är att medvetet skapa
egna monokulturer. Det är inget som naturen
utanför människan sysslar med. Vi slutade att
vara en ekologisk faktor bland alla andra och
inledde vår egen tidsperiod som en självständig
ekologisk maktfaktor.
Vårt ursprungliga jordbruk var ett sätt att
dra nytta av ovanjordens fossila näring. Ungefär
som vi nu drar nytta av underjordens fossila
energi. Det som jordbrukandet ”bröt” ur jorden var dess fossila rikedomar av sedan årmiljoner lagrade organiskt bundna näringsämnen
och salter från vittrade bergarter. I våra nuvarande magra skogslandskap tömde dåtidens
svedjebruk snabbt marken på dessa rikedomar
och brukaren tvingades ﬂytta till nya svedjor.
I slättlandskapet var jorden djupare, mineralerna rikare och tidsfristen längre. Men också
där tog näringen slut. Ängen med sina betande

Det ﬁnns inget naturligt jordbruk. Bonden är del i den pågående stora globala Total Makeover som amerikanska geologer har
döpt till Antropocen – människans tidsålder.
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djur – den gödsel de lämnade efter sig eller som
samlades under vintern och spreds på den utsugna jorden till våren gjorde ängen till åkerns
moder.
Tack vare en annan fossil resurs – guanoskarvens lagrade spillning i form av chilesalpeter – blev ängen och djuren inte längre lika
central som näringsleverantör till åkermarken.
Ängen kunde förvandlas till odlad betesmark,
fodermark och åkermark. Och med fosfor, kali
och kalk från gruvor och kalkbrott gjorde vi
oss också alltmer oberoende av markens naturliga mineralvittring. Den stora befrielsen från
naturens egna fossila näringsresurser kom med
konststycket att bryta mineraler ur gruvor och
binda kväve ur luften och förvandla dem till
näring åt växterna. Ungefär samtidigt började
vi också befria oss från beroendet av våra ursprungliga arbetskamraters bränsle – växterna.
Gräsätande oxar och hästar ersattes av oljedrivna traktorer och maskiner.
När vi levde på vilda grönsaker, rötter, nötter och ett och annat rovdjursrivet kadaver
– och kanske någon gång ett eget nedlagt villebråd – behövdes det mellan 50 och 100 hektar
mark för att försörja en människa. Nu är den
globala tilldelningen av jordbruksmark nere i
0,25 hektar per person. Att ﬂer än 800 miljoner människor idag lever på och nära svältgränsen har inget att göra med brist på jordresurser eller förmågan hos de 0,25 hektar vi nu
har att odla på att producera ännu mer mat. I
många av världens länder ligger medelskördarna – också i områden med goda jordar och bra
klimat – långt under vad moderna maskin- och
konstgödseljordbrukare har visat att 0,25 hektar kan producera. Men de ekologiska hjulspår
vårt jordbruk lämnar efter sig är djupa och de
resurser det använder begränsade. Så djupa och
begränsade att vi är tvungna att ﬁnna radikalt
nya vägar för framtidens hållbara naturbruk.
I våra tidigare skiften under resan från sam-
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larliv till kemijordbruk ﬁnns en minsta gemensam nämnare. Varje gång vi har varit nära att
slå huvudet i taket har vi hittat nya sätt att ersätta det som var den då begränsande resursen.
Och den minsta gemensamma nämnaren i den
processen är – nya kunskaper. När vi som grönsaks- och kadaverätande samlare/jägare blev för
många för den begränsade vildmark som stod
till buds, ersatte vi mark med kunskap om hur
man svedjade och odlade. När den fossila näringen i marken blev begränsande ersatte vi den
med kunskap om att ängen och djuren är åkerns
moder. När deras näring inte längre räckte till
kom så småningom kunskapen att luftens kväve
kunde ﬁxeras i en industriell teknisk process.
Och när den mänskliga arbetskraften blev en
avgörande begränsning kom kunskapen om
ångkraften, maskiner och motorer.
Vår tids mest begränsande och begränsade
resurser är många. Däribland återigen marken
– det ﬁnns ingen mer mark att odla upp. I varje
fall inte tillräckliga arealer för att kompensera
för all den mark som årligen försvinner under
svällande städer och växande infrastruktur.
Eller den mark som förstörs genom ökenbildning, försaltning, försumpning och försurning.
Den mark vi har, den har vi. Och den måste
kunna leverera mer mat med betydligt mindre
insatser av andra begränsande och begränsade
resurser – till exempel fossil energi. Nästan all
energi som används i åkerbruket är fossil. 30
procent används av plog och harv, 40 procent
går åt i tillverkningen av gödsel och 20 procent
försvinner i skördearbetet.
Den tredje – och kanske mest begränsande
och begränsade resursen – är natur och miljö,
framför allt vatten. Vi har ju inte alltid sett det
så, att natur och miljö är resurser som förbrukas och ska räknas in i kalkylen. Den handel
med utsläppsrätter för koldioxid som nu börjar, sätter ett pris på vad utsläppen av koldioxid
förbrukar av resurserna lufthav och klimat-
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Den mark vi har, den har vi. Vi måste få den att producera mer mat med mindre insatser av fossil energi och till lägre
miljömässiga kostnader.

stabilitet. Ännu ﬁnns inget pris på och ännu
ingen handel med utsläppsrätter för till exempel
fosfor i Östersjön. De borde komma. Inte bara
därför att kostnaden för skadorna i Östersjön
då blir synliga. Det skulle också göra det tydligt
att fosforn är en begränsad resurs i sig som det
borde löna sig att på alla sätt hålla kvar där den
ska vara. Nämligen i jorden och i växterna och
inte i havet.
Den ekvation som handlar om hur tillgängliga produktionsresurser av mark, energi, näring och miljö ska räcka till behoven av föda,
foder, ﬁber och bränsle har förstås minst tre
tänkbara lösningar.
En är att lyckas ta ut mer av det vi redan
använder, eﬀektivisera helt enkelt. På den vägen
kan vi komma en bra bit – men inte till hållbarhet. De resurser vi nu använder är ändliga och
den påverkan de gör på de egna och omgivande
ekosystemen är inte långsiktigt hållbar eller acceptabel.
En andra är naturens egen lösning på resurskriser som är lika eﬀektiv som grym och
omöjlig att acceptera – det Malthusianska katastrofscenariet där svält och krig reducerar befolkningen till den storlek som resurserna kan
bära. Vår tids mildare variant på temat handlar

om att frivilligt byta till en livsstil där konsumtionen inte blir större än resurserna kan bära.
Om den lösningen är hållbar avgörs dock inte
av oss, utan av vad 1,3 miljarder kineser, en
miljard indier och alla andra som har en bra
bit kvar till västerländska konsumtionsmönster
anser om den!
Att minska behovet av resurser genom ändrad livsstil är en vansklig sak. Att kräva av dem
som inte har, att de ska avstå från det som andra
redan skaﬀat sig, är knappast någon konﬂiktfri
strategi. Och hur lätt är den att försvara moraliskt? Visst kan vi kräva och visst ﬁnns det
utrymme för att människor i väst och nord
ska ändra livsstil och förbruka mindre genom
att konsumera mindre. Men världens rika är i
minoritet och varje minskning i nord och väst
kommer att med råge ätas upp av en högst rimlig och legitim ökad förbrukning i syd och öst.
Återstår alltså att klara hållbarhetsekvationen genom att öka produktionen samtidigt som
vi minskar behovet av resurser. Uppgiften för
Jordens skogs- och jordbrukare är att radikalt
minska förbrukningen av fossil energi, både i
maskindriften och tillverkningen av gödselmedel, och att samtidigt öka produktionen och höja
kvaliteten på produkterna, minska utsläppen
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till omgivande ekosystem till en hållbar nivå,
återställa förlorade och skapa nya naturvärden.
Denna tredje lösning på ekvationen förutsätter att vi hittar nya hållbara energikällor, nya
sätt att få fram den näring odlingen behöver, ny
odlingsteknik och nya egenskaper hos de växter
vi vill odla.
Av samma skäl som det inte ﬁnns något naturligt jordbruk ﬁnns det inte något naturligt
djurbruk. Allt djurbruk, utom möjligen att äta
rester efter andra rovdjurs jakt och egen jakt på
vilda djur i deras naturliga miljö, är ett brott
mot naturens ursprungliga ordning. De tämjda
och förädlade husdjuren har kvar starka grundläggande instinktiva beteenden som också gör
det mycket svårt att hålla dem på ett sådant sätt
att de kan få utlopp för sin egen natur. Katter
och hundar möjligen undantagna.
Med ökande köpkraft i många
stora regioner i världen stiger efterfrågan på mjölk, kött och ﬂäsk
dramatiskt. Som en följd av den stigande efterfrågan och ökande global
konkurrens blir också anläggningarna där det produceras mjölk, kött
och ﬂäsk allt större och eﬀektivare.
Också vårt djurbruk bygger på resurser som inte är långsiktigt hållbara.
Fodret som djuren äter kommer från en växtodling som inte är långsiktigt hållbar. Mjölkoch köttproduktion som bygger på kraftfoder
och spannmål från öppen växtodling skapar
mer växthusgaser än betesmarken fångar in.
Konsumenternas värderingar av vad som är
god etik och estetik i djurbruket kommer att

vara viktiga faktorer i villkoren för framtida
djurbruk. De kommer sannolikt också att påverkas av våra nya genetiska kunskaper om det
nära släktskapet mellan djur och människor.
Den väg vi måste slå in på för att jord-,
djur- och skogsbruk ska bli långsiktigt hållbart handlar om att minska insatsen, öka utbud
och kvalitet och samtidigt klara miljökrav, naturvård och djurvälfärd. Den vägen går längs
E5:an med positiva förtecken på alla variablerna
Etik, Ekologi, Estetik, Ekonomi och – Empati.
Inget annat djur har en förmåga jämförbar med
människans att leva sig in i andra varelsers livsvillkor, upplevelser och behov.
För att testa av E5:ans framkomlighet i
praktik och teori gav sig Miljökommittén
inom KSLA ut på en kombinerad studieresa
och vetenskaplig workshop hösten 2007. Den
mest brännande och utmanande
frågan handlade förstås om människans ursprungliga syndafall och
om det ﬁnns en möjlig väg tillbaka till Eden? Men det är långt
ifrån bara en fråga om huruvida
vi faktiskt har eller kan skaﬀa nya
kunskaper och utveckla ny teknik
och nya odlingsmetoder. Det är i
lika stor utsträckning en fråga om
vilka villkor som gäller för hur vi gör när
vi bestämmer oss för att göra som vi gör.
Med andra ord; kan vi fatta vilka beslut som
helst? Eller lyder vårt beslutsfattande under
särskilda lagar och villkor som begränsar vår
förmåga att se hur världen är beskaﬀad och
hindrar oss att fatta förnuftiga beslut?

E5
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Beslutens beroende

Enögda och närsynta med brytningsfel
I den bästa av världar fattar vi våra beslut efter
medvetna och noggranna överväganden. Där
vet vi vad vi värderar som viktigt, tar reda på
fakta och fattar sedan ett beslut som kommer
så nära våra värderingar som fakta någonsin
tillåter.
I verkligheten styrs våra beslut av helt andra
krafter. Högst personliga krafter som inte bara
bygger på vår livserfarenhet utan också tycks
bestämda av djupt nedärvda och medfödda mekanismer.
– Som beslutsfattare lider vi av tre allvarliga
problem. Vi är enögda, vi är närsynta och vi
lider av allvarliga brytningsfel, säger Nils-Eric
Sahlin, ﬁlosof, besluts- och riskforskare.
Enögdheten visar sig i att vi är mästare på
att söka den information – rätt eller fel – som
stöder de gissningar vi gör om hur världen ser
ut. Gissningar som i sin tur bygger på de värderingar vi har om hur världen borde se ut. Och
vi är hopplösa på att se de fakta som talar emot.
Vi är bra på att veriﬁera – men dåliga på att

falsiﬁera det vi tror på. Det tar nämligen emot.
Att få sina föreställningar bekräftade känns
bra. Att tvingas ändra sig är inte lika lustfyllt.
I orsakskedjan från fakta över värderingar till
känslor är den ideala gången att vi först tar reda
på fakta, sedan låter dem påverka våra värderingar och till sist känner oss rätt nöjda med de
beslut vi fattar.
I verkligheten är det oftast den omvända
ordningen som gäller. Känslan kommer först.
På den bygger vi våra värderingar – och sist letar vi mycket enögt efter de fakta som bekräftar
våra värderingar.
Närsyntheten gör att vi dessutom väljer de
fakta vi har precis framför näsan. Det kostar på
i tid och ansträngning att leta fakta utanför de
lättillgängliga källorna. Det är enklare att välja
det näraliggande framför det svårtillgängliga
och att välja det enkla framför det komplexa.
Att manövrera efter en svartvit färgskala ligger oss närmare om hjärtat än att kryssa i den
mångfärgade mosaik som utgör den värld vi
lever i.
Brytningsfelet gör att sammanhanget bestämmer. En enkel berättelse leder blicken och
tanken i en bestämd riktning. Det klassiska
exemplet handlar om Linda; hon är en ung
kvinna i 30-årsåldern. På universitetet var hon
aktiv i kärnkraftsrörelsen, socialt medveten och
hade bra betyg. Efter att ha hört berättelsen om
Linda, vad svarar vi då på frågan om vad vi tror
om Linda – att hon är bankkassörska eller att
hon är bankkassörska och aktiv feminist? De
ﬂesta svarar att hon är bankkassörska och aktiv feminist. Svaret är ett logiskt felslut byggt
på vad vi hört om Linda. Vi har förstås ingen
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möjlighet att på grundval av vad vi fått reda på
veta något säkert om Linda annat än att hon är
just bankkassörska.
En annan sida av brytningsfelet är att vi är
extremt dåliga på att förstå och hantera osäkerheter när det inte ﬁnns några enkla entydiga
svar på svåra frågor. Framförallt är vi dåliga på
att förstå och göra oss en bild av vad som menas
med ”sannolikt”.
Hur sannolikt är det till exempel att en
kvinna som har testat positivt i en mammograﬁ verkligen också har bröstcancer? Vi vet
att testet ger ett korrekt svar i 80 procent av
fallen. Alltså att de verkligen upptäcker åtta av
tio undersökta kvinnor som har cancer. Vi vet
dessutom att 10 procent av alla testade kvinnor
får så kallat falskt positiva svar. Det vill säga att
de ger utslag för tumör trots att inga cancerceller ﬁnns.
Från statistiken om hur många kvinnor som
verkligen får bröstcancer vet vi att sannolikheten för att en kvinna i 40-årsåldern ska drabbas
är cirka en procent. Men om man nu testar sig
och får veta att testet är positivt, hur stor är då
den faktiska sannolikheten för att jag verkligen också bär på cancerceller om jag nu är en
kvinna i 40-årsåldern? De allra ﬂesta svarar just
80 procent. Men det är ju bara sannolikheten
för att testet visar rätt. Inget om hur stor sannolikheten är att jag har cancer. Den faktiska
sannolikheten är bara 7 procent. För att förstå denna skenbart orimligt låga siﬀra måste vi
tänka i steg och personer – inte i procent och
teori. Så här:
I en grupp på 1 000 kvinnor i 40-årsåldern
kommer tio att få cancer. Det vet vi av statistiken. Mammograﬁn upptäcker åtta av dem. Av
de som inte får cancer av de tusen, det vill säga
990, kommer mammograﬁn ändå att ge ett
falskt positivt svar för 99 kvinnor. Så här står
doktorn med en grupp på 107 kvinnor (8+99)
som alla har fått mammograﬁdiagnosen cancer

12

– men det är bara åtta av dem som verkligen har
cancer, det vill säga 8/107= 0,07.
Till brytningsfelet hör också att vi ofta är
mer övertygade om våra egna åsikter och ståndpunkter än vi har skäl att vara – vi är helt enkelt
”overconﬁdent”. I vår troligen medfödda och
instinktiva strävan att bli sedda och få en position bland våra likar är tveksamhet ingen bra
signal. Den som utstrålar trygghet och säkerhet
går före den som tvekar försiktigt inför livets
mångtydigheter.
Lägg därtill egenskapen som kanske ger oss
det allvarligaste brytningsfelet av alla; vi söker
inte bara meningen i livet – vi skapar den också.
Vi tycks helt enkelt ha svårt att stå ut med det
meningslösa och lägger gärna livet tillrätta i
enlighet med vad vi tror oss veta, och vi gör
det i ett meningsmönster som stämmer med vad
vi tror oss ha nytta av eller som vi är övertygade om innebär en fara eller som vi tror oss
ha kontroll över. Det gäller i högsta grad när
vi gör våra riskvärderingar. Kärnkraft, mobilmaster, genteknik eller nanoteknik är fenomen
på långt avstånd, med svårfångad direkt nytta
och bortom vår egen kontroll. De ligger högt
på riskskalan också hos människor som utan
den minsta rädsla talar timmar i mobiltelefon,
röker, kör motorcykel eller bil.
Vita män – och rosa skimmer
– Vita män ser världen i ett rosa skimmer, säger
Nils-Eric Sahlin och berättar om ”The White
Male Eﬀect”.
Två amerikanska samhällsforskare har i en
undersökning påvisat att vita (välutbildade)
män från USA och Europa konsekvent ser världen som mindre riskfylld än vita kvinnor eller
män som beskriver sig själva som latinamerikaner, asiater eller afrikaner (Finucane and Slovic
1999). Det gäller i alla frågor i alla dimensioner som de undersökt. Det är viktigt att känna
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till eftersom dessa vita (välutbildade) män från
USA och Europa har dominerande roller i beslutande organ och mäktiga röster i internationella förhandlingar om jordbrukssatsningar och
forskningsinriktning och lagstiftning.
– Om dessa män, som ser världen som mindre riskfylld, dessutom är närsynta, enögda och
har brytningsfel, kan vi vara tämligen säkra på
att vi får felhandlingar. Och då är frågan hur
svåra de här felhandlingarna blir, säger NilsEric Sahlin.
Det är heller inte svårt att räkna ut att de
besluten, hur riktiga de än kan vara sett ur varje
tänkbart perspektiv om säkerhet och framtida
samhällsnytta, kommer att gå på tvärs mot
många andra gruppers värderingar – och synfel.
Ur detta dilemma ﬁnns förstås bara en utväg.
Ett ständigt pågående, öppet och ifrågasättande oﬀentligt samtal som förses med fakta och
argument från en lika ständigt pågående, öppen
och ifrågasättande vetenskaplig forskning. Och
fungerande demokratiska institutioner, organisationer, fritt internet och aktiva medier.
Mänskligt ansikte
Det är känslan som styr. Mekanismerna bakom
synfelen är den känsla som färgar och förvränger. Det är också känslan som hjälper – eller
stjälper oss – när vi måste fatta de viktiga och
riktiga besluten.
– Varför gör vi ingenting åt det som pågår i
Darfur? frågar Nils-Eric Sahlin.
Han pekar på att människan under 1900talet har tagit livet av sina medmänniskor i det
ena massmordet och folkmordet efter det andra.
Två miljoner armenier i början på 1900-talet.
Sex miljoner judar under andra världskriget,
tusentals i forna Jugoslavien, Rwanda och så
vidare. Och alltid – eller nästan alltid – har vi
blundat eller reagerat för sent eller för svagt.
Den förklaring han ger har sina rötter i vår

utvecklingshistoria. För att reagera måste vi se
en enskild medmänniska. Inte bara en anonym
grupp, som i många fall dessutom har bestialiserats av sina ﬁender. Det är ingen tillfällighet
att hjälporganisationerna vädjar till oss med bilder av enskilda lidande människor, helst barn.
Nöden måste ha ett ansikte för att vi ska förstå
och reagera – inte kläs i anonyma siﬀror.
Det ﬁnns mycken psykologisk forskning
som tyder på att vi är födda med en instinktiv förmåga att lära oss skydda och ställa upp
för dem som står oss nära. Familjen, släkten,
gruppen – de som har ett ansikte och som vi
vill räkna oss till. Utan en medfödd talang att
lära oss bli solidariska med gruppen hade vi helt
enkelt inte kunnat existera som människor. Att
en dödsdömd förs med huva till galgen eller
med ögonbindel inför exekutionsplutonen har
ingenting med hänsyn till den dömde att göra.
Det är för att bödeln, soldaterna och åskådarna
inte plötsligt ska få se en medmänniska i ögonen, känna sig som mördare och kanske vägra
delta.
Att tillhöra en grupp är – och har framförallt varit – bokstavligt talat livsviktigt. Det på-

Vi föds med en instinktiv förmåga att
lära oss skydda och
bevara ”de våra”.
Utan gruppsolidariteten hade vi inte
kunnat överleva
som människor.
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verkar vår känsla att fatta de beslut och göra
de val som vi förväntar oss ska gillas av och ge
respekt från den grupp vi tillhör.
– Vilket val gör du? frågar Nils-Eric Sahlin.
Du har två ﬂyktingläger. I det ena lägret ﬁnns
det 100 ﬂyktingar. Du kan rädda 80 procent
av dem. I det andra lägret ﬁnns det 1 000 ﬂyktingar. Du kan rädda 20 procent av dem. Vad
väljer du om du bara kan göra ett val?
Forskningen (Paul Slovic) visar att de allra
ﬂesta människor svarar 80 procent av de hundra, trots att det andra valet hade räddat 120
ﬂer människoliv. Och varför fattar vi ett så uppenbart felaktigt beslut? Därför att vi saknar
intuitiv känsla för absoluta tal. Storheter måste
relateras. Och då känns det som om vi vinner
mer respekt av andra om vi lyckas rädda nästan
alla, det vill säga 80 procent av 100 jämfört med
att lyckas med bara 20 procent av 1 000.
Hållbara beslut
Det är svårt att fatta rätt beslut. Det blir inte
lättare av att vi lider av enögdhet, har bryt-
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ningsfel och är närsynta. Det blir inte heller
lättare av att vi är så djupt mänskliga att vi har
svårt att förstå abstrakta storheter eller av att de
problem vi ska lösa också är lättast att förstå om
de har ett mänskligt ansikte.
Hållbarhetsekvationen som Jordens skogsoch jordbrukare måste lösa inom de närmaste
decennierna är minst sagt svårlöst. Inom de
närmaste 50 åren måste de ta sin del i arbetet
med att få fram 50 procent mer mat till priser
som människor har råd att betala – utan att det
ﬁnns någon ny mark att odla upp. Samtidigt
måste de minska förbrukningen av de andra begränsade resurserna vatten och energi, minska
den negativa miljöbelastningen, återställa och
nyskapa stora naturvärden. Den ekvationen går
helt enkelt inte ihop utan att forskningen får
fram nya kunskaper om hur naturen fungerar.
Och att den kunskapen kan omsättas i ny teknik som också kan komma till praktisk användning i stor skala. Det kommer den inte att göra
med mindre än att beslutsalternativen sätts in i
en berättelse som tar hänsyn till våra synfel och
vår mänsklighet.
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Lean and green

Är det där utmaningen ligger – att kunna se
de rätta proportionerna tvärs igenom alla våra
synfel? Att kunna se var de verkligt stor utmaningarna ﬁnns för att kunna skapa ett hållbart
naturbruk?
Det är troligen inte särskilt många
Medelhavsturister som har funderat över varför
vår tids arkeologer tvingades gräva så djupt för
att frilägga antikens teatrar och palats. Varför
låg Troja och Knossos begravda under så djupa
lager av jord och sand? När Evert Taube sjunger om den välsignade änglamarken och den
himlajord som föll ned från skyn så besjunger
han egentligen en av den mänskliga kulturens
värsta miljökatastrofer. Jorden som döljer antikens lämningar blåste dit från bergssidor som
lades nakna när skogen blev bränsle, båtar och
byggnader och gav plats åt betande får, kor och
getter. Om Mississippi – världens tredje största
ﬂod – säger den svarta humorn bland jordforskare att den är ”…too thick to navigate but too
thin to cultivate”. För tjock för att segla i men
för tunn för att odla i!
I global skala beräknar forskarna att cirka
50 procent av den värdefulla ytjorden på världens åkrar har runnit ut i haven de senaste 100
åren och att minst 40 procent av världens åkermark är utsatt för allvarlig jorddegradering – i
första hand erosion, försaltning och försumpning. I Sverige är problemen inte så allvarliga.
Men också här är alla vattendrag som rinner
genom jordbrukslandskapet fyllda av slam så
fort det regnar under de sju månader då marken ligger svart och obevuxen. Eller när vårens
smältvatten tar med sig ytjorden mot havet. I
Skåne byter lantbrukarna jord med varandra i

tämligen besvärliga stoftstormar var och varannan vår när högtryck i österläge, torka och
friska vindar slår till innan vårsådden kommit
tillräckligt långt för att skydda marken. Och
allt som blåser bort måste ersättas. Den jord
som försvinner är i allmänhet också den som
håller mest näring. Nu rinner den mot havet
där den göder alger och dödar bottnar. Och på
åkrarna som den kom ifrån måste lantbrukarna
sprida ny näring.

Med regnet och ytvattnet rinner jordbruksmarken ut i havet
– göder och dödar det.

Nu stiger priset på energi. Det betyder inte
bara att det blir dyrare att driva lantbrukets maskiner. Det betyder också att gödseln blir dyrare. Därmed kommer en gammal självklarhet att
bli alltmer uppenbar: de ﬂesta krav som ställs på
miljöanpassningen av jordbruket innebär också
en ekonomisk vinst om de uppfylls. Varje sparat
kilo kväve per hektar som inte läcker ut från
åkermarken utan i stället hamnar i växterna betyder cirka 13 kronor lägre utgifter per hektar.
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På en 100-hektars gård som använder ungefär
200 kilo kväve per hektar och kan minska sin
kvävegödsling med tio procent utan att skörden sjunker betyder det cirka 2 000 kronor. Inte
mycket kanske kan tyckas – men vem slänger
bort 2 000 kronor om han inte behöver? Till det
ska läggas det som kan sparas in på drivmedel
till gårdens maskiner. I växtodlingen går cirka
en tredjedel av energin åt till jordbearbetningen
och en tredjedel till gödselmedel. Med ett råoljepris på 127 dollar per fat (19 maj 2008) och
ett dieselpris vid pumpen på över 13 kronor
växer förstås intresset snabbt för att hitta metoder att spara gödsel och minska jordbearbetningen i växtodlingen.
Skydda marken
Den här utvecklingen har varit lätt att förutsäga
i decennier. Men få har särskilt stora möjligheter – eller anledningar – att anpassa sig till det
som vi vet kommer att hända innan det händer.
Om man inte är statlig forskare förstås, med
just uppgiften att skapa handlingsberedskap inför förändringar. Så tolkade i varje fall Christer
Nilsson och hans medarbetare sitt uppdrag när
de för 15 år sedan startade försök med att hitta

odlingsmetoder som krävde mindre insatser
men gav samma skörd.
Med sinne för proportioner kollade han
först vad en av de i dubbel bemärkelse tunga
posterna i både ekonomin och miljöbudgeten
betydde; de stor tunga maskinerna och deras
bearbetning av jorden.
– Det visade sig att plöjningen hade lika
stor negativ eﬀekt på alla nyttiga insekter som
bekämpningsmedlen, säger han. När vi plöjer
skapar vi i princip en öken.
Att plöja marken är ett brutalt ingrepp i
markens ekosystem. Markmikrober som trivs
på djupet vänds upp i ytan och de som trivs på
ytan vänds ned i djupet. Insekterna får radikalt nya livsbetingelser och måsarna ges dukat
bord av den livsviktiga medarbetare som Harry
Martinsson döpte till ”Den Undre Bonden”
– daggmasken.
Bonden plöjer sin mark av två skäl.
Ursprungligen i första hand för att döda andra
växter som konkurrerar med de växter han vill
odla och för att få en lucker markyta som han
kan mylla sitt utsäde i (våra sädesslag är pionjärväxter som klarar sig bäst på öppen mark).
Numera – med alla tunga maskiner som gång
på gång kör över fälten – också för att bryta

Plöjningen vänder upp och ned på markens ekosystem. Markmikrober hamnar i fel miljö och måsarna kan glädja sig åt ett
dukat bord där dagens rätt är daggmask.
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En klövervall ger näring åt efterföljande gröda.
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den sammanpackade marken och ge rötterna
en bättre chans att tränga på djupet. Sår och
skördar man på en jord som inte är packad alls
går det i bästa fall att få ut 25 procent högre
skörd med samma insatser av gödsel – eller
samma skörd med 25 procent mindre insatser
av växtnäring. Andra beräkningar säger att dagens spannmålsskördar kunde ha varit 10–20
procent högre med samma insatser om markens struktur och fysikaliska egenskaper varit
lika goda som för 40–50 år sedan, innan de
tunga maskinerna kom till jorden. Följaktligen
har Christer Nilsson ägnat en stor del av sitt
forskarliv åt att leta efter nya sätt att odla där

bonden helst inte behöver bearbeta marken alls
och där den heller aldrig – eller nästan aldrig
– ligger utan ett skyddande växttäcke. Och så
här ser hans växtföljd ut:
Första året brödhöstvete som sås tillsammans med en blandning av klöver och gräs.
Efter skörden på hösten får gräset och klövern
ljus och kan börja växa på allvar. Att vi kallar
pengar för klöver har sin grund i att klöver en
gång i tiden var så gott som reda pengar. Klöver
kan fånga kväve ur luften och förvandla den till
näring åt sig själv och den gröda som kommer
efter. En bonde som hade en rik klövervall var
bokstavligen talat rikare – kunde få en större
skörd – än den bonde som bara hade spannmål
eller gräs på sina åkrar.
Den klöver-/gräsvall som kommer efter
höstvetet ger alltså dels en skörd foder till nöjeshästar och mjölkkor, dels näring och därmed
minskat behov av gödsel till den gröda som sås
tidigt på eftersommaren eller tidig höst när klövern är skördad.
Efter vallen på sensommaren eller tidig
höst sås höstraps med inslag av en nära släkting,
rybs, som blommar lite tidigare än rapsen.
Rybsknopparna drar till sig rapsbaggarna och
får ta emot deras angrepp. När rapsbaggarna sedan intresserar sig för rapsen är den inte längre
lika känslig för angrepp och baggarna behöver
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inte bekämpas med kemiska medel. Ytterligare
en miljövinst och en energi- och ekonomibesparing.
Efter höstrapsen, som skördas tidigt på hösten år tre, sås sedan direkt ett foderhöstvete som
ger skörd på hösten fjärde året.
Efter skörden av fodervetet på hösten sås
omedelbart oljerättika som gror mycket snabbt,
växer fort och ger stora blad och djupa rötter
också under den korta växtperioden på hösten.
Oljerättikan sås enbart för att ge marken skydd,
suga upp överskottsnäringen och lagra den i sin
växtmassa till kommande vår och nästa gröda,
som blir vårsådda sockerbetor.
Sockerbetorna skördas så sent på hösten att
det inte ﬁnns utrymme för någon ny gröda redan på hösten. Först på våren sås till sist åkerböna som dels ger bönor, dels också den är en växt
som gödslar sig själv med kväve och som lämnar kväverika växtrester kvar till sådden av det
brödhöstvete och klöver/gräs som sedan fullbordar hela växtföljdscykeln. Efter skörden av
sockerbetorna kommer alltså den enda perioden
i Christer Nilssons växtföljd då marken ligger
oskyddad under vintern fram tills åkerbönan
börjar spira ur jorden och täcker marken. Det
spelar mindre roll här än i andra delar av växtföljden eftersom sockerbetorna tas upp så sent.
Med ett allt varmare klimat kommer vi snart
att kunna så höstsäd också efter sockerbetorna.
Åkerbönans, rättikans och rödklöverns kraftiga
pålrötter skapar också en bättre markstruktur
och dessutom på ett större djup än plogen.
Plogen bannlyst
Inte någon gång under den här sexåriga växtföljden kommer det någon tung traktor med
någon kraftfull plog ut på Christer Nilssons
åkrar. Den jordbearbetning som görs är en lätt
jordbearbetning, som rör om i markytan.
Spillsäd och ogräs lämnas i fred att gro och
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gör fälten höstgröna. De förstörs sedan vid
sådd av nästa gröda. Den plöjningsfria odlingen
kräver lite mer kemisk bekämpning av perenna
ogräs, men ofta blir de annuella ogräsen färre
och lättare att kontrollera. Behovet av kemisk
bekämpning minskar inte påtagligt när det
gäller ogräs och svampar. Det vore ju önskvärt
med en lägre kemikalieanvändning, men det
kräver andra insatser i stället och den kemiska
bekämpningen är ett resurssnålt styrmedel för
att behålla kontrollen över åker-ekosystemets
utveckling. Om det är en fördel eller nackdel
beror på hur man ser på kemiska medel. Är kemin bättre eller sämre än de skador plogen ställer till med? Vad är det för slags kemi – är den
miljöskadlig eller miljövänlig? Ger den rester
i maten? Hur påverkas den biologiska mångfalden? Och så vidare. Svaren ska också vägas
mot att hans växtföljd sparar energi, gödsel och
de gifter som inte behövs därför att här ﬁnns
ﬂer överlevande nyttoinsekter som äter upp de
skadeinsekter som annars måste bekämpas.
Skördarna i växtföljden är lika stora eller större
jämfört med andra växtföljder och ekonomin
bättre. Här sparas ju cirka 20 procent av fossilbränslen till maskinparken för vissa grödor.
På större gårdar sparar man dessutom in lön
och skatter för en anställd som inte behövs i
växtodlingen längre. Behovet av gödsel sjunker
med cirka 20 procent eller mer i vissa grödor.
Å andra sidan ökar kostnaderna för utsäde och
bekämpningsmedel något – men marginellt.
I Christer Nilssons framtidsvision ingår
också att bonden kan precisionsstyra växtnäringen till växterna ”just in time”, när de har
som mest behov av den. Här ﬁnns fasta körspår
i marken och GPS-styrda maskiner – kanske
till och med utan förare – som kan arbeta dygnet runt. Då kan maskinerna göras betydligt
mindre och lättare. Markpackningen försvinner nästan helt, dels för att maskinerna är lättare, dels också för att de kör i samma spår år
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dessutom är intressant med Christer Nilssons
växtföljd är att den suger i sig mer koldioxid ur
luften än åkrar som plöjs varje år.

Svarte å mynnar i Östersjön – jorden ﬂyter från åkern till havet.
Den jord som försvinner är den som innehåller mest näring.

efter år och befriar resten av marken från tunga
maskiner – utom just vid skörden, men då är
marken som regel minst känslig för packning.
Men där har han också förhoppningar om att
maskinindustrin ska ta fram tröskor som skördar snabbare och har lägre marktryck. Och så
pekar han på en central fördel med att bruka
jorden enligt hans modell:
– En mark som inte packas av tunga maskiner släpper igenom både luft och vatten lättare.
Då minskar risken för markskador, vattnet hinner inte laka ut näring ur marken och dra med
sig den i dräneringen. Och det bildas mindre
lustgas när det organiska materialet bryts ned,
säger han.
Det sista är inte minst viktigt. Lustgas är
en mäktig klimatgas. Den är cirka 300 gånger
värre som växthusgas än koldioxid. Vad som

Ökat intresse
I takt med att oljepriserna stiger ökar också
intresset för att odla utan att plöja. Christer
Nilsson har de senaste åren varit ute och talat inför mer än 500 lantbrukare i ämnet ”lean
and green”, det vill säga minimerad jordbearbetning och ett resurssnålt lantbruk med höga
skördar. På kontinenten ﬁnns nya och växande
nätverk av lantbrukare som odlar plöjningsfritt
och Christer Nilsson har nyligen varit med om
att bilda ett svenskt nätverk. Vill man gå ännu
längre på den resurssnåla vägen kan man göra
det som tycks breda ut sig i Finland – så direkt
utan att alls bearbeta marken. En såmaskin
som klarar den uppgiften skär helt enkelt en
smal skåra i den obearbetade marken och billarna som följer lägger utsädet på plats i jorden
tillsammans med den gödsel grödan behöver
under första fasen i sitt liv. Den tekniken förutsätter att man antingen bekämpar ogräsen
med kemiska medel innan groddarna spirar ur
marken eller att man odlar grödor som inte påverkas av besprutningen. Är det som att välja
mellan pest och kolera? Det beror återigen på
hur man ser på kemin och vad det är för slags
kemi vi talar om.
I den framtid som ännu bara kan anas på
skrivbordet, laboratoriet och försöksodlingar
skymtar ännu mer spännande visioner: grödorna som kommer igen varje år från samma rötter.
Perennerna som kan skördas år efter år utan att
man vare sig plöjer, harvar eller sår – en glimt
av den visionen heter Kung Salomos Ljusstake,
eller fältkrassing, och växer i odlingsförsök
på Lantbruksuniversitetets försöksstation i
Alnarp. Fältkrassingen är en vild oljeväxt som
gror ena året och ger frön andra året. Utsikterna
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Oljeväxten fältkrassing (Kung Salomos Ljusstake) har förutsättningar att bli perenn.

är goda att den ska kunna förädlas till ﬂerårig
växt och ge hög fröskörd varje år med olja av
samma kvalitet som andra oljeväxter och bra
odlingsegenskaper i övrigt.
Forskning pågår också för att hitta ny kunskap om hur växter försvarar sig mot skadegörare och hur de ska bli bättre på att utnyttja
markens vatten och jordens näring. I den bästa
av världar faller alla pusselbitarna på plats. När
de är lagda kan vi kanske få ett jordbruk där
grödorna inte behöver sås om på ﬂera år, har
eget försvar mot insekter, mögel och svampar,
själva konkurrerar ut ogräset, behöver mindre
gödsel eller rent av är självgödslande. Ett jordbruk där marken ligger skyddad året om av
växter och följaktligen inte läcker näring eller
förlorar jord till vind eller vatten och där den
biologiska mångfalden har ökat både ovan och
under jord. Ett jordbruk där bonden själv kanske bara behöver en enda maskin – en förarlös
GPS-styrd skördetröska – som kan köra dygnet
runt under skörden och drivs av biogas från den
egna gården.
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Kommer vi att få se sådana grödor i framtiden? Christer Nilsson tror inte det.
– Vi ﬂyr hela tiden, säger han, och syftar på
att en fungerande växtodling bygger på att byta
gröda varje år.
Varje gröda har sina egna specialiserade
ﬁender som man ﬂyr ifrån, helt enkelt genom
att byta fält. En odling med samma gröda i ﬂera
år innebär ett dukat bord för grödans ﬁender.
Att förverkliga drömmen om perenna grödor kräver att växtförädlarna lyckas lägga ett
enormt komplext pussel av många olika egenskaper. Men nog är det värt ett försök. Mark
som är bevuxen året om är mer hållbar också
av ﬂer avgörande skäl. Den fungerar som en
eﬀektiv kolsänka. Den odlare som byter från
öppen mark som plöjs och harvas varje år till
en permanent gräsvall befriar atmosfären från
mer än ett ton koldioxid för varje hektar han
lägger i vall – och gör det varje år så länge vallen ligger. Det visar försök som genomförts på
Rothamsted Experimental Station i England
och på Sveriges Lantbruksuniversitet.
I väntan på att det blir möjligt är en vidareutveckling av Christer Nilssons vision en bit
på vägen; direktsådd på hösten av vinterhärdiga
och motståndskraftiga grödor där ogräsen kan
kontrolleras med miljösäkra bekämpningsmetoder. Det blir så nära man kan komma de perenna grödornas alla fördelar och skulle kanske kunna binda ända upp till sex procent av
Sveriges samlade koldioxidutsläpp per år. Men
den visionen förutsätter att växtförädlare och
jordbrukare kan dra nytta av genteknikens möjligheter.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 3 2008

Edens örtagård

– Om det ﬁnns några problem så löser vi dem.
Preben Bach Holm, växtförädlare från institutionen för genetik och bioteknologi från
Aarhus universitet, är nästan provocerande optimistisk om forskningens möjligheter.
Men han är långt ifrån ensam om att peka på
livsforskningens kraft – på gott och ont. Bland
vår tids livsvetenskapare börjar det växa fram
en samsyn; att biologisk forskning under vårt
sekel kommer att spela lika stor samhällsförändrande roll som forskningen inom fysik och
kemi gjorde under det förra. Och där ryms ju en
del. Från industrisamhällets underverk till den
hotande klimatkatastrofens Harmagedon. Och
däremellan två världskrig och två detonerade
atombomber. Men också bilden av Jorden när
den stiger upp över månens horisont. Den bild
som mer än något annat stimulerat det globala
miljöengagemanget.
Men bioforskarnas vision har en avgörande,
nästan dramatiskt, annorlunda utgångspunkt
jämfört med hur vi tvingades tillämpa 1900talets kunskap och teknik. I övergången från
bondeland till industriland var det stort, tungt
och mycket som gällde. Få tänkte på att väldiga industrier, stora städer, intensivt jordbruk
och omfattande transporter ledde in i en ekologisk återvändsgränd. När vi nu ska städa upp
är det just städa upp som gäller. Vi kommer in
i efterhand med mycket av samma slag för att
rätta till det som gått snett. Nu i industrisamhällets övergångsfas mot IT-, tjänste- och kunskapssamhället öppnar sig ett nytt perspektiv.
Alltmer av det vi vill lägga pengar på förbrukar
allt mindre energi och material och dessutom
har vi fått nya möjligheter att från början de-

signa produktion och kommunikation med
hållbarhet som utgångspunkt.
Och det är här livsforskarna kommer in.
Deras förebild är fabriker, transporter, tjänster
och produkter som rullat på i årmiljon efter årmiljon utan att föröda den bas de uppstår ur
och tjänar. Mer hållbart är svårt att begära.
Det vi gör med hjälp av bullriga maskiner, hög
temperatur, högt tryck, farliga kemikalier och
besvärliga utsläpp som måste tas om hand, gör
den svala naturen utan andra resurser än solens
energi, markens vatten, jordens salter och livets
ord – den genetiska instruktionen som gömmer
sig i organismernas arvsanlag. Deras DNA. Och
naturen har en del att erbjuda. Också den mest
högproduktive bonde på Skånes bästa jordar
står sig slätt som solfångare jämfört med en bra
skog på bra mark. Ett hektar höstvete under en
skicklig lantbrukares omvårdnad kan förvandla
sol, vind och vatten till cirka 13 ton halm och
sädeskärna – räknat som torrsubstans biomassa.
På samma yta förvandlar en välväxande skog
av hybridasp samma sol, vind och vatten till 17
ton torrsubstans vedstammar, grenar och blad.
Och det (nästan) utan att någon plöjer, harvar,
sår, gödslar eller använder kemiska medel och
utan något förödande näringsläckage till omgivande ekosystem. Och skogen är nästan inte
växtförädlad alls. Medan vetet har förädlats i
ﬂera hundra år – om inte tusen.
Med plogens, harvens, gödselns, kemikaliernas och den gamla genforskningens och växtförädlingens hjälp har vi under de senaste 40
åren fördubblat åkermarkens skördar. Hälften
av ökningen kan vi skriva på genetikens och
växtförädlingens konto och den andra hälften
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Ett hektar höstvete kan förvandla sol, vind och vatten till 13 ton halm och sädeskärna, räknat som torrsubstans biomassa.

på kemins och teknikens. På minuskontot ﬁnns
utarmningen av jordarna, rester av bekämpningsmedel i mark, vatten och mat. Förändrade
och förödda livsvillkor för djur och natur, erosion, försaltning och försumpning.
Utmaningarna som världens bönder står inför är att återställa allt detta och år 2050 dessutom försörja tre miljarder ﬂer jordinnevånare
på helst samma livsmedelsstandard som vi kan
njuta av idag. Fram till 2030 måste till exempel
spannmålsproduktionen i världen öka med 50
procent. Och dessutom kommer allt ivrigare
krav och förhoppningar på att åkermarken inte
bara ska ge foder, föda och ﬁber – den ska också
ge bränsle till bilar, båtar och ﬂyg och ersätta
råvarorna i den petrokemiska industrin. Den
ekvationen går över huvud taget inte ihop, menar Preben Bach Holm, med mindre än att vi
får en andra grön revolution. En revolution som
är dubbelt grön. Dels därför att den just fyller
igen den förra gröna revolutionens ekologiska
hjulspår, dels därför att den själv inte gräver
några nya.
Den virtuella skogsmarken
Kan vi då odla marken som vore den en virtuell
skogsmark? Kan växtförädlarna ge oss de perenna grödorna?
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– Visst, säger Preben Bach Holm. Ge oss
bara tiden och uppdraget.
Och pengarna, är det väl bäst att lägga till.
Växtförädling är dyrt. Men han har vetenskaplig grund för sin optimism. Konkret och på
nära håll ﬁnns korn som sås redan på hösten
också i Sverige. Förr var det bara en dröm. Allt
korn som såddes i Sverige på 50- och 60-talen
såddes på våren. Höstkorn har funnits länge i
mildare klimat. Men successivt har växtförädlarna ﬂyttat egenskapen norrut. Att en växt kan
klara en vinter kan ju ses som första steget på
väg mot att kunna överleva ﬂera vintrar i sträck
och bli perenn.
På Göteborgs universitet samarbetar forskare med det svenska växtförädlingsföretaget
Svalöv Weibull om att få fram en havresort
som kan sås på hösten. Växtförädlingsföretaget
Syngenta i Landskrona är på god väg att förädla
fram en sockerbeta som kan sås tidigt på hösten, övervintra och sedan skördas på eftersommaren eller tidigt på hösten året därpå. Bägge
är exempel som ﬂyttar Christer Nilssons vision
om ett jordbruk där marken aldrig ligger bar
och oskyddad närmare den praktiska verkligheten.
Att Preben Bach Holm är så optimistisk om
att nå drömmålet – grödorna som växer år efter
år från samma rötter – beror på den snabba ut-
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vecklingen inom växtgenetiken de senaste åren.
Växtvetenskapen blir allt bättre och snabbare på
att rita fullständiga kartor över allt ﬂer växters
hela DNA-uppsättning. Majs och ris har fått
sina gener kartlagda ned till varje enskild liten
byggsten. Vetet står på tur. Och det som följer
i genkartografernas spår är minst sagt anmärkningsvärt. Våra odlingsväxter tycks bära med
sig hela sin utvecklingshistoria i sitt genbagage.
Gener tycks i huvudsak varken försvinna eller
uppstå ur intet. De gener som ﬁnns nu i exempelvis våra dagars vete och ger vetet dess egenskaper har alltid funnits i en eller annan form
hos någon vild släkting. Och vad som är ännu
mer anmärkningsvärt är att alla de vilda släktingarnas gener tycks ﬁnnas kvar i de vetesorter
vi odlar nu. De gener som växtförädlingen inte
har satsat på har inte försvunnit. De har bara
gått och lagt sig. Och kan kanske väckas till
liv igen.
Om någon vild ursprungssläkting varit fena
på att leva på gränsen till uttorkning, leva på
salthaltiga jordar, försvara sig mot insekter och
svampar, konkurrera ut ogräs, varit extra duktig
på att suga näring ur jorden, innehållit extra
mycket antioxidanter och/eller särskilt intressanta proteiner – eller varit perenn – så ﬁnns
generna som stod för de egenskaperna kvar. De
ﬂesta kanske till och med sovande i det nu odlade vetets genom. I varje fall bland de vilda
släktingar som fortfarande lever i ”den fruktbara halvmånen”, det fruktbara området mellan
Eufrat och Tigris där jordbruket uppstod för
över 10 000 år sedan. Och det ﬁnns en del att
leta bland.
De närmaste släktingarna till odlat vete
ﬁnns inom en del av gräsfamiljen som kallas
Triticeae. Bara inom Triticeae ﬁnns cirka 500
olika arter som kan vara tänkbara källor för gener att ﬂytta in i korn, råg och vete. Men i topp
på skalan över anmärkningsvärda upptäckter
inom vår tids genetik ligger dock alla genetiska

De gener som ﬁnns i våra dagars vete har alltid funnits hos
någon av de tidigare vilda släktingarna.

kopiatorer, spårväxlar, väckarklockor, gaspedaler och bromsar som forskarna hittar.
Det tycks som om allt liv på jorden egentligen
är variationer på ett enda liv. Gengemenskapen
mellan allt levande på Jorden blir bara tydligare
och större ju djupare vi tittar. Det som skiljer
människan från vetet är inte hur många gener
vi har1 utan hur de är reglerade. Och det är reglermekanismerna som genforskarna nu är på
spåren. Det öppnar för möjligheten att komma
bort från den gamla och så kontroversiella metoden att ﬂytta på gener mellan arter. Det som
varit näst intill det mest förbjudna; att blanda
ihop det Gud en gång skapade som varje art
för sig. Människor och djur, träd och ﬁskar.
Nu slipper vi det. Växtförädlarna kan med sina
nya molekylära precisionsverktyg arbeta mycket
mer fritt med växternas egna gener eller med
gener från nära släktingar. Om det blir mindre
kontroversiellt återstå att se.

1. Vetets genom är tre gånger så stort som människans.
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Pinne å, som rinner genom
skogs- och beteslandskapet,
speglar den blå himlen trots
att den kraftigt har runnit
över sina bräddar, medan…

Konkret och på nära håll ﬁnns det en hel
del hållbarhetsfrågor som vår tids växtförädlare bör och kan ta tag i. Fosfor till exempel
– en av de avgörande faktorerna bakom den
återkommande och allt värre algblomningen
i Östersjön. Den gröna revolutionen i Sverige
efter andra världskriget var egentligen svart.
Då bytte nämligen bönderna från gröna långliggande vallar, som gav foder åt mjölkkorna,
till grisfoder av spannmål som såddes under våren på svarta höstplöjda åkrar. Även korna ﬁck
alltmer spannmål i sitt foder. Åar och älvar som
rinner genom jordbrukslandskap ﬁck därmed ta
emot alltmer slam under höst, vinter och vår,
när regn och smältvatten tog med sig ytjorden
– och fosfor – mot havet. Den spannmål som är
grisarnas huvudsakliga foder innehåller också
mycket fosfor, ett mineral som grisarna behöver, men det är hårt bundet till andra ämnen och
grisarna utnyttjar det dåligt. Istället kompletteras svinfodret med mer lättillgängligt fosfor.
Det betyder överskott totalt. Ett överskott som
följer med svingödseln ut på åkrarna och späder
på fosforöverskottet. Världens förråd av fosfor
som kan användas för att komplettera fodret
räcker inte mer än cirka 50 år. Växtförädlare
som kan göra att grisarna får nytta av fosforn
i fodret skulle slå två ﬂugor i en smäll; minska
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… Rönne å, som
rinner genom jordbrukslandskapet, är
full av slam.

fosforutﬂödet till Östersjön och skjuta upp en
hotande fosforbrist.
Men det ﬁnns mer att göra. Spannmål är
själva basen i jordens livsmedelsförsörjning.
Det var de växterna som lättast lät sig ”tämjas” – men även om de är bra som mat ger de
inte exakt vad vi behöver. De innehåller både
för lite och för mycket av både det ena och det
andra. Exempelvis aminosyror. Aminosyrorna
är byggstenar i proteinerna – och det är de
som bygger upp våra och grisarnas muskler
till exempel. Men proteinerna i kornet har en
lite annorlunda kombination av aminosyror än
vad vi och grisarna behöver. För att få tillräckligt av den aminosyra som det ﬁnns minst av
får grisen alldeles för mycket av dem som det
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ﬁnns mer av. Och vart tar överskottet vägen?
Ut i svingödseln så klart och i bästa fall till åkrarna och i växterna – i sämsta fall också som
ytterligare en näringsbelastning i Östersjön. I
varje fall som ett alldeles onödigt slöseri, som
skulle undvikas om växtförädlarna bara kunde
se till att kornet ﬁck en balanserad blandning
av energi och de rätta aminosyrorna. Drömmen
är förstås att de dessutom kan förädla fram en
perenn kornsort.
I Danmark föder man upp årligen upp 25
miljoner grisar som släpper ifrån sig 34 miljoner
ton gödsel. Gödseln innehåller förvisso mycket
vatten, men att det i vikt räknat är åtta gånger
mer än allt annat fast avfall i Danmark säger
en del om vilken insats växtförädlarna skulle
kunna göra om de till exempel kunde minska
fosfor- och kväveinnehållet i gödseln med bara
10 eller 20 procent. Men till det krävs forskning och växtförädling. Och Danmark lider
av samma problem som Sverige. Till forskning
som ligger nära konsumenterna och där man
klart ser möjliga marknadsvinster – till den
ﬁnns det pengar. Men till forskning som har
ett långsiktigt samhällsintresse är det mer knapert. Också i Danmark har den gemensamt ﬁnansierade växtförädlingen fått stryka på foten
för den forskning och förädling som har mer
tydligt kommersiella tillämpningar. Det är
tragiskt, tycker Preben Bach Holm, som också
lyfter fram ett annat bekymmer – misstron.
– Vi har börjat i helt fel ända, säger han. I
stället för att debattera vilka problem vi måste
lösa och sedan se vilken forskning och förädlingsteknik som bäst kan föra oss till målet har

vi fokuserat helt på tekniken.
Och han tänker förstås på gentekniken.
Ingen förnekar att ny teknik kan medföra nya
risker som måste undersökas, säkerställas och
hanteras. Men genom att debatten nästan inte
alls har handlat om vilken samhällelig nytta
och vilka angelägna problem som vi måste lösa
och kan lösa med ny teknik, så har debatten
om gentekniken enbart kommit att handla om
risker och etiska konﬂikter. Det har helt enkelt
inte gått att väga dem mot nyttan eftersom de
få som talat om framtida möjligheter inte har
lyckats slå igenom i debatten. Det enda man
har kunnat väga mot är de praktiska tillämpningar som gentekniken hittills har använts
till. Grödor som tål ogräsmedel och växter med
egna inbyggda insektsgifter. Och där har konsumenter, allmänhet och NGO:s inte kunnat
ﬁnna något som de tycker uppväger riskerna.
Kanske är en ändring på gång. Den nya gentekniken behöver som sagt inte ﬂytta på gener
mellan arter. Det går lika bra med växtens egna
eller nära släktingars gener. På laboratorier
världen över kommer det fram genmodiﬁerade
grödor med egenskaper som mer uppenbart har
samhälls- och konsumentnytta. Gentekniken
kan erbjuda lösningar på en rad energi- och
miljöproblem. Och bristen på mat i världen gör
det alltmer uppenbart att jordbruket behöver
nya växter med nya egenskaper. Till exempel
växter som tillsammans med nya odlingsmetoder kan ingå i ett jordbruk som råder bot på
ett av de allvarliga problem som vår tids jordbruk ställer till med; den minskande biologiska
mångfalden.
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Edens (o)lustgård

Lärkan har tystnat. Om inte helt så har den i
varje fall blivit alltmer sällsynt över våra jordbruksslätter. Samma öde har drabbat gulärla,
stare och gråsparv. Alla är arter som är knutna
till jordbrukslandskapet. Samtidigt har andra
arter, som också är beroende av jordbrukslandskapet, ökat. Vitkindad gås, grågås och sångsvan till exempel. Hur vi odlar vår mat påverkar
allt annat liv i landskapet. Och eftersom vissa
arter gynnas medan andra tar stryk så är den
gemensamma trenden att mångfalden förändras. Antalet lärkor i Sverige är nu bara en tredjedel jämfört med när mätningarna startade för
30 år sedan. I genomsnitt är antalet fåglar inom
de arter vi brukar förknippa med jordbrukslandskapet 40–50 procent mindre nu än när
mätningarna började på 1970-talet. Ännu har
ingen art försvunnit men några lever på gränsen. En gräns som kryper allt närmare i takt
med jordbrukslandskapets förändring. Och
den gemensamma nämnaren för det storskaliga
slättjordbrukets förändring – det som står för
den helt dominerande delen av Sveriges jordbrukareal – är intensiﬁering. En intensiﬁering
som pågått sedan de stora skiftesreformerna
avslutades i slutet på 1800-talet.
Då var det mosaiklandskapet som gällde.
På alla gårdar fanns det djur och betesmarker.
Åkrar och beten var omgärdade av stenmurar
och buskvegetation. Märgelgravarnas vatten
och vegetation erbjöd mat och skydd. Nu försvinner skiftesgränserna på slättjordbrukens
största spannmålsåkrar bort mot horisonten.
Öppna diken är täckta, märgelhålen igenlagda,
betesmarker försvunna och stengärden bortforslade. Bilden från svenska och internatio-
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nella mätningar är samstämmig; ju intensivare
jordbruket är desto mindre är den biologiska
mångfalden. Och hur skulle det kunna vara
annorlunda?
Naturen avskyr tomrum. Var helst det uppstår minsta lilla outnyttjade resurs så ﬁnns det
alltid någon mikroorganism, växt eller djur som
ser sin överlevnadschans och tar den. Och ju
ﬂer och mer olika resurser som uppstår i rum
och tid, desto ﬂer olika specialiserade mikroorganismer, växter och djur hittar sina nischer
att överleva i. I det gamla jordbrukslandskapet
fanns det många nischer, i det moderna ﬁnns det
färre. Frågan är då om man kan ha ett intensivt
jordbruk som samtidigt erbjuder en mångfald
nischer till en mångfald organismer. Men den
första frågan som kräver ett svar är: Varför? Vad
är den biologiska mångfalden bra för?
Mångfaldens mening
Ett svar är att biologisk mångfald är ett slags
försäkring. Vi kan aldrig veta vilka organismer
som kommer att vara livsnödvändiga i framtiden – bäst att inte reducera mångfalden alls.
Och om den minskar, se till att det ﬁnns områden från vilka sällsynta organismer kan sprida
sig ut i landskapet den dag klimatförändringar,
nya odlingsväxter eller ny odlingsteknik gör
det möjligt och nödvändigt att kunna ändra
tillgången och strukturen på landskapets biologiska mångfald. Den mångfald som levererar
alla olika ekologiska tjänster – ekosystemtjänster – vi är beroende av för att kunna odla vår
mat. Till exempel alla de fjärilar, humlor, ﬂugor och bin vi behöver för att rapsfälten ska ge
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största möjliga skörd och för att många fruktoch fröodlingar över huvud taget ska ge någon
skörd alls. Eller de fåglar, insekter, svampar och
mikroorganismer som behövs för att hålla balansen mot odlingsväxternas skadegörare eller
bevara markens odlingsvärde.
Ett annat svar är att vi inte lever av bröd allenast. Det ﬁnns tunga både etiska och estetiska
argument för att bevara den biologiska mångfalden och det mångformiga landskapet. Men
vilken mångfald och vilka former? Det är inte
givet. Etik och estetik – begreppen tenderar att
glida in i varandra. Vi tenderar också att sortera
in dem bland mjuka värden som vi kan kosta på
oss att värna om den dag våra grundläggande
behov av mat för dagen, kläder på kroppen och
skydd för natten är tillgodosedda. Först kommer maten – sedan moralen. Så ser den gamla
Maslowska behovstrappan ut som ingår i de
ﬂesta människors mentala landskap. Men vår
tids forskare har visat att den ger en vrångbild
av människans behovshierarki.
Om en liten apunge, som skiljs från sin
mamma, bjuds mjölk från en plåtburk och
”kärlekens estetik” från ett mjukisdjur – vad
väljer den då? Mjukisdjurets virtuella famn eller plåtburkens reella mat? Om forskaren som

gör försöket inte griper in riskerar apungen att
dö av svält mot mjukisdjurets mjölklösa bröst.
Så mycket alltså för behovstrappan, som sätter kroppen och maten framför känslans och
gemenskapens estetik. Och varför skulle vi
vara annorlunda än en apunge? Människor på
sjukhus vars fönster går mot gröna parker blir
friska fortare än de som tvingas stirra in i en
betongvägg. Andra undersökningar visar att
människans oro ökar i den mörka enformiga
granskogen eller på öppna havet där inget bryter
horisonten så långt ögat når så att blicken inte
kan landa. I ett varierat landskap av ungefär
den japanska trädgårdens komplexitet får hjärtat ro. Vi trivs bäst, håller oss friskast, arbetar
hårdast, vilar djupast och känner störst tillit i
öppna landskap med ungefär den ordning och
mångfald som rådde där vi blev till som människor – i gränslanden. Antingen mellan den
vida savannen och den djupa djungeln. Eller i
strandlandskapet mellan vatten och skog.
Därmed har vi förﬂyttat frågan om landskapets estetik från mjukisvärlden till hårdfakta
av samma dignitet som matens mängd och näringsvärde. Om vi inte lever av bröd allenast så
är etik, estetik och moral också livsmedel som
vi har svårt att leva utan. Därtill har ett este-

Är det möjligt för oss att ha ett intensivt jordbruk som samtidigt erbjuder en mångfald nischer till en mångfald organismer?
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tiskt fungerande landskap ett mycket konkret
egenvärde för lantbrukaren själv i minst två dimensioner. För den egna trivseln, men kanske
framförallt för att behålla konsumenternas förtroende. I debatten om närodlat, giftfritt och
ekologiskt spelar estetiken kanske en betydligt
större roll än tekniken. Det vi tycker är vackert
känns mer rätt än det fula som känns fel. Frågan
för framtiden är hur den livsviktiga estetiken
går att få ihop med den livsviktiga mångfalden
och den precis lika livsviktiga intensiteten. För
att svara på den frågan måste man veta var i
landskapet mångfalden och diversiteten uppstår
och var den försvinner. Henrik Smith, professor i zooekologi vid Lunds universitet, har undersökt saken.
Långt borta, mycket nära
Tillsammans med sina doktorander intresserar
han sig för blommor och bin och andra pollinatörer. De har räknat hur många olika arter pollinerande fjärilar som ﬁnns i olika landskapstyper. Det vill säga hur många olika fjärilsarter
det ﬁnns som kan sköta om att naturens sexliv
fungerar. Men de skulle också ha kunnat räkna hur många arter insektsätande insekter det
ﬁnns.
Insekter är specialiserade vanedjur. Ordning
och reda. Var insektsart på sin plats, i sin nisch.
Det betyder att antalet olika arter av till exempel just pollinatörer eller rovinsekter kan
vara ett fungerande mått på hur många andra
sorters insekter eller blommande arter ett landskap innehåller. Och därmed på hur många
olika ekologiska nischer landskapet kan erbjuda och hur mångformigt det är. Dessutom
har de undersökt var de sällsynta arterna håller
hus, också de som står på randen att försvinna.
Inte helt överraskande är det en särskild landskapstyp som innehåller både ﬂest pollinerande
fjärilsarter och ﬂest sällsynta arter; det öppna
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eller halvöppna naturbeteslandskapet. Inte alls
överraskande egentligen. Naturbeteslandskapet
är ju egentligen ett av de mest mångsidigt ”störda” landskap vi har i förhållande till vad den
ostörda naturen består av.
Naturen själv är som mest mångfaldig och
diversiﬁerad först när man betraktar den från
helikopter över stora ytor. Både storskogen och
grässlätten innehåller förvisso var för sig många
arter. Men den verkligt stora mångfalden uppstår där de möts. I randzonerna mellan olika
ekosystem ﬁnns den största evolutionära kreativiteten och mångfalden – och det är precis vad
naturbetesmarken åstadkommer. Många randzoner på en liten yta. Och skapade som de är
av människans odling, vår kultur, borde det vi
nu kallar naturbetesmarker heta just det de är
– kulturbetesmarker.
Det ﬁnns ju inget naturenligt jordbruk.
Naturen själv skapar varken åkermark eller
beteshagar. Hela den biologiska mångfald vi
kopplar till jordbrukslandskapet är en pro-

Naturen själv skapar varken åkermark eller beteshagar. Den
biologiska mångfald vi ﬁnner i jordbrukslandskapet är en
produkt av människans kultur.
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Betade naturområden tätt intill varann kan fungera som ”lokal artbank”, men ger inte tillräcklig mångfald i hela landskapet.

dukt av människans kultur. Det är vi själva
som måste bestämma oss för vad det är som
ska skyddas, bevaras och utvecklas och varför.
Vill vi ha kvar den mångfald och estetik som
(natur)kulturbetesmarken och det småskaliga
jordbrukslandskapet erbjuder, så är det precis den mångfalden och dess estetiska värden
som måste bevaras. Men – och detta kan verka
direkt paradoxalt – det betyder inte att landskapet måste se ut som vid förra seklets skiftesreformer, i Katthult på 40-talet eller under
Ulf Lundells 70-tal. Henrik Smiths forskning
hjälper oss att se vad det är i landskapet som ger
det dess mångform och hjälper oss att tänka ut
hur mångfaldens mekanismer kan byggas in i
det moderna jordbrukslandskapet.
I de landskap som har gott om betesmarker
som ligger tätt intill varandra hittar han den
största mångfalden och dessutom de sällsynta
arterna. Ju längre avståndet blir mellan betesmarkerna och ju färre de är, desto mer minskar
både de sällsynta arterna och mångfalden olika
insekter. Men det ﬁnns en skillnad; de sällsyntas antal sjunker betydligt snabbare än den
totala mångfalden. Vad säger det om tänkbara
olika framtida mångfaldsstrategier?
– Att vi måste bestämma oss för vad vi vill
göra, säger Henrik Smith. Om det är rödlistade

arter vi vill bevara, då ska vi se till att ha många
naturbetesmarker i landskapet och de ska ligga
tätt tillsammans. Om det är ekosystemtjänsterna vi är ute efter så räcker det kanske med
att bara värna om mångfalden och nöja sig med
färre och glesare naturbetesinslag i landskapet.
Många betade naturområden tätt intill varandra är antagligen den strategi som rimmar
bäst med försäkringsargumentet. Många betade naturområden tätt intill varandra kan ju
ses som en ren artbank från vilken vi kan ta ut
de arter vi behöver när de behövs. Däremot tillfredställer den strategin inte behovet av en tillräcklig mångfald i hela landskapet för att garantera de ekosystemtjänster vi behöver idag. Det
djupplöjda storskaliga slättjordbrukets naturöken kan inte av sig själv upprätthålla den
mångfald som behövs för att få fram till exempel de pollinatörer som rapsodlingen har glädje
av och grönsaks- och fruktodlingen är direkt
beroende av. I det perspektivet borde vi satsa
våra miljöstödjande skattepengar på att skapa
många naturbetesmarker väl utspridda i landskapet.
– Mitt tips är att miljöstödspengarna till
jordbruket kommer att minska i framtiden, säger Henrik Smith. De kommer inte att räcka
både till att ha många betesmarker i koncent-
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rerade kluster och till ha dem över hela landskapet.
Så det är bara att välja, menar han. Antingen
bestämmer vi oss för att det är viktigast att rädda rödlistade arter eller så är det ekotjänsterna
och mångfalden som är det centrala.
Om detta är de enda alternativen så tycks
valet vara självklart. Hårdfakta framför mjukvara. Ekosystemtjänsterna framför de rödlistade. Men nyss kom vi fram till att mjukisvärlden
egentligen innehåller lika mycket hårdvaluta
som produktionslandskapet. Möjligen bara lite
mer svårupptäckt i både tid och rum. Kanske
måste vi försöka gå en tredje väg som ger oss
möjligheten att både ha kvar kakan och äta upp
den. Kanske är det dags att på allvar tala om
odlad mångfald och medveten agro- och ekodesign.
Ekodesign
I grunden är det inte natur-/kulturbetesmarkerna i sig som ger biologisk mångfald och gynnar rödlistade arter. Det är de möjligheter till
sex, föda och skydd de erbjuder. När man väl
vet vad det är i betesmarkerna som erbjuder hela
det paketet för alla – inklusive de rödlistade arterna – blir det då möjligt att just designa produktionslandskapet för total leverans? Leverans
av såväl produkter och ekosystemtjänster som
av överlevnadsmöjligheter för utrotningshotade
arter? Kanske, men i så fall är det inget lätt pussel som forskningen först måste lägga och sedan kunna kopiera i ett nytt sammanhang. Vad
kultur-/naturbetesmarkerna erbjuder har ju utvecklats under hundratals år av samspel mellan
obearbetad mark, jordmikrober, maskar, svampar, örter, buskar, träd, insekter och fåglar.
Ett enda litet exempel antyder komplexiteten i uppgiften. Den svartﬂäckiga blåvingen är
en rödlistad fjäril. Dess olika livsfaser utspelar
sig tillsammans med hedrödmyran och back-

timjan i ett raﬃnerat växelspel där också specialiserade mikroorganismer ingår. Att hitta vad
i detta samspel som är förutsättningen för vem
och kopiera det som odlad mångfald och medveten ekodesign kan tyckas som en övermäktig
uppgift. Och kanske får vi ändå ﬁnna oss i att
dela upp våra ambitioner att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i ett ﬁnrum och
ett vardagsrum. Ett ﬁnrum, där det verkligen
får kosta – utan alla sidoblickar på något annat
än njutningen och egenvärdet i konserverandet
– att bevara vissa naturtyper som de är, i tillräckligt många och tillräckligt stora reservat
för att verkligen behålla en viss bestämd mångfald och sällsynta arter. Och ett vardagsrum,
där vi medvetet designar vårt odlingslandskap
så långt den vetenskapliga kunskapen ger oss
möjligheter till att gynna både mångfald och
sällsynta arter. Var gränsen kommer att gå mellan ﬁnrummet och vardagsrummet vet vi lite
om. Ju mer vår kunskap djupnar om hur naturen fungerar, desto mer kan den förﬂyttas i
vilken riktning som helst. Det vi idag tror oss
kunna bevara bara i ﬁnrummet visar sig kanske både nödvändigt och möjligt att ﬂytta ut i
vardagsrummet. Och omvänt. De livsviktiga
ekosystemtjänster vi idag bara kan uppehålla
genom biologisk mångfald kan vi kanske ordna
billigare och bättre på annat sätt.
Var gränserna går kommer vi bara att kunna få veta om vi forskar och experimenterar i
praktiken, som man gör på Högestad Gods AB
strax norr om Ystad i Skåne.
Högestad
Högestad är Skånes största jordegendom och
omfattar totalt 1,5 procent av Skånes yta eller 13 000 hektar skogs- och jordbruksmark.
Här pågår ett projekt med odlad mångfald på
en del av den totala jordbruksarealen om 6 000
hektar. I projektet, som leds från Lunds uni-

1. Kantzoner är ofta vändplatser för åkerbrukets maskiner, vilket betyder att marken ofta är rejält sammanpackad
och olämplig för odling. De ligger ofta i skugga och mognar senare än andra delar av fälten. De ligger ofta i an-
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På en del av Högestads jordbruksareal lämnas breda kantzoner i ett försöksprojekt för odlad mångfald. På sammanlagt 15 kilometer runt åkrarna sås bland annat hundäxing, cikoria och honungsört.

versitet och ﬁnansieras av Wallenbergstiftelsen,
lämnar man nu tre–sex meter breda kantzoner
på sammanlagt 15 kilometer runt åkrarna inom
ett försöksområde på sammanlagt 400 hektar.
I dessa kantzoner sås bland annat hundäxing
(ett perent gräs som bildar skyddande tuvor),
cikoria och den självsående, rikt blommande
och nektarrika honungsörten.
Det direkt synliga kvittot på om antalet insekter ökar i landskapet kommer att levereras
av rapphönan. Rapphönan är ett mycket eftertraktat byte för rovfåglar, kråkor, skator, rävar
och vildkatter. Dess kycklingar lever den första
tiden helt och hållet på animalisk föda och är
beroende av att det ﬁnns många och olika sorters insekter på rimligt avstånd från den plats
där rapphönan kan hitta skydd för sig själv och
sina kycklingar. Ju ﬂer rapphöns man hittar i ett
område, desto bättre är skyddet och tillgången
på insekter. Hur ökningen av mångfald, mängd
och eventuellt rödlistade arter påverkas i detalj kommer att redovisas i den forskning och
doktorsavhandling som har Högestadprojektet
som bas. Men det mer synliga och också direkt
ekonomiskt intressanta kvittot på framgång för
projektet blir om antalet rapphöns ökar i odlingslandskapet.

Odlingslandskapets kantzoner är av många
olika anledningar1 ofta av marginellt ekonomiskt värde i själva odlingen. Men använda
som områden för ekodesign och odlad mångfald kan de vara direkt ekonomiskt lönsamma.
Rika kantzoner kan fungera som en reservoar
för levande bekämpningsmedel. De skadegörare som vi idag bekämpar med kemiska
medel kommer vi kanske att kunna bekämpa
med kantzoner. Viss forskning från Sveriges
Lantbruksuniversitet visar att vi kanske har underskattat rovinsekter och våra ﬁenders ﬁenders
förmåga att oskadliggöra de organismer som
angriper det vi vill odla. Kantzonerna skulle
därmed kunna bespara bonden en del kostnader för bekämpningsmedel och ge ökad skörd.
Ökad mängd rapphöns och annat fältvilt som
kan gynnas av medveten ekodesign i landskapet kan också ge betydande inkomster genom
uthyrning av jakt. Rapsodlare, frukt-, frö- och
grönsaksodlare drar förstås också direkt nytta
av att odlingslandskapet får en mer varierad insektsfauna. Utan insekter som ﬂyger från blomma till blomma blir det mindre rapsolja, inget
klöverfrö och inga äpplen eller gurkor.
Inom Högestads domäner ryms nästan alla
aspekter man kan tänka sig i diskussionen om

slutning till diken och vattendrag och bör lämnas obearbetade för att skydda vattendragen mot läckage av näring
och bekämpningsmedel.
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hållbart naturbruk och naturbevarande. Inom
företaget bedrivs både skogs-, jord- och vattenbruk, fastighetsförvaltning samt ekoturism. En väl varierad jakt och därtill kopplad
viltvård är också en viktig verksamhetsgren i
företaget. Naturbruket bedrivs både direkt i
egen regi och i samverkan med arrendatorer.
Företaget förvaltar stora natur- och kulturvärden. Och man gör allt detta på en av Sveriges
mest urbana landsbygder, rakt under ögonen
på och i vardags- och fritidslandskapet för tusentals fastboende stadspendlare. Ett landskap
som dessutom varje sommar och storhelg invaderas av fritidsboende från Sveriges många
storstadsregioner, i synnerhet Stockholm. Hit
kommer konstnärer, författare, företagsledare,
journalister och politiker som ofta har mycket
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starka och väl formulerade värderingar och
krav på det landskap de har sina fritidshus i.
Därtill har många av dem ett inte obetydligt
inﬂytande över politik, näringslivsutveckling
och opinionsbildning. Hur Högesta Gods AB
hanterar, balanserar och kompenserar alla de
tänkbara sociala, ekonomiska och ekologiska
intressekonﬂikter som uppstår i en så mångsidig verksamhet i en sådan region – och hur man
kommunicerar sina lösningar – har rimligen ett
stort allmänintresse och tänkbar tillämpbarhet
i större sammanhang. Miljökommittén vill därför föreslå att KSLA tar initiativet till en framtids- och samtidsstudie av Högestad Gods AB:s
strategiska och långsiktiga planering avseende
hållbar utveckling.
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Edens skogar

Vad är skogen? Frågar man skogsägaren så
är svaret möjligen hans arbetsplats, försörjning, kapitalplacering och pensionsförsäkring.
Men ibland också hans boplats, jakt-, bär- och
svampmark. Tillsammans något som ger honom arbete för dagen, skydd för natten, mening
i livet och pengar på banken. Fast via enkätundersökningar vet vi att pengarna på banken ofta
är underordnade de övriga intressena.
Frågar man skogsindustrins representanter
är skogen deras råvarubas, grunden för Sveriges
största exportnäring och en omistlig arbetsgivare. För naturforskarna är skogen hemort för
stora delar av hela den svenska biologiska mångfalden – från vargar över vitryggade hackspettar
och älgar till lavar, mossor och osynliga mikrober. För helg- och semesterﬁrande stadsbor
är den utﬂyktsmål, rid- och vandringskog. Och
i den svenska folksjälen antar skogen närmast
mytiska och religiösa dimensioner som hemort
för sagornas alla älvor, tomtar och troll.
I klimat- och oljekrisens spår ställs nu också
allt större förhoppningar och krav på att skogen
ska leverera andra generationens biobränsle och
råvaror som kan ersätta oljan i den petrokemiska industrin. Kommer alla att kunna få sitt i
framtidens skogar?
– Visst, säger både Esben Möller Madsen
och Martin Werner under seminariet på
Högestad.
Förvisso får inte alla allt på en gång och i alla
skogar, nyanserar de. Men att utrymmet för att
ge skogen mer av alla rollerna är betydligt större
än vad man kan tro av dagens skogsdebatt, är
deras gemensamma mening och ståndpunkt.
Och de har en del att stå på. Martin Werner

är jägmästare och har i många år varit forskare
på Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut.
Esben Möller Madsen är VD på Trolleholms
Gods AB och förvaltar företagets egna skogar plus skogarna på godsen Knutstorp och
Maltesholm, sammanlagt cirka 8 500 hektar
sydsvensk skog.
Men för att komma dit de vill måste man
bedriva en rätt omfattande slakt på heliga kor
och i grunden rita om den mentala kartan över
det som i varje fall de ﬂesta inom skogsprofessionen idag menar med skogsbruk och skogsprodukter. En mental karta vars grundritning
gjordes upp när Sverige gick från bondeland till
industrination och som i många avseenden fortfarande är huvudritningen för hur de ﬂesta som
är engagerade i skogsbruket tänker också idag,
menar både Martin Werner och Esben Möller
Madsen. De ﬂesta som yrkesmässigt har sin
försörjning av skogen har varit sammankopplade med det intresse som har och har haft den
starkaste marknadspositionen – det skogsindustriella komplexet. Historiskt har det också
varit samma sak som att ha varit lierad med ett
starkt positivt samhällsintresse. Yrkesgruppen
jägmästare, skogsmästare, skogvaktare, skogsforskare och skogsindustriell personal och ledning ﬁck då – precis som motsvarande profession inom jordbruket och livsmedelsindustrin
– en ledande och hyllad samhällsposition där
det var en självklarhet att det var industrins behov av råvaror och folkets intresse av produkter,
arbete och välfärd som också bestämde hur skogen skulle brukas. Det betydde ett skogsbruk
som i huvudsak inriktades mot stora volymer
råvaror av så enhetlig och hög kvalitet som möj-
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ligt, framtagna ur skogen och transporterade
till industrin så rationellt som det bara gick.
Det betydde bulkproduktion av gran och tall,
massaved och sågtimmer.
Att tillhöra en profession, som företräder
både ett starkt samhällsintresse och ett starkt
industriintresse och som dessutom ger respekt,
arbete och inkomster, är som gjort för att utveckla starka tanketraditioner och en gemensam kultur – i synnerhet som professionens aktörer utbildas vid egna skolor, högskolor och så
småningom eget universitet. Skolor och universitet med det uttalade målet att tjäna samhällets
intresse – inte någon särskild näringsgren eller
särskild version av någon särskild näringsgren.
Men under industrisamhällets framväxt var
samhällsintresset och näringsintresset samma
sak och gav professionen en kultur- och tanketradition som varit en eﬀektiv hävstång till att
vi nu har bättre och mer välskötta och mer högavkastande skogar än hittills i Sveriges historia.
Skogar och skogsindustri är några av hörnstenarna i svensk ekonomi. Men nu är vi en bra bit
på väg in i en annan tid där samhällsintresset är

mycket mer komplext och mångfasetterat. Och
alla etablerade kultur- och tanketraditioner har
den gemensamma svagheten att de är starka.
Kraftens svaga sida
Kraftfullt ritade mentala kartor med tydliga
huvudleder har den svagheten att andra vägar
till gamla mål är svåra att se och ta till sig. Det
är också lätt att missa nya mål och möjligheter och svårt att förstå kritik som kommer från
andra intressen än de som gynnas där huvudlederna dras fram.
– Skogen producerar ju inte bara råvara till
industrin. Vi producerar också livsvillkor och
landskap för både djur och människor. Och
ingen annan yrkesgrupp påverkar livsvillkoren
och landskapet över så stor yta och under så lång
tid som skogsfolket, säger Martin Werner.
Det betyder också att vad människor ser och
upplever av skogsbruket betyder mer för deras
uppfattning om skogen än skogen själv. Hur
skogen brukas blir därmed det mest eﬀektiva
– och avslöjande – verktyget att kommunice-

Skogen producerar inte bara råvara
till industrin. Skogsfolket som yrkesgrupp påverkar mer än någon annan
grupp i samhället landskap och
livsvillkor på stor yta och under lång
tid för människor och djur.
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Landskapets estetik blir alltmer
intressant i samhällets ögon. Kommer
landskapsarkitekterna att få större
betydelse i skogsskötseln?

ra till alla andra vad ägare, skogsbrukare och
skogsindustrin gör, vill göra och kommer att
göra med skogen.
– I backspegeln kan vi beskåda ett antal katastrofala missar, säger Martin Werner.
Den tidiga sågverksindustrins träpatroner
och deras baggböleri var den första. Sedan kom
den växande massa- och sågverksindustrins
kalhyggen som var större än ögat nådde. Med
dem följde också lövbekämpningen, jägmästare
som drack lövbekämpningsmedel i TV och en
grabbig jargong i skogsbruket som sade att man
hellre såg en lucka i skogen än att där växte
en björk. När skogsbruket så småningom övergav kalhyggena och giftbesprutningen blev det
inte människor med egen skoglig utbildning
som ﬁck i uppgift att berätta om det, och att
få igång en dialog med skogsbrukets kritiker
och återupprätta respekten bland allmänheten.
Den uppgiften överlät skogsbolagen åt anställda professionella informatörer. När naturvården och skyddet av den biologiska mångfalden
dök upp som ett centralt samhällsintresse var
det de universitetsutbildade ekologerna som
ﬁck uppgiften att ta hand om jobbet att försöka

få ihop skogsbruket med naturhänsynen – trots
att naturvård var en naturlig del i till exempel
jägmästarutbildningen.
– Är landskapsarkitekterna nästa profession
som står på tur att tala om för skogsbruket hur
vi ska sköta skogen i framtiden, nu när landskapets estetik börja framträda som ett allt större
samhällsintresse? undrar Martin Werner.
Kunskap in i märgen
Det kan kanske tyckas självklart att om det dyker upp nya krav och nya uppgifter så är det
också nya yrkesgrupper som krävs för att lösa
dem. De gamla har varken trovärdigheten eller
sakkunskapen. Men det har kanske inte heller de
nya om man vänder på perspektivet. Trovärdig
kommunikation handlar aldrig bara om ytan,
den måste också gå på djupet. Antingen därför
att djupet måste förändras, eller om djupet nu
är OK, därför att man bara kan berätta om det
på ett trovärdigt och begripligt sätt om man har
tillräckligt djupa kunskaper om hur praktiken
fungerar. I bägge rollerna är informatörens/
kommunikatörens trovärdighet och möjlighet
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att göra sitt jobb starkt beroende av hur djupa
kunskaper han har om praktiken. Och möjligen
är verklighetens villkor snarlika för den professionelle ekologen. Vem i skogsbruket lyssnar på
en ekolog som inte vet hur verkligheten ser ut på
hygget eller längs vägen till sågverk och massabruk? Och den eventuelle framtida landskapsarkitekten? Hur påverkar kunskapen om själva
näringen hans eller hennes förmåga att påverka
skogsbrukets praktik och förmåga att hitta lösningar som både tillfredställer långsiktigt hållbara mål och kortsiktiga produktionsvillkor?
För Esben Möller Madsen tycks svaret vara
givet – men inte enkelt.
– Om skogsprofessionen ska återta sin forna
samhällsposition så fordras det en intern uppgörelse med hela den egna inre kulturen, säger
han.
Det är inte förrän man gjort upp räkningen
med det gamla sättet att nå produktionsmålen
som man kan ta till sig och använda kunskaperna från kommunikatören, ekologen och
landskapsarkitekten, tycks han mena. Då kan
man förena deras kunskaper med den egna
djupa kunskapen om skog och skogsbruk och
hitta nya vägar till det mål som helt enkelt inte
går att överge; att bruka skogen så att den skapar stora kommersiella och ideella mervärden
för industri och samhälle. Och omvänt – det
är först när andra som intresserar sig för skogens framtid respekterar, lyssnar till och förstår
skogsbrukets kunskaper och villkor som de kan
sätta in sin kunskap i nya smarta, naturvänliga,
ekologiskt hållbara och ekonomiskt lönsamma
sätt att sköta skogen.
Martin Werner är övertygad om att en av
de viktigaste omvärderingarna som skulle – och
måste – följa med en sådan inre kulturrevolution är värderingen av lövskogen.
– Det är bara när det regnar som människor i skogen tar en paus under en gran. Vid alla
andra tillfällen när man tar en paus i skogen
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Är det dags att omvärdera lövskogen? Kan det sätt vi sköter
den på berätta vad vi vill med vårt skogsbruk?

– antingen man kör skogsmaskin eller har jakt-,
svamp-, bär-, promenad- eller ridärende i skogen – så är det gläntan och lövträden som gäller,
menar han.
– Hur vi inom professionen ser på och sköter
lövträden är antagligen det mest eﬀektiva sättet
att kommunicera vad vi vill med hela skogsbruket, säger han.
Visst ﬁnns det undersökningar som visar
att granskogen är det mest lönsamma trädslaget i svenskt skogsbruk även om det kommer en
”Gudrun” vart femte år. Men de undersökningarna gäller bara i genomsnitt och över större
områden. För den enskilde skogsägaren kan
kalkylen se helt annorlunda ut beroende på vilken risk han vill ta. Och vilken inställning till
skogen och skogsbruket han vill vara med och
skapa hos allmänheten. Då spelar några kubikmeter mer per hektar mindre roll sett i det långa
tidsperspektiv som gäller för hans skogbruk.
Kopplingen mellan hur mycket industrianvändbart virke skogen producerar och hur
intensivt man sköter den följer ett utdraget lutande S. Vill man ha mycket gagnvirke – sådant
som betalar sig direkt när man avverkar – ska
man ligga nära toppen där kurvan börja ﬂacka
av. Men det betyder inte att skogens samlade
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förmåga att fånga solenergi och förvandla den
till biomassa eller annat av intresse följer samma
kurva. Kanske är det precis tvärtom. Ju större
mångfald desto mer biomassa per soltimme?
Naturen avskyr tomrum och har utvecklat rafﬁnerade mekanismer för att ta till vara varje
liten rännil av resurser. Oavsett om det gäller
solens energi, luftens gaser, markens vatten eller
jordens salter. Och allt detta varierar över tid
och plats. Kanske vet naturen ändå bäst – eller
nästan bäst – hur man utnyttjar resurserna mest
eﬀektivt på varje plats, varje ståndort. Finns det
ett ståndortsanpassat skogsbruk som litar mer
på och stöder naturens egen förmåga att hitta
rätt träd på rätt plats? Ett mångkulturellt mosaikskogsbruk där trädslagen är många ﬂer och
varierande med de naturgivna förutsättningarna på ett helt annat sätt än i dagens monokulturella skogsbruk? Ett mångformat skogsbruk
där den stora skalans ekonomi i vårt nuvarande
monokulturella skogsbruk uppnås med smart
sortering när virket väl kommit ut ur skogen?
Virtuella monokulturer i den digitala världen?
Det skulle möjligen kunna ge underlag för en
mycket mer diversiﬁerad syn på vad skogsbruk
är och vilka andra kommersiella intressen än
bara den traditionella sågverks- och massaindustrin som skulle kunna använda sig av skog
och skogsprodukter.
Det nya samhällskontraktet
En ny mental karta som ser ett mångkulturellt
skogsbruk i den här dimensionen skulle antagligen också ge betydligt större industriellt värde
också åt rekreationsskogarna. De tätortsnära
skogar som för stadsbornas livskvalitets och
skogsnäringens trovärdighets skull i första hand
måste skötas så att de gynnar fritidsintressena.
För skogsbrukets långsiktiga utvecklings skull
och plats i opinionen borde kommunerna och
skogsbruket slå sig ned vid förhandlingsbordet

och försöka identiﬁera vilka dessa skogar är.
Det menar Martin Werner, som också säger
att han verkligen inte är någon beundrare av
den svenska naturhänsynsmodell som tyvärr är
utom all diskussion idag.
Den modellen innehåller klasserna NO
(naturvård orörd), NS (naturvård skötsel) PF
(produktionsskog, förstärkt naturvård) och PG
(produktionsskog, generell naturvård). Men en
viktig klass för framtiden saknas, nämligen PU
(produktion utan naturvård, eller trädodling i
direkt intensivproduktion), det vill säga NOklassens motsvarighet på produktionssidan.
Bortsett från NO-klassen, som kan få uppgå
till maximalt tio procent av skogsarealen, så är
ju strävan i realiteten att skogsägarna ska kunna
bedriva ett intensivt skogsbruk med minsta generella naturhänsyn på vartenda övrigt hektar.
– Den kartan har lett oss och kommer fortsättningsvis att leda oss ned i en skyttegrav mot
naturvården, säger Martin Werner.
Han menar att vi i stället ska avsätta de tillräckligt stora områden som verkligen behövs
för en vettig och eﬀektiv naturvård. Där avstår
man från alla ambitioner att maximera virkesuttaget. I utbyte mot sådana verkligt eﬀektivt

Det mångkulturella skogsbruket skulle innefatta tätortsnära
skogsskötsel till fromma för stadsbornas fritidsintressen.
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Ett hållbart och medvetet designat skogslandskap bedrivs utan negativa miljökonsekvenser samtidigt som det håller fast vid
nuvarande naturvärden och skapar nya.

fungerande naturvårdsskogar får
skogsbruket acceptans för att producera maximalt eﬀektivt på vissa
PU-klassade områden. Hybridasp
och poppel kan till exempel producera 25 kubikmeter per hektar
och år på bra mark, kan avverkas
efter 20 år och föryngrar sig själv
via rotskott/stubbskott. Sitkagran
är ett barrträd som kan producera
väsentligt mer än gran, men räknas som främmande trädslag och därför måste växa på särskilt avsatt mark för att inte komma i konﬂikt
med naturvårdshänsynen.
Och Esben Möller Madsen nämner ﬂer
trädslag som han gärna vill se i det svenska
skogsbruket, sykomorlönn och douglasgran till
exempel. I hans framtida skånska blandskogsbruk ﬁnns de med som viktiga inslag i ett diversiﬁerat skogslandskap. Ett hållbart och medvetet designat skogslandskap som visserligen inte
behöver försöka hålla fast vid våra nuvarande
naturvärden men som självklart bedrivs utan att
ge några negativa miljökonsekvenser och som
planteras och sköts så att de ger nya estetiskt
tilltalande värden och helt nya naturvärden.
Han är också övertygad om att vi får ett starkt
diversiﬁerat och mångskiftande skogsbruk även
utan en medveten satsning med olika trädslag
på olika ståndorter. Naturen är mångskiftande
i sig och han menar att redan andra generationens skogsmark på till exempel nedlagd åkermark kan bli en tämligen mångformig skog.
Tänker man utanför boxen ryms både estetik, ekologi och ekonomi på den nya mentala
kartan. Kanske till och med träd som förädlas
med hjälp av den nya gentekniken. Men det
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förutsätter att skogen kan förtälja en trovärdig
och samhällsnyttig berättelse om vad det nya
skogsbruket ska vara bra för. En berättelse som
visar att alla kan dra nytta av den nya svenska
skogen.
Skog och djur tur och retur
Har man i en hel mansålder tänkt i skog som
industriråvara och med hänsyn till att vi under förra seklet förvandlade nästan två miljoner hektar jordbruksmark till skogsmark (läs
barrskog), kan det vara svårt att tänka tvärtom;
att någon vill hugga ned skogen för att göra
jordbruksmark av den. Men det gör Karl-Ivar
Kumm. Hans forskning och förslag passar som
hand i handske med Martin Werners och Esben
Möller Madsens tankar om ett föränderligt och
dynamiskt markbruk som över tiden producerar en lång rad andra eftertraktade produkter
utöver bara virke eller bara mat. Till exempel
stigande fastighetsvärden tack vare ett vackert
landskap.
Hans tankar började hos en enskild markägare som ville ta över den lilla skogsbygdsgården med alltför få djur och för lite betesmark
för att kunna bära en rationell och någorlunda

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 3 2008

lönsam köttproduktion – men som hade desto
mera skog. Intresset låg dock mer åt djuren än
åt skogen, så varför inte göra tvärtom mot alla
andra? I stället för att låta skogen ta över vad
som fanns kvar av öppen mark gjorde han öppen mark av en del av det som var skog. Efter
avverkningen släppte han djuren på hygget.
Förvånande snabbt växte där upp en gräs- och
örtvegetation som mycket väl räckte för att ge
sommarfoder åt en grupp köttdjur med kalvar.
Det gav underlag för att hålla en tillräckligt
stor besättning köttdjur för att ge någorlunda
lönsamhet.
Karl-Ivar Kumm har forskat vidare längs
det utlagda spåret. Hans undersökningar visar att det mycket väl går att nå lönsamhet i
köttproduktion med betesdjur på hyggen.
Markkostnaden är låg. Stängselkostnaderna
kan hållas nere om arealen är tillräckligt stor
och rationellt formad. Inga byggkostnader för
ligghallar om man sparar tillräckligt mycket
och tät skog för att ge vindskydd. Här öppnar
sig ett intressant perspektiv av växelbruk mellan jord och skog – djur och natur. Framförallt
om man tänker sig nya trädslag med snabb omloppstid. Varför inte glest planterad hybridasp
eller poppel under 25 år där betesdjur håller

marken öppen mellan stammarna? Efter avverkningen skyddar man de rotskott som ska
bli nya stammar och låter betesdjuren sköta
slyröjningen.
Rätt utformat i förhållande till bebyggelse
och turistströmmar kommer detta konstruerade
”hagmarksbete” dessutom att producera stigande fastighetsvärden. Karl-Ivar Kumm har låtit
ett antal av varandra oberoende fastighetsmäklare sätta pris på likvärdiga bostadsfastigheter
i olika landskap. Inte särskilt förvånande satte
de lägst värde på den bostad som låg omgiven
av rena granskogen. Därnäst den som låg i ett
öppet jordbrukslandskap. Allra högsta värdet
ﬁck den fastighet som var omgiven av – just det
– marker med självföryngrad lövskog (i de här
fallen björk), där betande djur höll marken ljus
och öppen och sikten fri mellan stammarna.
Skillnaden i värdering var hela 25 procent mellan bostaden i granskogsmörkret och huset med
de ljusa hagarna. Också på ”hagmarksgården”
växte det granskog, men då som ett av många
inslag i ett varierat landskap. Det är där vi trivs
bäst – i det varierade landskapet och inte i det
vidöppna landskapet med den tomma horisonten. Och inte i den täta granskogen heller, där
blicken går vilse i rismörkret. Vi trivs bäst i va-

Vi trivs bäst i det varierade landskapet, med öppna ytor där blicken ändå kan landa.
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Den mörka granskogsplantagen
– en passerad epok i framtidens
E-skogsbruk?

rierat landskap och det är nog det den ”lundellska nationalsången” handlar om – egentligen.
Hur många av de två miljonerna hektar
skogsmark, som för knappt ett sekel sedan var
jordbruksmark, skulle kunna övergå till KarlIvar Kumms moderna växelbruk mellan jord
och skog – djur och natur? Om det kan vi inget
veta. Men vad vi kan ta reda på är vilka lagar,
regler och ekonomiska villkor som skulle locka
ﬂer att försöka. Och att eventuellt också samarbeta med grannar och skapa stora sammanhängande betesarealer på både nuvarande och
före detta jordbruksmark och ren skogsmark.
Där skulle den sammanlagda ekonomin kanske
till och med göra det möjligt att producera kött
till ett pris som kunde konkurrera med importkött från Brasilien. Det gäller i all synnerhet
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den dagen när brasilianska köttproducenter får
bära hela kostnaden för den miljöpåverkan deras nuvarande sätt att producera kött medför,
menar Karl-Ivar Kumm.
Virket vi förlorar på byte från skog till jord
kompenseras av det virke som tillkommer när
marginell jordbruksmark förvandlas till skogsmark.
Men oavsett de möjligheterna så erbjuder
Martin Werners, Esben Möller Madsens och
Karl-Ivar Kumms tankar och exempel en helt
ny palett med många nya färger. En palett med
vars hjälp vi kan måla upp en skogsvision med
enormt många ﬂer möjligheter och utmaningar än att bara kunna skilja på korta och långa
barr.
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Energi för evigheten

Sex näsor sniﬀar djupt i en röd hink med svartbrun sörja. Doften är jordaktig. Kanske inte
just behaglig. Men inte obehaglig heller. För
näsornas ägare (medlemmarna i KSLA:s miljökommitté), som vet varifrån sörjan kommer, är
den närmast ett mirakel. Mycket kommer från
ﬂytgödsel från 6 000 slaktsvin. En av de skarpast illaluktande svavelvätemättade biprodukterna överhuvudtaget från jordbruket. En inte
fullt lika illaluktande sörja pumpas hit i rör från
livsmedelsjätten Findus ett par kilometer bort.
Vi är på Wrams Gunnarstorp mellan Åstorp
och Bjuv i nordvästra Skåne. Här förvandlas
cirka 45 000 kubikmeter ”värdelöst” avfall till
biogas motsvarande 2 000 000 liter bensin, till
ett värde av cirka åtta miljoner kronor – före

skatt. Det enda som försvunnit ur slammet är
energin och – till alla landsbygdsbors och turisters glädje – stanken. Från själva jäsningsanläggningen kommer nästan ingen lukt alls. All
näring som fanns i gödsel och avfall ﬁnns kvar.
Till och med i en något förädlad och mer växttillgänglig form.
45 000 kubikmeter energi- och stankbefriat
slam innehåller dessutom ungefär 200 000 kilo
kväve värt cirka tre miljoner kronor och omkring 30 000 ton fosfor värt cirka en miljon.
Allt enligt grova beräkningar direkt vid anläggningen. Den slutliga lönsamheten beror sedan
helt på alla kringkostnader i form av transporter
och reningssteg och är en företagshemlighet.
Men vad som i dessa tider är ännu mer intres-

Wrams Gunnarstorp kan ses som en
modell på vägen till Sveriges framtida
hållbara jordbruk och livsmedelsindustri. På anläggningen bearbetas
avfallet från svinhanteringen i en så
gott som luktfri process. Ur avfallet
utvinns biogas som kan ersätta fossil
energi och därmed minska koldioxidutsläppen. Därutöver kväve och fosfor som går tillbaka till marken i form
av gödsel.
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sant är att biogasens koldioxidbalans är extremt
negativ – och det är extremt positivt. Metangas
som tidigare läckte ut till atmosfären, där den
är betydligt värre som växthusgas än koldioxid,
ersätter nu fossila bränslen och deras koldioxidutsläpp. Och den kvävegödsel som biogödseln
innehåller ersätter också all den fossila energi
och all den koldioxid som industrin skulle ha
behövt för att göra samma mängd gödsel. På
Wrams Gunnarstorp kommer gödseln att vattnas ut på åkrarna. Det skonar marken från
packning av tunga maskiner och sparar bränsle
också det. Från Findus pumpas avloppet i ledningar och ersätter en massa tidigare lastbilstransporter. På allt detta tjänar förstås Wrams
Gunnarstorp pengar. Tillräckligt mycket för att
investeringarna på 40 miljoner ska gå att räkna
hem utan en krona i bidrag. Och den dag regelverket tillåter att också biogasanläggningar och
åkrar som odlas med perenna bioenergigrödor
ingår i systemet för handel med utsläppsrätter
blir kalkylen förstås ännu mer gynnsam.
Anläggningen på Wrams Gunnarstorp drar
också nytta av att ligga i en del av Sverige där
det redan ﬁnns ett rörledningsnät för naturgas.
Här ﬁnns en redan färdig infrastruktur för
att koppla ihop stad med land. Det skulle det
kunna ﬁnnas också i resten av Sverige. Här i
södra och västra Sverige har alltså den fossila
naturgasen betalt uppbyggnaden av en infrastruktur vars existens blir en eﬀektiv katalysator för och bärare av nästa generations hållbara
energi – biogasen. Av det borde man kunna dra
lärdomar som gäller hela Sverige.
Med Wrams Gunnarstorp som modell och
Preben Bach Holms och Christer Nilssons
kunskaper som grund går det att måla upp en
trovärdig vision av Sveriges framtida hållbara
jordbruk och livsmedelsindustri. En vision
där biogas och växtnäring från gödsel, avfall
och energigrödor gör sektorn självförsörjande
på både energi och gödsel och dessutom för-
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ser omgivande samhälle med både energi och
industriråvara som till viss del kan ersätta de
fossila råvarorna.
Jordbrukets totala nuvarande förbränning av
olja och diesel motsvarar knappt fyra terawatttimmar. Den svenska Biogasföreningens egna
siﬀror talar om att den gödsel som det går att
ta hand om från Sveriges kor, höns, hästar och
grisar och jäsa till biogas motsvarar 2,6 TWh.
Odlar man dessutom energigrödor på tio procent av åkermarken och jäser biogas från avfall
från industri, hushåll och avloppsslam så stiger
möjligheterna till totalt 14 terawattimmar – eller ungefär lika många procent av transportsektorns hela bränslebehov om knappt 100 terawattimmar. Till det kommer den inbesparade
energimängden från industriell kväveﬁxering.
Det färdigjästa slammet innehåller, precis som slammet från städernas reningsverk,
mängder av den livsviktiga bristvaran fosfor.
Jordens lagrade och brytvärda fosfortillgångar
är begränsade och bristen är ett av de allvarligaste hoten mot vår framtida mat. Att hitta bra
sätt att sluta fosforns kretslopp mellan jord och
bord är bokstavligt talat livsviktigt. Att föra
tillbaka den fosfor som ﬁnns i slammet från
Wrams Gunnarstorp borde inte innebära några
problem. Det slammet kommer från svingödsel
och från livsmedelsindustrin, som rimligen har
bra kontroll över både smittämnen och tungmetaller. Det borde inte heller innebära problem om slammet kommer från rent hushållsavfall. Det är värre med reningsverkens rötslam
som kan innehålla en hel del som vi inte vill ha
ut på åkrar som ska producera mat. Men tack
vare forskning på SLU ﬁnns nu en metod som
fungerar i laboratoriet att tillverka helt rent fosforgödsel ur slammet från biogasjäsningen.
Men hur man än räknar så räcker det inte.
Energi från jord och skog spelar och kommer att
spela en viktig roll i den svenska energibalansen
på väg mot ett hållbart Sverige. Men också vi
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måste hitta nya energikällor om vi vill komma
bort från beroendet av fossila råvaror. I ett globalt perspektiv blir det dramatiskt tydligt att
bioenergin – som vi deﬁnierar den i dag – inte
kommer att vara annat än en viktig men marginell energikälla. I global skala omsätter vi varje
år cirka 125 000 terawattimmar. Bioenergin
står idag för blygsamma 10 000 terawattimmar.
Jämför det med de cirka 15 000 terawattimmar energi som ﬁnns i all mat som odlas på
jorden. Även om vi ”eldar” upp all mat vi odlar
fördubblar det bara den tillgängliga energin.
Dessbättre ﬁnns det ett helt annat alternativ där
naturen och biologin kan spela en avgörande
roll för att ge oss ett hållbart energisystem, utan
att vi behöver klä oss i tagelskjorta och för den
hållbara energiförsörjningens skull byta livsstil:
solen och det gröna livets mekanismer sedda i
ett helt annat sammanhang.
Ljuset i tunneln?
Lösningen på Sveriges – och Jordens – energiproblem stiger upp över horisonten varje morgon. Lyser hela dagen. Och går och lägger sig
varje kväll. Solen bestrålar i varje ögonblick
Jorden med ofattbara 174 000 terawatt. Det

motsvarar eﬀekten hos 21 000 nu nedlagda
Barsebäck. Den totala globala solinstrålningen är cirka 10 000 gånger större än den totalt
tillförda energin till alla människans samhällen i form av olja, kol, gas, vattenkraft, kärnkraft och biobränslen. Där det kan tänkas bli
praktiskt möjligt att fånga in solenergin motsvarar instrålningen under ett par timmar hela
det globala energibehovet. En yta på cirka 80
gånger 80 kilometer täckt av solceller på våra
breddgrader, med nu bäst kända verkningsgrad
på tolv procent, kan fånga energi motsvarande
hela Sveriges nuvarande energibehov. Det är
knappt fyra gånger ytan av Stockholms kommun. Och ännu vet ingen hur eﬀektiv en solcell
kan bli.
Vad vi däremot vet är att naturen håller sig
med ett synnerligen eﬀektivt sätt att förvandla
solens ljus till energi. I de första stegen av de
gröna växternas fotosyntes omvandlas närmare 50 procent av det infångade solljuset till
kemiskt bunden energi. Det som till slut blir
kvar i form av själva växten (som till exempel
de kolhydrater vi jäser till etanol) är dock bara
cirka en procent. Det är också därför som energi från jord och skog har små möjligheter att
i global skala ersätta energi från olja, kol och

Solen stiger upp varje morgon, går ned varje kväll. Och tillför 10 000 gånger mer energi till Jorden än den energi vi människor har
tillgång till i form av olja, kol, gas, vattenkraft, kärnkraft och biobränslen.
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naturgas. Att ersätta olja och kol som råvara i
den petrokemiska industrin med råvaror från
jord och skog är dock betydligt mer realistiskt
också i global skala. Av all olja som utvinns i
världen används bara cirka en procent som råvara i industrin och för Sverige som nation kan
bioråvaror bli ett väsentligt bidrag på vägen mot
ett oljefritt samhälle.
Den höga verkningsgraden i fotosyntesens
första steg (40–50 procent) visar att naturen
själv håller sig med en ”solcell” som är betydligt eﬀektivare än den mest eﬀektiva solcell
människan ännu så länge har konstruerat. Det
är drömmen om att kunna göra om det konststycket som driver forskare som Stenbjörn
Styring, professor och ledare för fotosyntesgruppen vid Uppsala universitet. Han drömmer om rent väte. Gasen som är den perfekta
bäraren av framtidens energi. Egentligen är det
redan nu vätet som är hemligheten bakom all
den energi vi får när naturgasen, oljan och kolet
brinner. Alla fossila bränslen kommer från början ur luft och vatten. Naturen håller sig med en
genial mekanism som kan plocka kol ur luftens
koldioxid och väte ur markens vatten och slå
ihop dem till kolväten – fulladdade med den
solenergi som driver själva miraklet. All kol,
olja och naturgas som överhuvudtaget ﬁnns i
vår Jord har en gång funnits i vår atmosfär. Nu
driver vi miraklet i andra riktningen. Kolväten
som brinner släpper ifrån sig den solenergi som
sken på Jorden för miljarder år sedan och kolet
och vätet går tillbaka till luften och vattnet.
Stenbjörn Styrings dröm är att förstå och
kunna kopiera hela den här processen så i detalj att han kan kopiera delar av den i ett helt
konstgjort industriellt system. Ett system som
väl kan skilja ut vätet från vattnet – men inte slå
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ihop det med kol utan bilda ren vätgas. Vätgas
som när den brinner slår sig ihop med luftens
syre och bara lämnar efter sig ren energi och
rent vatten. Det kan inte bli mer hållbart. Men
den vetenskapliga utmaningen är enorm. Dock
inte mer utmanande än att det har satsats rejält
med pengar i ett svenskt konsortium som redan kommit en bit på väg också längs ett annat
spår; att använda bakterier i stora jästankar för
att även där tillverka ren vätgas. Det projektet
ligger lite närmare i tiden. Grupper på många
olika håll i världen har visat att det fungerar.
Men också vätgasproducerande bakterier i stor
skala ligger långt i framtiden. Några siﬀror säger emellertid en del om vilken potential vätgasen har.
En vanlig eluppvärmd enfamiljsvilla använder cirka 150 kilowattimmar per kvadratmeter
och år. Solinstrålningen på våra breddgrader är
1 000 kilowattimmar per kvadratmeter. Om
bara 15 procent av den sol som lyser på villans
tak kunde förvandlas till lagringsbar och användbar energi så skulle bränslet räcka för hela
husets årsbehov. Med samma omvandlingsgrad
räcker solenergin som faller på samma villas garagetak för att driva familjens bilar – om de drar
en halv liter per mil och inte körs mer än 2 000
mil om året. Det är alltså inte brist på naturens egna energiresurser som sätter gränser för
hur hållbart vi kan leva i ett modernt, bekvämt
och konsumtionsvänligt framtidssamhälle på
Jorden. Det är brist på kunskap. Kunskap om
hur vi förvandlar solens energi till användbar
energi och hur vi låter den energin driva processerna i samhället på samma sätt som den driver
naturens processer: i ett evigt kretslopp där allting används om och om igen.
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Djurens Eden

Kan man slakta en gris utan att slå ihjäl den?
Det är klart man kan.
Inte behöver man slå ihjäl en gris för att
slakta den. Det går lika bra att söva den helt
stilla med en gas som inte kväver och inte
skrämmer. Och inte behöver man stressa den
med en plågsam transport till en jättelik slakterifabrik tillsammans med vilt främmande grisar
heller. Det går lika bra att söva grisar i lugn
och ro hemma på gården tillsammans med alla
kompisar och syskon de vuxit upp med. Och
först efter bedövning och avblodning frakta
kropparna i kylda bilar till slakteriet.
Om det blir dyrt? Självklart, om man ska
bygga om allt som redan byggts och om näringen ska byta logistik över en natt. Men i den
kalkylen måste man räkna in vad det kostar
att inte bygga om. Och räknar man på vad det
kostar att tänka nytt från början är kostnaden
troligen försumbar och dessutom kanske en
nödvändig förutsättning för att överhuvudta-

get kunna fortsätta att producera griskött som
konsumenterna vill köpa.
Självklart är det så att moderna slakterier
inte slår ihjäl grisar när de slaktas. Modern
slakt på de bästa slakterierna är en tämligen
fridsam historia. I synnerhet om man jämför
med den gamla onda tidens gårdsslakt eller hur
det gick till på slakterierna för några decennier
sedan. Men när utvecklingen mot mera djurvänliga slakt- och transportmetoder tog fart på
1980-talet hördes samma debatt. Etik har ett
pris som förr eller senare måste betalas av konsumenterna i form av högre pris. Men varför
det?
Gården längs E5:an
Gun Ragnarssons gård Kärragärde utanför
Tvååker ligger vid E6 i Halland. Men hon har
kommit en bra bit längs E5:an när det gäller
att föda upp smågrisar. I nära samarbete med

Att tänka nytt kanske är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna fortsätta att producera griskött som konsumenterna vill
köpa. Men behöver konsumenterna verkligen betala mer för en etisk hantering?
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– Så här gör en sugga när hon lägger sig och reser sig, visar Gun Ragnarsson på gården Kärragärde.

Lantbruksuniversitetets forskare har hon utvecklat ett system för att föda upp smågrisar
som tillfredställer alla tänkbara krav på empati, etik, estetik, ekologi – och ekonomi. När
KSLA:s miljökommitté besöker henne börjar
hon rundvandringen på gården med att lägga
sig framstupa på betonggolvet i ett för tillfället
tomt svinstall.
– Så här gör en sugga när hon lägger sig ned,
visar hon.
Hennes poäng är att man faktiskt måste
veta i detalj hur en sugga beter sig för att kunna
bygga stallar så att suggan kan röra sig fritt, resa
sig och lägga sig utan att skada sina smågrisar.
Det kräver vetenskap och Gun Ragnarsson gick
mycket vetenskapligt tillväga när hon designade
sin anläggning. Hon tog reda på allt som fanns
att veta om vad suggor tycker är viktigt här i
livet, vad smågrisarna uppskattar mest hos sin
mamma och hur de själva vill ha det omkring
sig. Sedan byggde hon – och hon byggde stort.
Stora öppna ligghallar med plats för sammanlagt 140 suggor, uppdelade i sektioner med åtta
suggor i varje sektion. Grisar är som människor.
Åtta – ungefär så många klarar både vi och grisen att hålla reda på till vardags. Mellan åtta
och tolv individer faller nästan automatiskt på
plats i en fungerande stabil social ordning där
var och en vet sin plats.
Det ﬁnns massor av halm på golvet. Varje
sugga har dessutom en egen ”etta”, en grisningshydda som hon väljer själv bland dem
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som ﬁnns i storboxen. När det är dags att föda
bygger suggan själv ett eget bo i den egna ettan. Och där föder hon sedan sina smågrisar.
Det är tyst och stilla. Inga bullrande ﬂäktar
– och det är viktigt. Smågrisarna och suggan
är nästan alltid i intimt samspråk med varandra. De småpratar hela tiden om vem som är
var, när det är dags att ge di, när det är dags
för juvermassage, att nu kommer mjölken snart
– och nu kommer den. Hela processen är en
ﬁnstämd symfoni av samverkande instrument,
toner och partitur. Den ena satsen följer på den
andra och kan inte spelas förrän den första tagit slut. Om något stör konserten blir det kaos
av hela stycket. Det ﬁnns till och med ett intimt samband mellan hur många smågrisar en
sugga har, hur mycket de masserar juvret och
hur mycket mjölk hon producerar och släpper
ned. Det gäller att kunna hushålla med resurserna och fördela dem rätt. Inte för mycket och
inte för lite. Åt var och en efter behov. Varje
smågris har sin egen spene och verkar kunna
beställa den mjölk den behöver. Bo Algers från
Lantbruksuniversitetet, som har studerat samspelet mellan smågris och sugga, kallar det för
”restauranghypotesen”.
På tröskeln till varje etta sitter en kraftig
rulle. Över den kliver suggan själv elegant, men
alla smågrisar som försöker följa efter halkar
obevekligt tillbaka in i boet. Suggan kan själv
bestämma när hon vill vara i fred, när hon vill
umgås med andra suggor utan kinkiga smågri-
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Smågrisarna är nästan alltid i intimt
samspråk med sin mor, så det är viktigt att
familjen har en lugn och tyst miljö.

sar och när hon vill vara med sina
kultingar. Det är också ett eﬀektivt sätt att lära smågrisarna vem
som är mamma. Det är viktigt när
de så småningom kommer ut i den
stora världen och stora boxen. Där
träﬀar de sju andra suggor med
sina smågrisar. Då gäller det att
veta vem som är vem.
Det handlar också om avel. Suggorna i stora
boxar med många andra suggor måste kunna
hålla på sitt och värna om sina ungar, på samma
sätt som de gör i skogen. På det är olika suggor
olika bra. Bra eller dåliga modersegenskaper är
också en fråga om lämplighet för avel. Precis
som hur suggan betraktar den människa som
alltid måste gå någon runda inne bland suggorna. Har suggorna alltför stark revir- och
försvarsinstinkt är det inte roligt att vara svinskötare. Allt vad suggorna gör och hur de sköter sina smågrisar hamnar i Gun Ragnarssons
dagböcker och används när det är dags för nästa
kull. De suggor som inte sköter sig får inte vara
med när de andra släpps lösa till galten.
Gun Ragnarsson befruktar suggorna på
konstgjord väg, men har ändå en galt på gården.
Det handlar om lust och lukter. Galten drar.
När suggorna släpps ut från smågrisavdelningen rusar de till sintidsboxen, den storbox där de
alla går lösa och lediga tillsammans under hela
tiden de inte har någon mjölk – sintiden – och
graviditeten. Ivern att komma dit tillskriver
Gun Ragnarsson den dubbla eﬀekten av galtlängtan och smågriströtthet.
– Det vet ju alla som ammat hur skönt det
kan vara att slippa, säger hon.
Med alla suggorna brunstiga och betäckta
någorlunda samtidigt grisar de också någorlun-

da samtidigt. Hela systemet rullar på i regelbundna naturstyrda, arbetsbesparande cykler
med två kullar om året där det mesta möjliga
ändå styrs och kontrolleras av grisarna själva.
Och resultatet?
Hos Gun Ragnarsson får suggorna ﬂer överlevande smågrisar per år än vad de får till och
med hos rekorddanskarna. Utan att hon använder deras knep med att ta bort smågrisarna
tidigt från suggan eller hålla suggan fastlåst, ha
smågrisarna på spalt, klippa tänder och svansar
eller ha antibiotika i fodret.
Hon arbetar färre timmar med suggor och smågrisar än andra uppfödare.
Byggnaderna är enklare och kostar hälften mot
vad de kostar i en konventionell anläggning.
Uppvärmningskostnaderna är lägre och hon har
nästan inga kostnader för veterinärbesök eller
mediciner. Summa summarum: lägre kostnader, mindre insatser, högre produktion, samma
betalning men betydligt bättre lönsamhet. Och
ingen kan klaga på vare sig etiken, estetiken
eller ekologin när det gäller kretsloppskravet.
Gödseln från grisarna går direkt tillbaka till de
egna åkrarna.
Trots att Gun Ragnarssons grisuppfödning
uppfyller alla rimliga krav på ekologisk hållbarhet har hon inte fått kalla sig ekobonde, vare sig
enligt EU:s deﬁnitioner eller enligt KRAV:s.
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Enligt det regelverk som gäller måste nämligen en ekogris gå ute. Men Gun Ragnarsson
har inte velat släppa ut sina grisar. Utegrisar
som bökar i jord och gyttja riskerar infektioner, parasitangrepp och solsveda. Men numera
går hennes grisar ute i alla fall. Inte på åkermark utan på en betongplatta enligt EU:s krav
på vad som ska till för att man ska få kalla sig
ekobonde. Och suggor och smågrisar ser ut att
trivas med arrangemanget. De har ju kvar allt
det bekväma från förr och kan dessutom gå ut
i friska luften utan någon särskilt ökad risk för
infektioner. Gun Ragnarsson och hennes man
Martin trivs också med arrangemanget. Om
grisarna verkar ha det bra så har de det bra. Att
de dessutom kan få ut ett högre pris på smågrisarna gör inte omställningen sämre. Kunden
bestämmer genom vad hon vill betala och det är
högre pris på eko även om varken KRAV-kraven eller EU:s ekokrav stipulerar direkt mätbarhet beträﬀande ekologiska eﬀekter eller djurens
välbeﬁnnande. De utgår i stället från att vissa
medel och metoder är förbjudna eller tillåtna.
Det högre priset betalar investeringen i betongplattan och ger ökad lönsamhet. På Kärragärde
odlas numera också grisarnas ekologiska foder
enligt EU:s ekoregler.
Kor på vägen
Lite längre söderut längs E6 ligger en annan
gård som kommit långt längs E5:an; Wapnö
strax norr om Halmstad. Där ﬁnns Sveriges
största mjölkbesättning på över 1 000 mjölkande kor. Hetsiga bilister på väg mellan Göteborg
och Malmö som vill ta en paus i motorvägsstressen gör klokt i att lätta på gasen när de ser
några jättelika mjölkpaket med företagets varumärke längs vägen. Här kan man äta lunch
och lära sig mer om naturens mirakelmakt att
förvandla oätligt gräs till njutbara mjölkprodukter. Gården har nämligen ett eget mejeri
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och en konsekvent genomförd policy om öppenhet. Det ingår i E5:ans ideal om etik och
estetik att kunna och våga visa sig utan några
andra restriktioner än de som sätts av omsorgen
om djuren.
Betessläppningen ur de stora lösdriftsladugårdarna är en ren folkfest för kointresserade
Halmstadsbor. Kor ute i landskapet är en självklarhet på Wapnö. Men inte för betets skull,
korna får bara i sig en mindre del av sitt foderbehov från betesmarken. Det mesta kommer
från noggrant sammansatta foderblandningar
året om. Nej, korna släpps främst ut för motionens skull och för att kor i landskapet talar om
för konsumenterna att man bryr sig – både om
kor och om konsumenter. Och så är det vackert
med svartvita kor på gröna marker. Dessutom
släpps ungdjuren att beta på marker som annars
skulle ha vuxit igen.
Mjölkningsanläggningen och de olika stallarna är öppna via stora glasfönster eller direkt
via besöksbalkonger. Det som troligen är ett
allt starkare konsumentönskemål om närhet
och färskhet är extremt väl tillfredsställt på
Wapnö. På mjölkpaketen kan man till och med
läsa klockslaget när mjölken lämnade kon – och
att den bara några få timmar senare är nedkyld,
förpackad och på väg ut i egna lastbilar till butiken. Här har företaget kontroll över hela kedjan. Till exempel över värmen i mer än 1 000
kors dagliga mjölk som ska kylas från 37°C ned
till cirka 3°C. Det betyder att man hanterar och
nyttiggör sig mycket stora energimängder som
ger hetvatten över hela gården och värme till
de stallar som behöver tillskottsvärme, till exempel kalvstallarna. Den överskottsvärme som
inte kan användas direkt i värme- och varmvattenproduktionen pumpas ned i en bergborra där
den lagras och sedan återvinns via en bergvärmepump och ger värme och varmvatten åt ﬂera
av Wapnös övriga byggnader också vintertid.
Bland annat den gamla slottsbyggnaden, meje-
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riet, konferens-, utställnings- och restauranganläggningen och det kommande konferenshotellet om 40 rum. Wapnös varma kor besparar
oss mycket stora mängder koldioxid som annars
skulle ha vällt ut i atmosfären och bidragit till
växthuseﬀekten.
I lösdriften har man nyligen bytt strömaterial i liggbåsen, från spån till torv. Torven är
bättre för jorden när den kommer ut på åkrarna
och binder dessutom mer kväve. Bättre stallmiljö, mindre växthusgaser, mer växtnäring – mer
hållbart. Gödseln transporteras i 2,5 kilometer
långa rörledningar till uppsamlingsbrunnar till
samtliga åkrar. Där sprids den, inte med tunga
markpackande tankvagnar utan med slang till
lätta spridningsramper ute på åkrarna. På sikt
planerar man att eventuellt bygga en biogasanläggning och alltså också kunna ta vara på
energin i gödseln.
Foderﬁlosoﬁn på Wapnö skiljer sig inte
från huvudfåran i svensk mjölkproduktion. Så
mycket som möjligt av grovfoder och spannmål
kommer från egen odling och man komplet-

terar med en inköpt kraftfoderblandning. I den
kommer proteinet dels från svenska rapsodlingar, dels från brasilianska sojafält. Målet är
att på sikt också kunna ersätta detta långväga
transporterade foder med foder från egna eller närliggande odlingar av proteingrödor. Och
här ﬁnns väl mjölkproduktionens svaga punkt i
hållbarhetskedjan. En svag länk som forskning
och växtförädling borde kunna stärka rejält.
När får vi fram inhemska proteingrödor som
dessutom kan odlas enligt Christer Nilssons
recept på ”lean and green”?
Hållbar utveckling
Wapnö är ett aktiebolag med självklara lönsamhetskrav. Företagets etiska, estetiska och
ekologiska ambitioner att gå mot en hållbar
utveckling drivs av kraven att vara ekonomiskt
lönsamt, precis som grisuppfödningen på
Kärragärde. För några år sedan skulle de ﬂesta
ha betraktat den utveckling vi ser hos företag av
deras typ som tämligen omöjlig.

På Wapnö är öppenhet ett
honnörsord. Bland annat
är besökare välkomna att
betrakta stallar och mjölkningsanläggningen genom
stora glasfönster eller från
besöksbalkonger.
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Men utvecklingen inom en rad samhällsområden pekar på att vi inte ser lönsamheten, nödvändigheten och möjligheterna i förändringar
när vi står mitt uppe i dem – inte förrän de är
genomförda. I miljödebattens barndom var det
alldeles för dyrt att sätta ﬁlter på fabriker, avgasrena bilar eller sluta använda farliga bekämpningsmedel. Nu kan ingen sälja produkter eller
hålla på med verksamhet som vi vet saboterar
miljön. Miljökraven är grundläggande – precis
som hygienkraven – i livsmedelsproduktionen.
Hygienkrav väckte också farhågor om dyrare
produktion en gång i tiden. Samma sak med
kraven på den inre arbetsmiljön. Också de skulle en gång i tiden medföra kostnader som äventyrade lönsamhet, arbete och produktion. Nu
vet vi bättre. I takt med att alla kraven vuxit och
tillfredställts på allt högre nivå har kostnaderna
i produktionen sjunkit, lönsamheten stigit, lönerna ökat, vinster och aktiekurser stigit – och

priserna till konsumenterna sjunkit. Vi tycks
hela tiden undervärdera kunskapsutvecklingens
dynamik och människors uppﬁnningsrikedom
och anpassningsbarhet.
Det vi nu kräver av etik, estetik och ekologi
i djurproduktionen kommer sannolikt att gå
samma väg. Det som vi idag tror kostar pengar
och försämrar lönsamheten och konkurrensförmågan, kommer att visa sig utgöra några av
grundförutsättningarna för att överhuvudtaget
kunna ﬁnnas kvar på marknaden. Och dessutom
visa sig vara vägar att – tvärtemot dagens ”fördomar” – sänka kostnaderna i produktionen.
En förutsättning för den visionen krävs dock;
att forskningen får och kan ta fram ny kunskap
om djurens beteende, fysiologi och genetik och
att den kunskapen kan omsättas i nya metoder
hela vägen från kalvning och grisning till uppfödning, produktion, slakt och transport.

t
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Vägen till ett hållbart naturbruk går längs E5:an. En virtuell väg mot
framtiden som uppfyller alla våra önskningar om brukare, bönder och
företagare som ser på djur och natur – och konsumenterna – med stor
Empati och som brukar jord och djur med Ekolologiskt säkra och Etiskt
försvarbara metoder som erbjuder stora Estetiska värden och ger ett bra
Ekonomiskt resultat.
För att testa E5:ans framkomlighet i praktik och teori gav sig KSLA:s
Kommitté för miljöfrågor ut på en kombinerad studieresa och vetenskaplig workshop hösten 2007. Den mest brännande och utmanande frågan
handlade förstås om människans ursprungliga syndafall och om det ﬁnns
en möjlig väg tillbaka till Eden?
”Edens Lustgård tur och retur” ger gott hopp om att E5:an ﬁnns också
i verkligheten, åtminstone på några års sikt – om vi satsar på och kan använda vår tids alltmer avancerade biologiska kunskaper och teknik.
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