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Vår senaste publikation
Landskapspersektiv – hur gör det skillnad
Den Europeiska landskapskonventionen (ELC) trädde i kraft i Sverige i maj 2011. Den
understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I
landskapet möts många olika värden och anspråk – kulturella, ekologiska, estetiska,
sociala och ekonomiska.
Denna skrift är ett resultat av ett seminarium om landskapskonventionen och dess
genomförande i Sverige som KSLA, Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademien
anordnade i maj 2011. Det syftade till att starta en diskussion om kunskap och kunskapsproduktion om landskap i Sverige och även till att initiera en diskussion om
forskning kring landskap. Red. Margareta Ihse.
KSLAT 4-2011, 88 sidor. ISBN 978-91-86573-16-4.
KSLAT – ladda ned eller beställ i tryck på www.ksla.se.
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Sekreteraren har ordet
Årets sista Nytt & Noterat ger mig några associationer:
• Vad är ett landskap? Ja, inte i betydelsen Närke, Öland
eller Härjedalen – det känner jag till – men ”landskap” i
Landskapskonventionens mening? Är det att stå högt på en
utsiktspunkt och titta på ett stycke terräng, eller är det vad
man ser från ett tågfönster under färd, eller kanske vad man
ser då man tittar på det framrusande tåget? Forskning visar
att de flesta tycker att det landskap man upplevde som barn
är idealet. Om vi undantar drastiska förändringar som bergtäkter, motorvägar, slutavverkad skog, nya bostadsområden
och liknande så ser de flesta landskap ganska oförändrade ut
på håll, men i detaljerna skiljer det sig mycket och hela tiden.
Förändringar smyger sig på. Eftersom estetik är grundläggande för oss människor ska landskapsfrågorna tas på allvar. Det
man tycker är fult söker man naturvetenskapliga och ekonomiska argument för att bekämpa, det som är vackert förlåter
man många tillkortakommanden. Landskapskonventionen
kommer att vara på tapeten länge!
• Kina och USA är busarna i klimatdiskussionen – men ingen satsar så mycket resurser på utveckling av nya energisnåla
metoder och alternativa bränslen som Kina och USA. Om
Köpenhamn var ett steg bakåt i klimat-jenkan så kan Durban
i historieboken mycket väl framstå som två steg framåt.
• Åren 2000–2003 satt jag i styrelsen för stadsparken
”Nairobi Arboretum”. Ministrar försökte med fejkade domstolshandlingar stycka av tomter för att bygga sig villor mitt i
sta’n. Med hjälp av Wangari Maathais ”Green Belt Movement”
lyckades vi förhindra det. Men utanför storstadens hank och
stör lade sig samma ministrar till med lantegendomar genom
att köra bort folk som bodde där och presentera ”lagfarter”
över sitt ägande. Jag kallar detta ”land grabbing” = nattsvart. Förutsatt att de myndigheter i utvecklingsländer, som
upplåter jordbruksmark till utlänningar, har kompetens och

är okorrupta, så kan rika
länders landinvesteringar
i fattiga länder mycket väl
bidra positivt till utveckling = dagsljusvitt.
• Den 23 november var
verkligen en härlig dag,
där vår akademi spelade
en viktig roll när fiskerimiFoto: Pia Barklund
nistrarna från Danmark,
Norge och Sverige undertecknade ett avtal om utkastförbud i Skagerrak. EUkommissionär Maria Damanaki sken som en sol och såg avtalet som en murbräcka i Europas progressiva fiskepolitik.
• Att döma av Bert-Owe Nelsons reserapport från Nya
Zeeland behöver mjökkor inte vara särskilt stora, kanske de
till och med ska vara små?
• Albanien, en tidigare hård kommunistdiktatur, håller
på att vakna. KSLA assisterar genom skogskontakter – bravo
Fru preses för fin insats vid konferensen ”Forest Policy and
Reforms in Albania Towards EU standards”.
• Tre av de tio nya Skogsriket-ambassadörerna är ledamöter och de kommer att göra skillnad. Sven Erik Hammar har
en särdelses förmåga att konstruktivt diskutera rennärings-/
skogsbruksfrågor. Elisabet Salander Björklunds kompetenser
gällande bärkraftigt skogsbruk är outstanding och att minister Erlandsson utser Katarina Levin, en fullfjädrad företrädare
för framtidsmaterialet trävaror, gläder särskilt en gammal
sågverksman!

God Jul & Gott Nytt År!

Åke Barklund
Akademiens sekreterare och VD

Klimatförhandlingarna i mål

Connie Hedegaard, EU:s klimatkommissionär, lyckades föra klimatmötet i Durban
till ett positivt avslut tidigt söndagen den 11 december 2012.
Text: Katarina Veem, fritt översatt från The Guardian • Foto: The Guardian

Hedegaard hade enligt utsago en tydlig plan för att ena
industri- och utvecklingsländer för första gången i ett juridiskt bindande avtal om att minska utsläppen av växthusgaser. En överenskommelse träffades som uppfyllde nästan
alla EU:s mål, de flesta u-länderna var nöjda och även amerikanerna kom ombord.
På så sätt räddade Hedegaard FN-förhandlingarna, som
utan avslut i Durban skulle ha fallit sönder. Hedegaards
skicklighet tvingade också Kina att gå med på åtaganden
på samma rättslig grund som utvecklade länder.
Nyckeln till Hedegaards framgång var en mycket hårdför attityd. De stora utvecklingsländerna, däribland Kina,
har länge insisterat på att 1997 års Kyotoprotokoll bör förlängas först när dess nuvarande mål tar slut år 2012. EUländerna är i stort sett de enda länder som varit villiga att

gå med på detta. Medan vissa medlemsstater ville erbjuda
en förlängning som en självklarhet, hade Hedegaard andra
idéer – en förlängning skulle vara möjlig bara om även utvecklingsländerna anslöt sig.
Det skulle innebära att de åtar sig att minska utsläppen
på samma juridiskt bindande villkor som den rika världen,
som ett erkännande av att skillnaderna mellan utvecklade
ekonomier och tillväxtekonomier har ändrats sedan 1997,
då Kyotoprotokollet utarbetades. Detta gjorde det möjligt
för USA att gå med på överenskommelsen, eftersom de
hade insisterat på en sådan överenskommelse.
Hedegaard misslyckades som värd för klimattoppmötet i
Köpenhamn 2009 och kritiserades brett för sammanbrottet.
I Durban hade hon nytta och glädje av alla tunga erfarenheter och säkrade ett avtal.
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Räcker marken?
Räcker marken till för att försörja mänskligheten med mat, virke
och bioenergi i framtiden? Det var den övergripande frågan för
den konferens som KSLA arrangerade den 27 september 2011.
Frågan fick naturligtvis inget entydigt svar, tvärtom kan man säga
att det var ett väl avvägt seminarium – utvecklingsoptimisterna
fick en rejäl dos positiva framtidsutsikter, samtidigt som de mer
dystopiskt lagda fick goda argument för att vi står inför en mörkare och mer konfliktfylld framtid.
Text: Carl Henrik Palmér • Foto: IBL/John Foxx

Vi tar det optimistiska först.
Befolkningsexplosionen är över, världens befolkning fortsätter
förvisso att öka under detta århundrade, men ökningstakten
avtar allt mer. I dag är ökningen ca 1 procent per år och enligt demograferna är den nere på noll år 2100. Då planar vi
ut på cirka 10 miljarder människor på jorden, jämfört med
dagens 7 miljarder.
Vi kommer att bli mycket rikare – både totalt och per capita. Världens BNP beräknas öka tre gånger fram till 2050.
Och glädjande nog kommer den största ökningen att ske i
de fattiga länderna.
Maten kommer att räcka till allt fler människor. Världens
jordbruksproduktion behöver öka med 70 procent fram till
2050, men det kommer att gå, tror FAO. Produktionen per
hektar kan fortsätta att öka i hela världen. Framförallt i dagens sorgebarn, Afrika söder om Sahara, finns det en fantastisk potential för att öka jordbrukets produktivitet med
hjälp av handelsgödsel och bättre odlingsregimer.
Skulle det kärva till sig med matförsörjningen, kan vi
byta konsumtionsmönster: åkermarkerna kan försörja många
fler människor om vi äter mindre nötkött och i stället mer
fläskkött, kyckling och vegetabilier.
Vi kan minska svinnet på mat. I vissa länder försvinner så
mycket som 30 till 40 procent av det som jordbruket producerar på vägen från jord till bord. Och det är inte alls bara i
de fattigaste länderna, även i i-världen slänger vi mycket mat
bara för att den närmar sig ett teoretisk bäst-före-datum.
Ett ”bevis” för att marken inte längre är en begränsande
faktor för mänskligheten är det faktum att vi för kanske
första gången i världshistorien inte längre startar krig för att
komma åt bra jordbruksmarker! (och det är verkligen en ny
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företeelse – när tyskarna gick in i Polen 1939 var det framförallt för att förse markhungriga tyska bönder med bördig
polsk jordbruksmark).
De prisstegringar vi har sett på livsmedel de senaste åren
beror inte på någon fysisk brist på mat, inte heller på att grödor
för bioenergi skulle ha trängt undan matproduktion. Nej,
de svajiga priserna är framförallt en följd av spekulationer
på marknaden. Det är alltså ett problem som kan hanteras.
Efterfrågan på skogsprodukter kommer att öka dramatiskt – och industrin kan få råvara till expansionen utan att
behöva avverka naturskogar. Framförallt finns det en fantastisk potential för plantageskogsbruk i Latinamerika. 68
miljoner hektar plantager i Brasilien skulle räcka för att försörja all världens skogsindustri med virke. Det är ”bara” tre
gånger den svenska skogsarealen.
Men det lyftes också fram en hel del fakta som talar för en betydligt mörkare bild av framtiden och en ökad risk för konflikter om markresurserna.
Vi ser en avtagande produktivitetsökning i jordbruket. Under
1960-talet ökade t.ex. veteskördarna med 4 procent per år,
nu är ökningen nere på en halv procent!
Världen kommer att behöva öka den odlade arealen med
kanske 200 miljoner hektar till 2030 för att tillgodose behovet av livsmedel. Var finns den arealen? Tar man bort bebyggda marker, den redan odlade jorden, alla öknar, alltför
branta områden, tundraområden, skyddade områden och
värdefulla naturskogar så är det bara 250 till 300 miljoner
hektar kvar. Och om skogsindustrin behöver 25 miljoner
hektar av dessa och bioenergin 300 miljoner hektar så slår
vi i taket rejält. Dessutom kan biomassa i ökande grad bli
råvara till kemisk industri, vilket kan dra undan ytterligare

mark från livsmedelsproduktionen. Men det här är egentligen bara spekulationer – vid seminariet framkom att data om
dagens markanvändning är förvånansvärt osäkra. Vi vet helt
enkelt inte hur mycket åkermark det finns globalt – det gör
naturligtvis alla spekulationer om framtiden mycket osäkra.
Även om världen blir rikare och mer välnärd, så kommer det att finnas fickor med undernäring kvar år 2050. Och
det är inga små fickor – det handlar enligt prognoserna om
drygt 300 miljoner människor, framförallt i Afrika söder
om Sahara, men även i södra Asien.
En ökad odling av biodrivmedel kan tränga ut livsmedelsproduktion från åkermarkerna. Det gäller framförallt om vi
ökar produktionen av första generationens biodrivmedel,
som har låg verkningsgrad och baseras på åkergrödor som
socker, majs eller raps. Om och när vi kommer igång med
andra generationens biodrivmedel, som kan tillverkas av
avfall och cellulosa, blir det troligen mindre konflikter med
livsmedelsproduktion, däremot kan trycket på skogarna
öka.

Den ökade efterfrågan på skogsprodukter kommer nästan helt från Kina och några få andra länder i Asien. Vad
händer om ekonomin tappar fart där? För i resten av världen
förutspås bara en måttligt ökad efterfrågan, eller till och
med en minskning av konsumtionen av papper och sågade
trävaror.
Markpriserna stiger nu dramatiskt i Latinamerika – det
blir alltså dyrare att anlägga nya skogsplantager.
En global koldioxidavgift kommer att öka priset på mark
– det blir ju då mer lönsamt att odla bioenergi och det kan
leda till ökade konflikter om markanvändningen.
Det finns en trend i dag att rika länder köper eller hyr
odlingsmark av utvecklingsländer för att i industriell skala
odla mat och energi. Det här kan, om det genomförs på fel
sätt, skapa massarbetslöshet, sociala spänningar och framtida matbrist i fattiga länder.
Kampen om vatten kommer att hårdna.



Om konferensen
Konferensen, som var extremt välbesökt, arrangerades som en del av en konferensserie under hösten med fokus på markanvändning. KSLA:s kommittéer för Internationellt Skogsbruk, Internationellt Jordbruk, Energi och Hållbar utveckling, stod bakom.
Moderator för dagen var Lennart Båge, ambassadör och tidigare president vid IFAD.
Frågorna om den globala efterfrågan på livsmedel behandlades av Dr. Stefan Wirsenius vid Chalmers, Dr. Dominque van der
Mensbrugghe, verksam vid FAO och Harald Svensson, Jordbruksverket.
Jan Wintzell, Pöyry Sweden, pratade om de globala skogsfrågorna.
Det framtida behovet av bioenergi och biodrivmedel behandlades av Dr. Stefan Bringezu, Wuppertal Institute for Climate,
Environment and Energy, samt Anders Dahlberg, Energimyndigheten.
Frågan om tillgång och efterfrågan på mark behandlades av professor Sten Nilsson, konsult vid det egna företaget Forest
Sector Insights och tidigare verksam vid IIASA.
Annika Söder, tidigare bitr. generalsekreterare vid FAO, inledde diskussionen, som blev både livlig och lång.

Investera i odling i utvecklingsländer
Den 22 novembar hölls konferens nummer 2 i akademiens konferensserie om markanvändning.
Denna gång handlade de om markinvesteringar i u-länder.
Text & foto: Nils Lindstrand

Utvecklingsländer i Afrika
och Asien behöver investeringar i jordbruket, och
välkomnar satsningar på
odling av biomassa för energi eller biobaserade material. Men det ska vara
Mafa E. Chipeta.
riktiga investeringar, med
inflöde av kunskaper och
ett upplägg som främjar lokalbefolkningen. Det framhöll
FAO-koordinatorn Mafa E. Chipeta vid detta seminarium på KSLA. I dag köps ofta mark i utvecklingsländer av
utländska investerare utan att någon odling inleds. Även
när marken används sker detta ofta utan att man engagerar
lokalbefolkningen tillräckligt. Mafa E. Chipeta betonade
att myndigheterna i till exempel östra Afrika ofta är i en

desperat situation, och dessutom extremt underbemannade.
De klarar inte att analysera eller kontrollera erbjudanden
från investerare.
– Samtidigt behövs verkligen investeringar utifrån. Vad
som skulle behövas är stöd med kunskaper från Västvärldens
regeringar och organisationer. Då skulle vi kunna få en
enorm utdelning på de resurser som finns i form av mark,
inte minst i östra Afrika.
Flera anföranden under seminariet stärkte bilden av att
det finns mycket stora framsteg att göra i utvecklingsländer
om man kan stärka resurserna. Ett exempel är gödning,
där man i Västvärlden slåss mot en övergödning som inte
ger någon stor utdelning, samtidigt som en ökning i många
utvecklingsländer skulle kunna ge en kraftig ökning av utbytet utan negativa bieffekter.
KSLA Nytt & Noterat • nr 4 2011
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Fråga vad människor behöver
Positiva exempel på investeringar finns, vilket också
framgick. Flera företag och
organisationer
berättade
om hur de arbetar i utvecklingsländer med att engaHeikki Rissanen.
gera
lokalbefolkningen.
Heikki Rissanen från Stora
Enso beskrev erfarenheterna från bland annat Sydamerika
och Asien.
– Vi har medarbetare med uppgiften att stödja lokala
odlare med både tekniskt stöd och ekonomiska råd. Enkelt
uttryckt brukar vi säga att vi frågar människor vad de behöver och börjar arbeta därifrån, berättade Heikki Rissanen.
Det kan handla om väldigt olika situationer, och varje projekt måste börja med att man diskuterar förutsättningslöst
med lokalbefolkningen. I Laos var det dominerande problemet alla bomber som låg kvar i marken efter kriget i
Vietnam. ”Man kan gå omkring på ett metallgolv”, som
Heikki Rissanen uttryckte det. Man fick börja projektet
med att rensa bort bomber, allt annat skulle varit meningslöst.
Afrikansk bioetanol
Några industriprojekt på bioenergiområdet pågår nu i

Terrassodlingar i Kenya. Foto: Åsa Elfström.
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Afrika, söder om Sahara. Addax Bioenergy bygger något
så unikt som en Greenfieldfabrik som ska producera etanol
från en sockerrörsplantage. Normalt handlar industriprojekt i Afrika om utbyggnader av existerande anläggningar
eller moderniseringar av statliga fabriker, men Addax bygger upp hela infrastrukturen. Det sker i Sierra Leone.
– Projektet tar hänsyn till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och bygger på nära samarbete med lokala
samhällen, myndigheter och regering i Sierra Leone, säger
Jörgen Sandström, vd för Addax Bioenergy.
Det tar också hänsyn till EU-normer för utsläpp av
växthusgaser och socialt ansvarstagande och arbetar tillsammans med flera institut för finansiering och utveckling,
bland andra Swedfund-Sverige.
Fabriken ska producera 170 000 kubikmeter bioetanol,
främst för den europeiska marknaden. 30 MW överskottsel
från ett biobränsleeldat kraftvärmeverk går till den lokala
marknaden och dessutom främjas matproduktion i projektet.
– Sockerrör ger ca 7 000 liter etanol per hektar jämfört
med spannmål (EU) som ger 2 400 liter per hektar. Majs
(USA) ger 3 100 liter per hektar. All instoppad råvara blir
el, etanol eller grön gödsel (vinasse). I en modern anläggning blir det inget spill, säger Jörgen Sandström.
EU är den marknad Addax räknar med, men samtidigt
pågar utveckling av den lokala och regionala marknaden. 

Snart slut på
dumpning av
fisk i Skagerrak!
Under uppsluppen stämning undertecknade de
tre nordiska fiskeministrarna från Sverige, Norge
och Danmark ett dokument med innebörden att
utkast av fisk ska vara förbjudet i Skagerrak från
och med den 1 januari år 2013. Undertecknandet
skedde 23 november i samband med ett seminarium om EU:s fiskeripolitik som KSLA arrangerade tillsammans med Kungsfenan och norska
Eksportutvalget for fisk.
Text: Jenny Jewert

De tre ministrarna var alla eniga om att det är hög
tid att stoppa det slöseri med naturens resurser som
utkast innebär. Utkast är den fiskeritekniska termen
för dumpning av oönskad fisk.
Sveriges fiskeminister Eskil Erlandsson poängterade att det nya regelverket kommer att stimulera
yrkesfisket till att ta fram mer selektiva metoder.
När all bifångst måste landas, med allt besvär det
för med sig, och avräknas mot kvoter, kommer incitamentet för den enskilde fiskaren för att enbart
ta upp de arter och storlekar som har kommersiellt
värde att öka.
– Det är också en viktig etisk fråga att få stopp
på utkastet. Nästan all fisk som kastas tillbaka i havet dör eller är redan död. Det är en oförsvarlig hantering
av en viktig födoresurs, mot bakgrund av den globala livsmedelsförsörjningen.
Dumpningen av bifångster är i dag omfattande. Den
norska fiskeministern Lisbeth Berg Hansen, berättade att
en fjärdedel av all torsk – eller sju miljoner ton – som fiskas
i Skagerrak, kastas överbord.
Den danske fiskeministern Mette Gjerskov kallade beslutet historiskt och menade att hon var lyckligt lottad, som
redan efter en månad som fiskeminister fick vara med och
fatta ett så viktigt beslut för både yrkesfisket, ekosystemen
och konsumenterna. Beslutet är ett steg bort från gammeldags reglering mot en ny modern förvaltning, menade hon.
Att den nya överenskommelsen verkligen efterlevs kan
komma att kontrolleras bland annat genom kameror på yrkesfiskarnas fartyg, loggböcker och landningskontroller.
Fiskekommissionär Maria Damanaki var tydlig med att
hon är positiv till de tre ländernas initiativ att förbjuda utkast i Skagerak. Men för att avtalet om stoppad dumpning
av fisk i Skagerrak ska bli bindande, måste överenskommelsen omvandlas till EU-lag. Maria Damanaki lovade att
anstränga sig för att få igenom ett godkännande av utkastförbudet i Skagerrak i ministerrådet, och hon var optimistisk om att det kan ske inom ett år.

Foto: Jean Gaumy, Norwegian Seafood Export Council.

Fiskeministrarna Eskil Erlandsson, Sverige, Mette Gjerskov, Danmark, och Lisbeth Berg Hansen, Norge. Foto: Lennart Johansson, Eksportutvalget for fisk.

Ett utkastförbud för hela unionen är en viktig del i förslaget till reformering av den gemensamma fiskeripolitiken
till år 2013, som kommissionen lagt fram. Men utsikterna
för att lyckas driva igenom ett utkastförbud inom hela unionen är betydligt dystrare och kräver mycket fortsatt argumentation. Inom EU stödjer bara två ministrar – Sveriges
och Danmarks – ett utkastförbud för hela EU:s havsområde. Sociala hänsyn och fokus på svårigheterna med att
implementera ett utkastförbud i Medelhavsregionen väger
än så länge tungt för övriga fiskeministrar.
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Jordbruk i Nya
Zeeland handlar
mycket om mjölkproduktion
I mars 2011 gjorde ledamoten Bert-Owe Nelson en resa
”Down Under” för att delta i den 18:e IFMA-konferensen
(International Farm Management Association) som hölls på
Nya Zeelands Sydö. Flera gamla medresenärer och KSLA-ledamöter från en liknande resa 1991 framhöll att han borde skriva
något om erfarenheterna och vad som hänt under tjugo år. Detta är
den rapporten.
– Jag vet att många inom svenskt lantbruk besökt Nya Zeeland och har god
kunskap om förhållandena där, eftersom det allt sedan Nya Zeelands ekonomiska kris och ”avreglering” 1984 varit ett populärt resmål för både grupper och enskilda, inleder Bert-Owe Nelson.
Text & foto: Bert-Owe Nelson

Nya Zeeland har ca 4,4 miljoner invånare, varav ca 3,4
miljoner bor på Nordön och 1 miljon på Sydön. Ytan är
270 000 km 2 (Sverige 450 000). Nordön har sedan gammalt varit främsta platsen för landets mjölkproduktion
medan Sydöns lantbruksdrift främst avsett fårskötsel och
spannmålsodling. Sydöns främsta jordbruksdistrikt anses
vara Canterbury Plains, som utsträcker sig sydväst om
Christchurch, en stad med ca 400 000 invånare.
En anmärkningsvärd utveckling är att sedan 1991 har
Nya Zeelands mjölkproduktion ökat 2½ gång. Mer därom
nedan. Nya Zeelands sammanlagda jordbruksproduktion
har i värde ökat 110 procent på 20 år. Den utgör 63 procent
av landets BNP och utgör 93 procent av landets export.
Efter det turbulenta skeendet i samband med ”avregleringen”, har det nog varit lönsamt och attraktivt att vara
lantbrukare men kanske främst mjölkproducent. Två skäl är
värdeökningen på mark och att man inte har reavinstskatt
eller förmögenhetsskatt. Man medräknar värdeökningen
i lönsamhetskalkylen. En vanlig grund för markvärdering

är det antal djurenheter (antal får, nötkreatur, etc., på visst
sätt) som kan försörjas per ytenhet av marken. Sedan värderar man med ledning av det. ”Solen driver gräset; gräset
är grunden för allt på Nya Zeeland” var ett talesätt som vi
fick höra flera gånger. Nederbörden rör sig om 700–1000
mm i jordbruksdistrikten men därutöver har man numera
bevattningsanläggningar i stor omfattning.
Som många nog vet angående Nya Zeeländsk mjölkproduktion, är effektivitetsmåttet inte avkastning per ko
utan avkastning per ytenhet av mjölkfett och protein (milk
solids). Men årsavkastningen per ko på vårt sätt rör sig om
4 500–4 800 liter. Djuren är betydligt mindre är våra. ”Det
är inte meningsfullt att underhålla en stor kroppsvikt om
man ska producera mjölk”.
Den nyare modell för mjölkföretagande som utvecklats
sedan 90-talets början är än mer intensiv vall- och betesproduktion med konstgödsel och framför allt bevattning med
stora, i långa längder hoplänkade bommar (30–40 stycken
20-meterslängder) med vattenspridare som vandrar över

Bevattningen sker med hjälp av hoplänkade 20-metersbommar försedda med vattenspridare.
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Läs mer om IFMA, International
Farm Management Association, på
deras hemsida www.ifmaonline.org.
Där finns föredrag från konferenser
sedan början av 2000-talet. Nästa
IFMA-konferens går i Polen sommaren 2013.

Korna mjölkas i en mjölkningskarusell.

fältet eller rundgående motsvarande anläggningar. Detta är
arbetsbesparande men kapitalintensivt och har kraftigt ökat
avkastningen per ytenhet av mjölk. Det har bl.a. medfört
att mjölkproduktionen blivit attraktivare på slätten än får
och spannmål. Samtidigt har man fått miljöproblem genom
urlakning av växtnäring till grundvatten och man har fått
konkurrens om vattnet. Nu har man tilldelning av rätter
för vattenuttag, vilket kostar pengar och ofta medför strid
mellan olika intressen.
Många Nya Zeelandsbesökare har nog erfarenhet av
”share milking”. Vi fick informationen att den ”gamla modellen” av share milking överges allt mera till förmån för en
modell med delat ägarskap av hela företaget, d.v.s. av såväl
mark och anläggningar som djur. Det tillträdande ägarparet utvecklar rörelsen och övertar successivt allt större del
av företaget.

Några detaljer om mjölk m.m.
Mjölkproduktionen har ökat på ett enastående sätt. Den har
gått från 6–7 miljoner liter till över 16,5 miljoner liter mjölk
per år. Antalet kor är nu ca 4,4 miljoner fördelade på 11.600
besättningar, d.v.s. genomsnittligt 380 kor per besättning.
Det är främst Sydöns produktion som har genomgått en
fantastisk utveckling under denna period. Sydöns besättningar är i genomsnitt betydligt större än Nordöns (600
per besättning nämndes) men alltjämt kommer 65 procent
av mjölken från Nordön. Antalet får har minskat från ca 80
miljoner till 32 miljoner enligt siffror som nämndes.
Innehållet av ”milk solids” (fett och protein) i Nya
Zeeländsk mjölk är 8–8,5 procent av helmjölken.
Vatteninnehållet ”straffas” genom 4 cent per liter i transportavdrag, informerade Fonterra, Nya Zeelands dominerande mejeriföretag. Precis hur spelar liten roll men tänkesättet är intressant. Betalningen det
senaste året rörde den sig om 30–32
SEK per kg ”milk solids”, vilket
kan anses vara 2,50–2,60 SEK per
kg mjölk.
Fonterras framgång på världsmarknaden beror på den stora
mängden olika produkter (ett tusental, tror jag), anpassade till olika
marknader. Av mjölken ”processas”
97 procent, endast 3 procent blir
konsumtionsmjölk på hemmamarknaden. Man framhåller som självklart att vatten är alltför dyrbart
att frakta. Det kan man tillsätta i
det importerande landet. Alltså gör
man mjölkpulver. Man har ca 150
exportländer: Nyckelmarknader är
Kina, USA, Japan och EU men 72
procent av exportvärdet kommer
från utvecklingsländer.


I väntan på sin tur utanför mjölkningskarusellen.
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Internationell skogskonferens på Balkan

Albanien reformerar sitt skogsbruk
Albanska Vetenskapsakademien arrangerade tillsammans med Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademien en internationell konferens i Tirana den
1–2 november 2011. Temat för konferensen var ”Forest Policy and Reforms in Albania Towards EU standards”. Konferensen invigdes av miljöministern Fatmir Mediu under bevakning av ett stort uppbåd TV-team.
Från albansk sida deltog ett 50-tal personer under ledning av professor
Salvatore Bushati, generalsekreterare för den albanska vetenskapsakademien. Bland övriga internationella gäster fanns representanter för
Världsbanken och andra balkanländer.
Text: Bo Carlestål • Foto: Lennart Ackzell

Albanien är ett litet land på Balkan med en befolkning på
drygt 3 miljoner människor och en landareal på 2,8 miljoner hektar varav skogsarealen utgör 1,5 miljoner hektar,
huvudsakligen bestående av så kallade skottskogar och
buskvegetation. Dagens skogstillstånd är ett resultat från
den kommunistiska perioden (1945–1990) då en kraftig avskogning skedde.
Fokus för konferensen var den skogsreform som nu genomförs i Albanien. Som ett led i ambitionen att närma sig
en marknadsekonomi har 50 procent av skogsmarksarealen
överförts till kommunal regi med nyttjanderätt, ej äganderätt. Kommunerna har sedan möjlighet att dela ut nyttjanderätter till familjer i kommunen. Den formella rätten
att nyttja marken ger trygghet och ökade inkomster för de
människor som bor på landbygden i form av säkrad vedför-

sörjning och inkomster från försäljning av nötter (kastanjer,
valnötter och hasselnötter). Försäljning av virke utanför den
egna kommunen är dock förbjudet i dagsläget!
Det råder dock ännu stora oklarheter vad rör ägande-/
nyttjanderätter, rollfördelning mellan stat/kommun/skogsadministration m.m. som behöver redas ut.

Tid för studiebesök
Konferensens fältexkursion gick norrut till Uzla, en liten
kommun med 2 200 invånare. Bussfärden dit gick genom
ett vackert bergslandskap i sprakande vackra höstfärger.
Framme i Uzla togs vi emot av borgmästaren som berättade vad man har för planer med den skog som man getts
nyttjanderätt till, ca 5 500 hektar. Det första skogsområdet
vi besökte låg i direkt anslutning till samhället och skulle

Fältexkursion till Uzla, där bergslandskapet dominerar, unga ek- och
tallskogar (ca 20 år gamla) med stort
röjnings- och gallringsbehov.
Både före detta och nuvarande
borgmästaren deltog i exkursionen –
båda är skogsutbildade.
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av en svensk skogsman närmast betraktas som en ogenomtränglig snårskog. Träden var 2–3 meter höga och området
var i stort behov av röjning. Borgmästaren var dock övertygad om att man inom 10 år kommer att ha en vacker växande skog där. Det andra området vi besökte var en 20årig ekskog i stort behov av gallring. Området nyttjas av en
bonde som har för avsikt att använda skogen till i huvudsak
brännvedsproduktion. På några ställen inom Uzla kommun
finns både kastanje- och valnötsplanteringar vilka genererar
inkomster till kommunen.
KSLA representerades vid konferensen av preses Sara
von Arnold som ledde delegationen samt akademijägmäs-

tare Bo Carlestål, Lennert Ackzell, LRF Skogsägarna och
akademiens Kommitté för internationella skogsfrågor,
Björn Merkell, Skogsstyrelsen, och Esbjörn Andersson
från SLU. Förutom att Sara von Arnold inledningsvis höll
ett ”Conference Statement” inbjöds hon av premiärminister
Sali Berishas till ett enskilt samtal.
De svenska deltagarna delade med sig av sina kunskaper
från Sverige och världen. Björn Merkell talade om utvecklingen av den svenska skogspolitiken och Lennart Ackzell
berättade om skogsägarrörelsens roll och dess aktiviteter i
andra länder. Esbjörn Andersson pekade på vikten av utbildning och rådgivning för att utveckla skogsbruket. 

Sara von Arnold med Albanska Vetenskapsakademiens generalsekreterare,
professor Salvatore Bushati. och miljöminister Fatmier Mediu.

KSLA:s preses Sara von Arnold håller sitt ”Conference Statement”.
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De svenska 20-20-20-målen
snart i hamn
Redan om några år kan vi i Sverige ha uppfyllt vår del av EU:s klimatmål – långt innan
slutåret 2020. Det kom fram vid konferensen ”Sveriges roll i Europas energipussel”
som KSLA:s energikommitté arrangerade den 26 oktober 2011. Men det finns en baksida med detta – vi riskerar att tappa farten i vårt klimatarbete. Ett exempel är att
andelen miljöbilar nu sjunker i Sverige. På den positiva sidan framkom däremot att vi
kan stå inför ett elöverskott i Norden, och det kan ge ett stabilt och pressat elpris de
kommande åren. Text: Carl Henrik Palmér
Bränsleflis. Foto: bioenergiportalen.se.

– För att klara sina åtaganden enligt EU:s 20-20-20 överenskommelse planerar medlemsländerna nu
att fördubbla användningen av biomassa i energiproduktionen fram
till 2020, inledde Martin Palm vid
Näringsdepartementet. Ingen vet dock
idag var denna biomassa ska komma
från – det sägs inte i medlemsländernas planer.
Det finns sedan flera år hållbarhetskriterier för biodrivmedel som
etanol och biodiesel av raps. De måste
klara vissa miljökrav för att få räknas in i de nationella balanserna. Ett
godkänt biodrivmedel får t.ex. inte
påverka biodiversiteten negativt och
det måste ge en tillräckligt stor sänkning av de totala utsläppen av växthusgaser. En viktig men svår variabel
i dessa bedömningar är de indirekta
effekterna av ändrad markanvändning
– om vi exempelvis använder rapsolja
för att producera biodiesel, så kan det
i slutänden leda till ökad avskogning
i Indonesien, eftersom efterfrågan då
kommer att öka på palmolja. De nya
hållbarhetsreglerna kan komma redan
innan årsskiftet.
– Den 27 september inföll årets
”overshoot day”, resten av året lever
vi över jordens resurser, sade Magnus
Emfel vid WWF:s enhet för ekologiska fotavtryck.
Han visade att världens samlade
CO2-utsläpp fortfarande ökar, och att
de enligt prognoserna kommer att öka
ända till 2020. Först därefter börjar det
gå neråt.
12
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En rapport från WWF visar att
världen kan drivas med 100 procent
förnybar energi 2050. Analysen förutsätter att energiförbrukningen minskar
med 15 procent jämfört med i dag. År
2050 kommer biobränslen att stå för
en stor del av den globala energitillförseln. Det handlar då främst om energi
som produceras av avfall från jord och
skog, men också odlade biogrödor och
en ökande andel energi från algodlingar. Vind-, sol- och geotermisk energi
ökar också mycket.

100 procent förnybart i Sverige
Även i Sverige är det möjligt att ha 100
procent förnybar energi 2050, visar en
motsvarande analys gjord av IVL. Det
kan vi nå med ökad återanvändning av
energi, effektivare maskiner, mer tågtransporter och mer el i vägtransporterna. Alla nybyggda hus ska vara passivhus och alla gamla hus ska renoveras
till lågenergihus. Detta scenario bygger på en fortsatt ekonomisk tillväxt på
2,2 procent per år.
– Det här innebär inte någon
rovdrift av den svenska skogen, poängterade Martin Emfel. Tvärtom,
i scenariet räknar man med att 22
procent av den svenska skogen skyddas. I analysen ingår inte heller något
intensivskogsbruk och ingen stub�brytning. Man har inte heller räknat
med någon ny vattenkraft, utan en del
redan utbyggda vattendrag ska återfå
god ekologisk status. Ett delmål är att
vindkraften ska stå för 30 TWh och
solen 10 TWh år 2020.

– Sverige har visat att det går att
öka BNP och ändå minska utsläppen
av växthusgaser, sade Kjell Andersson,
Svebio och Aebiom. En delförklaring
är att andelen bioenergi har ökat dramatiskt, från ca 40 TWh 1970 till nästan 140 TWh per år i dag.
Redan om något eller några år har
vi nått 50 procent förnybar energi i vårt
energisystem – alltså det som vi enligt
EU ska ha klarat 2020. Det finns en
risk att Sverige tappar fart när vi inte
längre har krav på oss.
– Det vore synd, menade Kjell
Andersson, för vi har kvar en stor potential för biobränslen i Sverige. Träd
och buskar överallt och jordbruket kan
ge mycket mer. Enligt en nyligen genomförd analys har vi 900 000 hektar
jordbruksmark ”för mycket” i Sverige.
Produktionen av biobränslen kan nära
nog fördubblas. Begränsningen ligger
på användarsidan idag.
Visionen på europeisk nivå är att
bioenergin ska stå för huvuddelen av
20-procentmålet för förnybar energi
till 2020. Det handlar om mer fjärrvärme med kraftvärme, sameldning av
biobränslen i befintliga i kolkraftverk
och småskalig värmeproduktion med
pellets.
Handeln med biobränslen kommer att öka, både export och import.
De svenska priserna på skogsbränsle
kommer att vara pressade de närmaste
åren, var Kjell Anderssons avslutande
bedömning.
– Hela världens energibehov kan
täckas med biobränslen om vi odlar

våra marker mer intensivt och utnyttjar marginella marker bättre. Det
finns också mycket energi att hämta i
biprodukter från jord- och skogsbruk,
dynga och kanske också alger, sade Bo
Hektor vid IEA:s bioenergiprogram.
– Behovet av biobränslen kommer
att öka påtagligt inom EU, med import från bl.a. Sydamerika och Afrika
som följd, menade han. Generellt är
importerade biobränslen avsevärt billigare än biobränslen som produceras
på åkermark inom EU.
Sverigemarknaden för pellets är i
dag 2,2 miljoner ton. Av detta importeras ungefär 0,7 miljoner ton, varav en
stor del från Baltikum och Ryssland.
– Energisortimenten har en avgörande roll för skogsbrukets framtida lönsamhet, men tyvärr kommer vi
svenska tillverkare ytterligare en tid att
pressas av en stor import, trodde LarsGöran Harrysson vid VIDA Energi,
en sågverkskoncern som också arbetar
med biobränslen.

Ny och ovan biobränslehandel
Handeln med biobränslen är en ny
verksamhet, det saknas standarder
och traditioner. Det är också stora
skillnader mellan länder och kulturer.
Marknaden består egentligen av en serie delmarknader:
Etanol från jordbruksprodukter är
en etablerad teknologi och det finns
stora aktörer, framförallt på köparsidan, där de stora oljebolagen agerar.
Pellets görs mest av spill från sågverk, men nu också i ökande grad
rundvirke, energiskog, bagass m.m.
Tillverkningen har ganska höga fasta
kostnader. Det finns ett fåtal stora
anläggningar och konkurrensen om
råvaran ökar. Pelletsmarknaden består
i sig av två ungefär jämnstora delmarknader: industri – framförallt till ”cofiring” vid elproduktion i kolkraftverk
– och en småskalig till hushåll. Pellets
tål att skeppas låga distanser.
Flis är primärt en lokal marknad,
det är problematiskt att lagra och
transportera flis som lätt får röta och
svampangrepp. Flis kräver också anpassade pannor.
– Vi har ett bra kunnande om
biobränslen, och det borde vi kunna
exportera i större utsträckning än i
dag, ansåg Monika Bubholz vid det
internationella teknikkonsultföretaget
Sweco.
Hon räknade upp ett antal av
Sveriges fördelar på området: fung-

erande infrastruktur, erfarenhet av
att elda olika bränslen och att hantera
aska, kunnande om kombinerad el- och
värmeproduktion, vana vid att blanda
bränslen, hög teknisk utnyttjandegrad
i våra anläggningar och kunnande i att
hantera utsläppskrav.
– Sedan har vi mer ”mjuka” värden
som vi också skulle kunna exportera,
som vårt sätt att samarbeta och arbeta
på ett icke-hierarkiskt sätt.

Transportsektorn på god väg
Sverige kommer att nå EU-kravet på
10 procent förnybart i transportsektorn redan 2013. Det finns en risk för
att vi då tappar fart, eftersom vi inte
längre har någon piska hängande över
oss.
– Våra vägtransporter görs i dag
till 92–93 procent med bensin- eller
dieselfordon. Men om politikerna förtydligar målet om en fossiloberoende
fordonsflotta, skärper miljödefinitionen och förlänger skattebefrielsen för
förnybar energi till minst 2023 kan vi
komma upp till 58 procent förnybart
till år 2030. Då kommer en stor del av
våra fordon att köras på nya biodrivmedel, biogas, grön diesel eller etanol,
sade Lena Dahlman vid Svebio.
I dag har vi låginblandning av etanol i all bensin i Sverige (5 procent),
och en låginblandning av FAME
(”rapsdiesel”) i all diesel (också 5 pro-

cent). Vi har också ren etanol (E85)
och fordonsgas, som i sin tur består av
en varierande blandning av biogas och
naturgas.
– Massaindustrins svartlutar är en
ypperlig råvara för produktion av fordonsbränslen, sade Patrik Löwnertz
från Chemrec.
Av svartlut kan man göra syntesgas
(en blandning av koloxid och vätgas),
som i sin tur kan bli råvara för tillverkning av metanol, som fungerar lika bra
som etanol vid låginblandning i bensin, eller DME, som är ett nytt, energitätt drivmedel som kan användas
i dieselfordon efter mindre ändringar
i motorn.
I teorin kan man göra syntesgas av
de flesta biologiska råvaror, men det
som talar för svartluten är att det är
en vätska, som kan pumpas in trots
att förgasaren är trycksatt. Man kan
också finfördela vätskan så att man får
en stor reaktiv yta. Svartlut innehåller
också natrium och kalium, som fungerar som katalysatorer i processen.
Sveriges 28 massabruk producerar tillsammans 40 TWh svartlut i
Sverige per år. Av detta kan man göra
max 22 TWh metanol eller DME.
Men tar man bort svartluten från ett
massabruk så måste man tillföra annan energi till processerna. Skulle man
ta bort svartluten från alla 28 bruken
så skulle de tillsammans behöva få in

Leder vår användning av rapsolja i biobränsle till avskogning i Indonesien? Foto: Ylva Nordin.
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30 TWh grot och stubbar. Råvaran
räcker nog till detta, men konkurrensen om skogsbränslena ökar.
Lantmännens satsning på etanol
bygger på en övergripande obalans.
Europa har ett överskott på spannmål,
men måste importera proteinfoder
och fossila bränslen. Hos Agroetanol
i Norrköping används spannmål för
att tillverka energi i form av etanol.
Resterna, den s.k. dranken, ger ett bra
proteinfoder. Dessutom produceras en
del biogas i processen. Om man ser på
hela processen ger etanolen från norrköpingsfabriken en reduktion på 70 till
72 procent av växthusgaserna jämfört
med fossila bränslen, berättade Frida
Källström och Patrik Myrelid, från
Lantmännen resp. Agroetanol.

Miljöbilar i motvind
– Sverige var ledande i världen på gröna
bilar fram till för några år sedan. Men
nu tappar vi fart rejält, och det beror
på de oklara politiska spelreglerna
för miljöbilar, sade Mattias Goldman
från Gröna bilister. Andelen miljöbilar
sjunker nu i Sverige.
I princip alla miljöbilar som säljs i
Sverige i dag är dessutom snåldieslar
på 119 g CO2 per km (gränsen går vid
120!).
Snart kommer nya regler med
en viktsbaserad skala – tyngre bilar
får släppa ut lite mer CO2 per km.
Dessutom inför man en ”schablonrabatt” för bilar som kan köras med alternativa bränslen.
Politikerna har länge pratat om att
införa en superbilspremie för bilar som
använder ny teknik. Men reglerna har
varit oklara och osäkerheten har lagt
en död hand över marknaden för t.ex.
elbilar.
– Och osäkerheten fortsätter, menade Mattias Goldman. Etanolen ska
enligt budgetproppen ”även fortsättningsvis vara ett skattebefriat biodrivmedel”. Vad betyder det? Hur länge?
Vem vågar köpa en bil med den osäkerheten? Dessutom får etanolbilarna
nu fullt förmånsvärde – det var reducerat förut.
Hans avslutande spaning var vi
kommer att få se lättare material i bilarna i framtiden. Och vi kommer att
få se allt fler bilpooler, där människor
delar på ett antal bilar.
– Enligt EU måste biltillverkarna
ha en vagnpark som i genomsnitt släpper ut max 130 g CO2 per km år 2015.
Det är inga problem med dagens tek14
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nik, sade David
Weiner
vid
Volvo personbilar. Men 2020
ska det vara nere
i 95 g och det
blir tuffare – då
krävs det ny teknik.
Han såg tre
vägar som vi
måste gå parallellt för att minska utsläppen av
växthusgaser
från personbilar:
ökad effektivitet, alternativa
bränslen
och
elektrifiering.
På
lång
sikt kanske det
också kommer
bilar som drivs
med vätgas eller
bränsleceller.
Det
finns
Synen på kärnkraft har ändrats i Europa. Foto: fotoakuten.se.
en mängd olika
tekniker
och
I världen finns det i dag totalt 443
mellanformer för elektrifiering – allt reaktorer. Fem av dessa är på väg att
från ren batteridrift till olika former fasas ut, och 65 nya håller på att bygav laddhybrider.
gas, framförallt i Kina och Ryssland.
Tyskland ska kompensera bortfalElbilarnas miljönytta beror mycket
på vilken sorts el man utgår från. Är let av kärnkraftsel med bland annat
det ful kolkraftsel blir det naturligtvis vindkraft – en dubblering till 2020 –
högre utsläpp än med el från t.ex. vat- och solenergi. Man kommer även att
tenkraft.
bygga nya elkraftverk som eldas med
– Etanolen är i dag ca 1 kr billigare stenkol och framförallt naturgas.
– Det kommer att behövas mer
per mil än bensin. Men med de oklara
spelreglerna har andelen etanolbilar överföringskapacitet mellan Norden
minskat dramatiskt – från 40 procent och kontinenten i framtiden, meför några år sedan till 5 procent i dag. nade Magnus Zeisig vid norska
Det här visar att vi behöver långsiktiga Markedskraft, som sysslar med elspelregler – det tar sju till tio år att ut- analyser och hjälper större köpare att
köpa el. Det kommer också att behövas
veckla en ny bil!
mycket balanskapacitet för att parera
svängningar i produktionen av el från
Ny syn på kärnkraft
Trippelolyckan i Fukushima, Japan, vind och sol.
Vi har snart ett elöverskott i
den 11 maj 2011 förändrade synen
på kärnkraft i Europa. Tyskland har Norden, framförallt när Finlands nya,
nu tagit åtta reaktorer ur drift och de sjätte reaktor blir klar, var Magnus
kommer aldrig att startas igen. De res- Zeisigs prognos. Den ska förhoppterande nio reaktorerna ska successivt ningsvis komma i drift 2014.
– Då kommer vi troligen att få
fasas ut till 2022. Schweiz har beslutat att lägga ner sina fem reaktorer till ett stabilt, pressat elpris i Norden ett
2034. Frankrike ska däremot behålla tag framöver. Det kommer att gynna
sina 58 reaktorer – deras policy ligger konsumenterna, framförallt om vi
slipper importera (dyr) tysk och dansk
fast.
EU ska nu stresstesta samtliga 143 kolkraftsel på marginalen. Dessutom
reaktorer inom unionen. Det handlar kommer prisskillnaden mellan dag och
bland annat om att se hur de klarar ter- natt troligen att öka.

roristattacker och flygkrascher.

Symposium

Jordbrukspolitik
efter 1945

Med anledning av EU:s förestående omförhandling av den
gemensamma jordbrukspolitiken – Common Agricultural
Policy, CAP – anordnade Enheten för de Areella Näringarnas Historia på KSLA ett symposium i november om den
industrialiserade världens jordbrukspolitik från 1945 till
idag.
Text: Gabriel Söderberg • Foto: Per Eriksson

Syftet med symposiet var att samla representanter från
forskning, organisationsliv och politik och med utgångspunkt från sju olika föredrag om jordbrukspolitikens utveckling i olika regioner åstadkomma en för alla berikande
diskussion om jordbrukspolitik, dess framväxt och dess
framtid. Den historiska genomgången tjänade till att belysa
mekanismerna i jordbrukspolitikens utveckling, samt ge ett
analytiskt underlag för att diskutera likheter och skillnader
mellan de olika regionerna.
Bland de inbjudna till symposiet fanns forskare från
olika lärosäten, representanter från partipolitiken – däribland två före detta jordbruksministrar – och olika organisationer som berörs av omläggningen i jordbrukspolitiken. Symposiet modererades av professor Mats Morell från
Stockholms universitet.
Först ut bland föredragshållarna var Ann-Christina
Knudsen, verksam som docent vid universitetet i Aarhus,
som gav huvuddragen i EU:s gemensamma jordbrukspolitik
och dess utveckling från starten 1957.
Därefter gjordes ett antal nedslag i enskilda länder, där
Ulf Jonsson, professor vid Stockholms universitet, höll ett
föredrag om Frankrike. Magnus Erlandsson, Stockholms
Center för Offentlig Forskning, talade om Sverige och
professor Carsten Daugbjerg, Köpenhamns universitet, om
Danmark. Dessa länder har vid olika tidpunkter i sin egen
och EU:s historia på olika sätt påverkats och dragit nytta av
CAP; Frankrike från starten 1957, Danmark – som stark
exportnation på jordbruksområdet – från 1973, och Sverige
efter en påbörjad avreglering 1995.
Sedan följde Hans Jörgensen, Umeå universitet, upp
med ett föredrag om de nyblivna EU-medlemsländerna i
Östeuropa och deras erfarenheter av en annan överstatlig
samarbetsorganisation, det Sovjetdominerade Comecon.
Martin Kraagh, Handelshögskolan i Stockholm, gav
ett föredrag om Sovjetunionens och det post-sovjetiska
Rysslands jordbrukspolitik, en region som i likhet med
Östeuropa skilde sig starkt från sina västliga motsvarigheter i och med att staten så totalt dominerat utvecklingen.
Slutligen gav Gabriel Söderberg, Uppsala universitet,
även vetenskapligt ansvarig för symposiet, ett föredrag om
USA:s jordbrukspolitik, där skarpa regionala olikheter i

Professor Carsten Daugbjerg, Köpenhamns universitet, föreläste.

landet och skiftande politiska allianser pekades ut som en
central drivkraft i hur jordbrukspolitiken utformades.

Likheter och skillnader
När det gäller likheter och skillnader mellan dessa områden kan följande sägas. I samtliga länder har staten spelat
en avgörande roll. Dock är skillnaden stor när det gäller
hur stor hänsyn staten har tagit till jordbrukarnas intressen.
I Sovjetunionen togs ingen hänsyn alls, medan staterna i
Västeuropa och USA på gott och ont aktivt samarbetade
med representanter från jordbruket.
Vidare skiljer sig Europa gentemot USA och forna
Sovjetblocket i den senare tidens betonande av miljön som
en viktig faktor i utformandet av jordbrukspolitiken. I
samtliga fall har också jordbruket haft en viktig strategisk
roll i efterkrigstidens politiska situation; för Europa handlade det om att bygga upp möjligheter för självförsörjning i
händelse av krig, i Östblocket var jordbruket en viktig källa
till utländsk valuta, och i USA var jordbrukssubventioner en
del i kampen mot kommunismen i världen.
Kring bordet uppstod en livlig diskussion. Vissa av de
församlade hade själva minnen av avgörande händelser som
behandlats under föredragen och delade generöst med sig av
sina reflektioner. Diskussionerna rörde sig ofta fram i tiden
och de historiska föredragen utgjorde en utmärkt bakgrund
för att få en gemensam grund för diskussion om många av
vår tids största frågor.
Förutom jordbrukspolitikens rent konkreta utformning i
olika regioner, kom frågan om jordbrukets oljeberoende och
vad som kommer att hända när oljan sinar upp. Detsamma
gällde frågan om den förväntade befolkningstillväxten i
framtiden och jordbrukspolitikens möjligheter att både
klara försörjningen samtidigt som miljömässig produktion
säkerställs. Det ökade inflytandet för stora jordbruksföretag som bedriver tillverkning i industriell skala diskuterades
också och flera av de talande var överens om att dessa kommer att få större inverkan på jordbrukspolitiken i framtiden.
Slutligen diskuterades också inverkan av de nya, stora jordbruksländerna, där särskilt Brasilien nämndes som en växande jätte vars expansion mycket väl kan få konsekvenser
för världen och de länder som behandlats under dagen. 
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Våra nya ledamöter och pristagare
Vid sammankomsten den 8 december valdes våra nya ledamöter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien in. De
kommer att ta emot sina ledamotsbrev vid akademiens
högtidssammankomst den 28 januari 2012 i Musikaliska,
Stockholm.
Samtidigt delar akademien ut priser och belöningar till förtjänta praktiker, forskare och forskningsförmedlare för att inspirera till ökad kunskap
inom akademiens verksamhetsområden.

Våra nya ledamöter

Priser och belöningar 2012

Hedersledamöter:
Professor emeritus Mårten Carlsson, Lomma
Agronom Gunnela Ståhle, Stockholm
Skogsbrukare Lars-Eric Åström, Rejmyre

Akademiens A. W. Bergsten-pris
till lantmästare Stig Lindén, Borensberg

Svenska ledamöter i Allmänna avdelningen:
Ambassadör Lennart Båge, Lidingö
Senior advisor Magnus Enell, Stockholm
Professor Per-Anders Hansson, Knivsta
Agronom, rektor Cecilia Koch, Lidköping
Professor Johan Schnürer, Uppsala
Avdelningschef Eva Thörnelöf, Bromma
Utländsk ledamot i Allmänna avdelningen:
Professor Zenonas Dabkevicius, Litauen
Svenska ledamöter i Jordbruksavdelningen:
Agronom Birgitta Carlander, Lerdalen
Dairy Development Director Charlotte Hallén Sandgren,
Kalmar
Föreståndare, forskningsledare Jenny Kreuger, Uppsala
Affärsutvecklare Jan Moback, Stockholm
Professor, VD Richard Öste, Lund
Utländska ledamöter i Jordbruksavdelningen:
Dr., Principal Research Scientist Rod Mailer, Australien
Professor Eimei Sato, Japan
Svenska ledamöter i Skogsavdelningen:
Dr.h.c., journalist Henrik Ekman, Stockholm
Jägmästare Marianne Eriksson, Ås
VD Sture Karlsson, Falun
Professor Bengt Kriström, Umeå
Professor Stig Larsson, Uppsala
Skogsbrukare Jan-Olof Thorstensson, Påryd
Utländska ledamöter i Skogsavdelningen:
Professor Ram Oren, USA
Director Shen Suhua, Kina
16
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Akademiens Guldmedalj
till professor Sándor Belák, Uppsala
och
till fil.lic., f.d. direktör Rune Frisén, Ekerö
Akademiens silverplakett
till verksamhetsledare Bodil Cornell, Ås
Akademiens belöningar för framstående doktorsarbeten
till FD Martin Andersson, Alnarp
och
till FD Anna Zachrisson, Umeå
Akademiens belöning för föredömliga insatser
inom forskningsinformation
till laborator, vet.med.dr. Christina Greko, Storvreta
Akademiens belöning för föredömliga insatser
inom skogs- och jordbruksforskningens tjänst
till forskningsingenjör Claes Hellqvist, Uppsala
Akademiens belöning för föredömliga insatser
inom pedagogik och undervisning
till universitetsadjunkt Catharina Alwall Svennefelt,
Alnarp
och
till professor Lotta Rydhmer, Uppsala
Akademiens stipendium till landsbygdsrådgivare
till landsbygdsrådgivare Yvette Bårring, Bjärred
Akademiens Gunnar Torstensson forskarstipendium
till FD Sandra Jämtgård, Uppsala
Motiveringarna finns på www.ksla.se

Ny preses och vice preses

Ledamöterna valde vid sammankomsten den 8 december Kerstin Niblaeus till preses och Bo Andersson till vice
preses för akademien under perioden 2012–2015. Det nya presesparet tar över för kommande mandatperiod vid
högtidssammankomsten den 28 januari 2012.

Kerstin Niblaeus blev teknologie doktor vid KTH 1977.
Hon valdes in i KSLA:s Allmänna avdelning 1986, där
hon 1992–1993 var avdelningsordförande och därmed
ledamot av kollegiet. Hon sitter för närvarande i KSLA:s
anslagsnämnd. Kerstin Niblaeus har bland annat varit
GD för Svenska Kemikalieinspektionen och GD vid EU:s
ministerråd i Bryssel med ansvar för miljö, hälsa, utbildning, konsumentskydd och livsmedelslagstiftning. Hon
är nu ordförande i Stockholm Environment Institute.

Bo Andersson blev agronomie doktor vid Lantbrukshögskolan 1978. Han valdes in i KSLA:s Allmänna
avdelning 1983. Bo Andersson har under två perioder
varit ledamot av Allmänna avdelningens arbetsutskott och därmed även ledamot av kollegiet. Han är
sedan 2000 ordförande i KSLA:s ekonominämnd. Bo
Andersson har varit tillförordnad professor i lantbrukets
företagsekonomi vid SLU och han är sedan 14 år Senior
Vice President vid Swedbank.

Sol och bad
i Jämtlandsfjällen
Årets 22 vandrare i Enaforsholmskursen kunde glädjas åt enastående
sommarväder. Vi badade i varje fjällbäck längs rutten, njöt av röda, varma, solmogna hjortron och försökte
låta bli att trampa på de hundratals
ettriga lämlar som korsade vår stig.
Text & foto: Eva Ronquist

Enaforsholmskursen var sig ganska
lik på sitt sextioförsta år. Den nye
kursledaren Anders Arnell, som varit
med som lärare i flera år, vandrade vidare i Kjell Lundquists trygga fotspår.
Förutom det makalösa vädret skilde
sig kursen främst på två sätt: Tomas
Staafjord var ny lärare i fjällens botanik och ekologi och den sista kursdagen hade ett helt nytt program med
inriktning på landsbygdsutveckling.
Tomas Staafjord, som är biolog,
duktig botaniker och till vardags naturreservatsförvaltare i Västerbottens
län, ansvarade för första gången för
kursens viktiga botanikdel. Han satte tidigt upp målet att alla deltagare

Deltagarna har just vägt sina ryggsäckar vid Storulvån och är redo att vandra iväg.

skulle lära sig 50 fjällväxtarter. Den
avslutande examinationen visade att
han hade lyckats, vilket förvånade inte
minst deltagarna själva.
När kursen var ny för sextio år
sedan var det fjällnära jordbruket ett
viktigt inslag. Jordbrukets betydelse
för den lokala försörjningen har minskat, liksom näringens utrymme under
kursen, men från akademiens sida har
vi varit angelägna om att på nytt ge
deltagarna en inblick i det lokala näringslivet. Därför ägnades hela sista
kursdagen åt lokalt företagande, entreprenörskap och landsbygdsutveckling.
Allra mest uppskattade deltagarna att
lyssna på Richard Åström, ordförande i
Handölsdalens sameby som gränsar till
Enaforsholm, och på Pierre Lindblom
från Fjällbete. Pierre och hans kollegor inom Fjällbete är väl bekant med
Enaforsholm, som är en av delägarna

Professorerna Birgitta Åhman och John Sumelius
svalkar sig under rasten på väg till Sylarna.

och köper sitt kött av Fjällbete. För
Richard Åströms del var det dock
första besöket på Enaforsholm, och
det var därför extra roligt för Bosse
Berglund att få välkomna honom.
Solbrända, spänstiga, nöjda och
fjällbitna reste deltagarna hemåt efter
en fullmatad fjällvecka. Och vantarna
låg kvar i botten av ryggsäcken. 
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Perma culture – hållbar utveckling
på Tanzanias landsbygd
Johanna Axelsson och Anna Bengtsson, studerande vid SLU, gjorde med stöd ur Stiftelsen Axel Melanders fond en
resa till Afrika. Deras mål var att genom praktiskt arbete skaffa förståelse för hur permakultur fungerar och vilka fördelar konceptet kan ha i fattiga områden med tanke på ekonomisk och miljömässig hållbarhet – att bygga och arbeta
på ett hållbart sätt i områden där resurserna är mycket begränsade. Här är deras rapport i förkortad form.
Text & foto: Johanna Axelsson och Anna Bengtsson

Permakultur är ett livsmedelsproducerande odlingssystem med naturens
växtsätt och mångfald som förebild.
Huvudsyftet med odlingssättet är att
göra områden självförsörjande och att
vegetation och djur ska samverka och
dra fördelar av varandra. En annan
viktig del är åtgärder för att fördröja
regnvattnets avrinning och ta det tillvara för växternas och djurens behov.
Permakulturkonceptet innefattar dock
mer än odling, det handlar om planering med helhetsperspektiv för ett
uthålligt samhälle. Redan vid planering av bebyggelse bör man se till att
man inte bygger in sig i ett system där
det t.ex. blir nödvändigt med mycket
transporter av människor och varor.
Precis som man anpassar odlingsmiljön för växterna anpassar man även
bostadens placering.

Byn Kinesi
Under tio veckor fick vi chansen att
ta del av hur konceptet permakultur
fungerar i Tanzania. De första fyra

veckorna tillbringade vi i byn Kinesi
vid Victoriasjön, där vi arbetade för organisationen Global Resource Alliance
(GRA), som sedan 2010 bedriver ett
permakulturprojekt i byn. De arbetar
med att lära invånarna i byn att använda permakultur och även hur de kan
föra sina kunskaper vidare till andra.
Alla GRA-projekt i byn har tagits
fram och utvecklats tillsammans med
invånarna där och det är byborna som
arbetar med projekten. Genom att vi
dagligen tog del av arbetet kunde vi
ta till oss kunskaper om permakultur
samtidigt som vi lärde känna platsen
och människorna som lever där – något som vi är övertygade om är en
nödvändighet för utveckling av en
plats samtidigt som man tillgodoser
miljömässiga, ekonomiska, kulturella
och sociala aspekter.
I Kinesi var huvudproblemen saltet
och vattnet. Stora mängder salt från
berggrunden i marken gör det i princip omöjligt för människor att odla
något. Ett problem med vattnet under

Johanna Axelsson vattnar plantor i GRA:s plantskola, plantor som sedan skänktes till bybor och skolor..
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regnperioden är att terrängen blir lerig och oframkomlig, medan om det
regnar under torrperioder så tenderar
vattnet att bara rinna ovanpå marken
ned i Victoriasjön istället för att tränga
ned i jorden. Victoriasjöns vatten är så
förorenat att det inte går att dricka det
eller ens tvätta sig i det – det kan orsaka svåra sjukdomar som t.ex. bilharzia.
Markproblemen i Kinesi yttrade
sig i brist på både vegetation och livsmedel. Mycket av den vegetation som
en gång funnits hade huggits ned för
att användas till husbyggen och även
som foder till boskapen.
De viktigaste delarna av permakulturkonceptet i Kinesi var att använda
sig av grävda sänkor (s.k. swales) för
att ta vara på vattnet till grödorna och
att återplantera träd för att hålla kvar
vattnet i marken. Trädens rötter minskar dessutom risken för erosion. Jorden
förbättrades genom plantering av kvävefixerande träd som neutraliserade
saltet. Tillgången till rent vatten säkrades genom att man borrade brunnar
på allmänna platser och även genom
att tillvarata regnvatten från tak o.s.v.,
och samlade det i tunnor.
Byborna deltog i workshops där de
bl.a.lärde sig hur man på ett enkelt sätt
tillverkar näringsrikt gödningsvatten
till plantorna (s.k. compost tea – förenklat tillförs gödsel till vatten och får
stå några dagar). Byn har också anammat det typiska sättet inom permakultur att plantera banan- och papayaträd
i cirklar, att plantera i olika höjdlager
och att blanda växter och grödor för att
få maximal omsättning på näringsvärden i marken. I GRA:s trädgård fanns
en liten plantskola där man samlade in
frön från befintliga växter för att driva
upp nya plantor. Många av dessa plantor delades ut till skolorna i Kinesi, där

Huset där Johanna och Anna bodde under sin vistelse i Kinesi.

eleverna fick lära sig hur viktiga träd
är och hur de själva kan plantera dem,
samtidigt som de deltog i att återplantera skogen som en gång funnits i området.

Observationer
Vi insåg bybefolkningens starka önskan att lära men även deras behov av en
tydlig ledare. De flesta saknade långsiktiga mål och de många små familjejordbruken gav inte tillräcklig morot
för utveckling. Bristen på förebilder
och ledargestalter visade sig tydligt i
bristen på ambition och driftighet.
Vi förstod vilken stor skillnad det
kan vara i hur man tänker och på förkunskaper – innan man sätter igång ett
projekt i denna del i världen krävs att
man tar ställning till saker som vi tar
för givna, förstår problematiken och
inser vilken situation man befinner sig
i. Vi gjorde en enkel plan/karta över
GRA:s tomt men upplevde att många
hade svårt att förstå sambanden mellan plan och verklighet. Vi insåg också
vikten av att ha med vissa personer i
projekten, utan att nyckelpersonerna
känner att det varit med och fatta be-

sluten blir resultatet något annat än
planerat.

Andra platser
I etapp två av afrikavistelsen besökte
vi olika platser med skilda förutsättningar för jordbruk. Med kunskapen
från Kinesi kunde vi göra en teoretisk
jämförelse för att finna problematiken
på de olika platserna och avgöra hur
en applicering av permakultur skulle
kunna se ut och vad den skulle göra
för omgivningarna och produktionen.
Byn Lusotho i Usambarabergen
karakteriseras av starka lutningar – ett
fantastiskt landskap men som kräver genomtänkta metoder för etableringar. Okunskap genererar livsfarliga
byggen – utan förundersökningar av
marken byggs hus som rasar samman
p.g.a. översvämningar och markras.
Odlingsplatser som i princip är omöjliga att underhålla är en annan följd.
Där vegetationen tagits bort för att
skapa öppen åkermark håller ingenting
jorden på plats, och marken blir torr
och urlakad.
Vi menar att Lusotho med omgivning behöver en stark lagstiftning

om och kontroll av husbyggen för att
undvika farliga byggen och på sikt
öka den ekonomiska hållbarheten för
de boende. Beträffande jordbruket såg
vi tendenser till terrasseringar på vissa
platser. Sådana i kombination med
permakultur skulle kunna gynna produktionen.
Ön Zanzibar kallas ”kryddön” tack
vare de bördiga jordar som möjliggjort
odlandet av ett stort antal tropiska grödor. Jordbruket är en viktig inkomstkälla för öborna. Den växande turismen är dock ett hot mot jordbruken
då stora arealer exploateras för hotellanläggningar och stark segregering
skapas.
En gång i tiden bestod stora delar
av ön av lummiga skogar, men mycket
har huggits ned och ön hotas av erosion och markförhållandena idag gör
att mycket frukt och grönsaker hämtas från fastlandet och säljs till mycket
höga priser.
Vi tror att permakulturkonceptet skulle resultera i fördelar i odling och infrastruktur på Zanzibar.
Nyplantering av träd är nödvändigt för
att minska erosionen och de sandiga
jordarna skulle bli bördigare tack vare
kvävefixerande träd. Zanzibar skulle
kunna driva mer egen produktion av
grödor och slippa de dyra transporterna av grödor från fastlandet.
GRA startade permakulturprojektet mot alla odds, de flesta trodde
inte att de skulle få något att växa
med de förutsättningar som fanns. Vi
tycker att det var tydligt att konceptet
fungerar mycket väl. På vår resa såg vi
många platser där odlingsprincipen
skulle kunna göra underverk för de
mindre jordbruken.


Global Resource Alliance (GRA)
Organisationen startade som en icke-vinstdrivande organisation 2002 för att hjälpa till med finansiellt och tekniskt stöd i de minst
utvecklade delarna av världen. GRA:s vision ”att skapa ett bättre liv för människor ” bygger på grundpelarna respekt för naturen,
mänskliga rättigheter, ekonomisk rättvisa och fred. Organisationen lägger stort fokus på Östafrikas landsbygd och bedriver ett
antal permakulturprojekt om kring staden Musoma i norra Tanzania.
GRA:s nio mål för byn Kinesi:
• Vattenresursutveckling.
• Alternativ sjukvård med inriktning på malaria.
• Utbildning.
• Finansiering (göra det möjligt att låna ut mindre summor till verksamhetsuppbyggnad).
• Organisk odling och permakultur.
• Tillvaratagande av vindkraft och solenergi.
• Hållbart byggande av bostäder.
• Kunskapsspridning om sanitet och komposterbara toaletter.
• Omsorg om föräldralösa barn.
Läs hela rapporten här: http://www.ksla.se/anslag-stipendier/slutrapporter
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Nytt om våra
ledamöter
Skogsbrukare Sven Erik Hammar, sågverkschef Katarina
Levin och VD Elisabet Salander Björklund (alla skogsavdelningen) är tre av de tio Skogsriketambassadörer som
utsetts av landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Skogsriketambassadörerna kommer med sin kompentens inom
skogens många områden att sprida kunskap om och förankra visionen om Skogsriket Sverige. De kommer också
fungera som bollplank för småföretagare och entreprenörer
ute i landet.

Riksdagsman Per Åsling (jordbruksavdelningen) har tagit över som ekonomiskpolitisk talesman för Centern efter Annie
Lööf, när hon blev partiledare. Han har
lämnat riksdagens miljö- och jordbruksutskott för en plats i finansutskottet. I sin
nya position vill tidigare småföretagaren/
mjölkbonden Per Åsling driva frågor av betydelse för småföretagare.
LRF:s ordförande Helena Jonsson (jordbruksavdelningen) har tagit plats i regeringens framtidskommission där nio externa ledamöter ingår.
– Det är en signal om att de gröna näringarnas utveckling är viktiga framtidsfrågor,
säger Helena Jonsson.
Senast våren 2013 ska kommissionen ha identifierat de
samhällsutmaningar som Sverige står inför och presentera
strategier för att möta dem.
Foto: Anna Lindén

Centre Director Johan Kuylenstierna
(allmänna avdelningen) blir chef för
Stockholm Environment Institute från
april 2012
– Johan Kuylenstierna är en utomordentligt skicklig ledare med erfarenhet från
både svenska och internationella organisationer med ett gediget kunnande om miljöforskning och
hållbar utveckling, säger SEI:s styrelseordförande Kerstin
Niblaeus.
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C. F. Lundströms
Stiftelse

Utlysning av
forskningsanslag

C. F. Lundströms Stiftelse lämnar i mars varje år
anslag för vetenskaplig forskning till gagn för landets
industri eller jordbruk/skogsbruk med binäringar.

För utdelning disponeras ca 1 500 000 kronor årligen.
Anslag ges i första hand till sådana projekt, där stiftelsens bidrag utgör en avgörande del av finansieringen.
Beviljade bidrag för forskning överstiger normalt
inte 150 000 kronor. Enskilda anslag, som överstiger
400 000 kronor, utdelas endast undantagsvis.
Anslag utdelas endast till svensk medborgare eller
organisation och företrädesvis till ändamål, som inte
kan påräkna bidrag på annat sätt. Studiestipendier, bidrag för deltagande i konferenser, symposier, kortare
utbildningskurser utdelas inte; inte heller bidrag till
medicinsk forskning. Bidrag utdelas inte för löpande
kostnader, d v s där bidraget endast syftar till att för viss
period täcka en återkommande kostnad.
Ansökan ska vara inne senast den 31 december 2011
och görs på särskild ansökningsblankett, se www.ksla.
se.
Till ansökan om bidrag ska bifogas kostnadsplan,
som ska omfatta hela projektet, inte bara den del till
vilken bidrag nu söks. Sökanden ska även ange vilka
bidrag, som erhållits från eller söks hos annan anslagsgivare. Forskningsansökningar ska stödjas genom CV
och publiceringslista.
Besked om anslag ges i månadsskiftet mars/april
2012.
Stiftelsen delar samtidigt ut bidrag till institutioner
och föreningar som

• främjar vård och uppfostran av barn
• undervisar och utbildar i slöjder och näringar av
allmännyttigt slag

• ger upplysning i nykterhetsfrågor eller stöd till drogbekämpning
C.F. Lundströms Stiftelse
c/o Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Box 6806, 113 86 STOCKHOLM
Tfn 08-5454 7700, Fax 08-5454 7710

Stipendiater efterlyses!
Vem vill du särskilt belöna genom
Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond
för vetenskap, teknik och miljö?

Vi inbjuder dig, som är ledamot i KSLA och/eller verksam
inom forskning, teknisk utveckling och företagande inom
naturresursområdet samt bevarande av biologisk mångfald, att föreslå lämpliga mottagare av stipendier från
Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö för år 2010.
Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av
naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.
Stipendiet kan ges till enskilda personer, grupper,
institutioner eller företag, som är verksamma i Sverige.
Stipendierna, som vanligen är i storleksordningen 85.000–
100.000 kr, kommer att delas ut av Kung Carl XVI Gustaf på
Slottet i slutet av maj 2012. Bra förslag har god chans att
uppmärksammas!
Stipendiatens verksamhets- och forskningsområden
ska ha relevans för uthålligt nyttjande av naturresurserna
och bevarande av biologisk mångfald, och vara av hög
kvalitet. Mottagaren av stipendiet kan finnas på något av
våra svenska lärosäten och/eller inom verksamheter som
bidrar till teknisk utveckling och företagande inom stiftelsens ändamål. Individuell stipendiat bör vara disputerad
eller motsvarande; stiftelsen är obenägen att stödja professorer eller andra väl etablerade forskare.

Skicka ditt förslag till mottagare av stipendium
inom KSLA:s verksamhetsområde till KSLA senast den
10 januari 2012. Förslaget ska innefatta en kortfattad motivering (högst en A4-sida) som innehåller
• den föreslagna stipendiatens namn, kort titel,
födelse- och disputationsår, institutionstillhörighet, e-postadress, telefon
• kort presentation av stipendiatens meriter
• kort redogörelse för stipendiatens verksamhets miljörelevans med anknytning till stiftelsens ändamål
• plan för hur stipendiet skall användas
• förslagsställarens namn, institutionstillhörighet, e-postadress och telefonnummer.
Till förslaget bör bifogas en kort meritförteckning med
en lista över de viktigaste publikationerna. Annat relevant
material kan inges i begränsad omfattning. Man kan inte
föreslå sig själv. Ansökan måste vara begriplig även för icke
fackkunniga – pedagogisk och klar formulering är därför av
avgörande betydelse.
Mer information: http://www.ksla.se/.

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond förvaltas av en styrelse med representanter från KVA, KSLA, IVA och Svenskt Näringsliv. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp med
en representant från varje organisation, som till sin hjälp har en nomineringskommitté.
Ordförandeskapet i arbetsgruppen är rullande mellan de ingående organisationerna,
och för år 2012 har IVA ordförandeskapet.

”Fund raising” & KSLA 200 år
Vår akademis koncept är framgångsrikt. Med avkastningen från gjorda donationer tar vi oss an de frågor vi
finner angelägna inför framtiden när det gäller bärkraftigt nyttjande av de gröna naturresurserna. 2000-talet är
biologins århundrade.
Det gäller att producera mer, med mindre negativa ”fotavtryck” och till lägre kostnad. Allt som kan göras av olja
kan framställas ur växter. Mer mat kan produceras på åkrarna och tillagas nyttigare än idag. Trä är ett fantastiskt
byggmaterial och papper som kulturbärare och till förpackningar är oöverträffat.
Med större resurser kan akademien göra ännu mer och
vi tror att vårt arbetssätt – att kombinera ny kunskap med
praktiska erfarenheter och utvecklingsvänliga regler – är

Text: Åke Barklund

attraktivt för donatorer och främjare av de gröna näringarna. Inför vårt 200 årsjubileum 2013 har vi därför beslutat
att närma oss dem som tror på bärkraftig biologisk produktion och erbjuda dem att donera eller testamentera pengar
till akademien. Ett led är insamlingsstiftelsen ”KSLA 200
år”. Ett Finansierings- och Donationsråd (FoD) har tillsatts
för att under tre år på kollegiets uppdrag stimulera enskilda
– ledamöter och icke ledamöter – organisationer och företag att ”investera” i akademiens verksamheter. Ledamöterna
Christina Möller, Elisabeth Gauffin, Bo Berggren, Ronny
Pettersson, Lennart Ahlgren, Katarina Veem och Åke
Barklund utgör FoD. Bakom insamlingsstiftelsen, som
kommer att presenteras vid Högtidssammankomsten i januari, står tidigare presidieledamöter.
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Akademien har avgivit följande remissvar sedan sist:
Yttrande över förslag till EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken (KOM 2011-425) och om
den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (KOM 2011-416).
Som inledande synpunkter och grundläggande principer
anför akademien följande:
Problemen med den gemensamma fiskeripolitiken
har varit omfattande och att det krävs genomgripande
förändringar för att uppnå hållbara fiskbestånd och ett
hållbart fiske i havsområden både inom och utanför EU.
Kommissionens och medlemsstaternas åtagande att
uppnå maximal hållbar avkastning (MSY) för utfiskade
bestånd senast 2015 är en hög ambition. Ett efterlevande
av detta åtagande skulle innebära en avsevärd förbättring för ekosystemen i havet.
EU-kommissionens konsekvensanalys visar att den
ekonomiska och sociala hållbarheten kommer att vara
fortsatt begränsad om det inte sker förbättringar av fiskbeståndens status. KSLA menar att det nu krävs en ny
syn på fisken och övriga resurser i havens ekosystem. De
ekosystemtjänster som genereras ur fungerande ekosystem med hållbara fiskbestånd måste på sikt få större betydelse, liksom andra ekonomiska värden som kan nyttjas
förutom fisk som proteinkälla.

KSLA vill här poängtera att risken med MSY är att det
bygger på principen om ett högavkastande enartsfiske.
Därför är det extra viktigt med åtagandet att återställa
och upprätthålla populationer av målarter över nivåer
som ger maximal hållbar avkastning (MSY) senast 2015.
KSLA anser att detta åtagande bör gälla för alla bestånd
som fiskas av den europeiska flottan, oavsett vattenområde.
KSLA anser att principen om maximal hållbar avkastning (MSY) inte är tillräcklig för förvaltandet av fiskbestånden. Mot bakgrund av att de flesta kommersiella fiskbestånd är alltför hårt utnyttjade är kommissionens förslag
emellertid ett stort steg i rätt riktning. KSLA menar dock
att ambitionsnivån på sikt väsentligt måste höjas. KSLA
vill även framhålla vikten av förslaget att etablera långsiktiga och fleråriga väl utarbetade förvaltningsplaner.
Basen för att införa en mer ekosystembaserad ansats
i fiskeriförvaltningen är att medlemsstaternas insamling
av biologiska, tekniska, miljörelaterade och socioekonomiska data ska tydliggöras. Detta medför att regleringen
av datakrav för fiskeriförvaltningen ska ha bindande krav
med tydlig sanktionsrätt.

Läs hela remissvaret: http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-over-eu-forordningar-om-fiskeripolitiken/

Gröna sektorns inspel till forsknings- och innovationspolitiska propositionen:
En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling
Regeringen har inbjudit KSLA och andra organisationer
att formulera förslag på strategier inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen
2012. I likhet med tidigare år valde KSLA att genomföra detta arbete i dialog med de gröna näringarna.
Forskningspolitiska kommittén, som höll i arbetet, bjöd
in ett fyrtiotal organisationer att delta i diskussioner och
förberedelsearbeten. Drygt tjugo av dessa organisationer
hörsammade inbjudan och bidrog aktivt till inspelet från
den gröna sektorn med KSLA som formell avsändare.
KSLA betonar i svaret till utbildningsdepartementet
att ekosystemen är grunden för allt mänskligt liv och att
all samhällsutveckling och produktion ytterst bygger på
ekosystemens förmåga att leverera varor, tjänster och
livsuppehållande funktioner. Den gröna sektorn, som i

sin tur baseras på ekosystemens funktion, har därmed
goda möjligheter att bidra till en bärkraftig samhällsutveckling.
De organisationer som undertecknade strategidokumentet var: AgroVäst, AgroÖst, Formas, Hushållningssällskapens Förbund, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Jordbruksverket, JTI - Institutet för jordbruks- och
miljöteknik, Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen/
Central FoU, Livsmedelsföretagen (Li), Livsmedelsverket, Mistra, Naturvetarna, SkogForsk, Skogsindustrierna, Skogssällskapet AB, SP Trätek, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Stiftelsen Hästforskning, Stiftelsen
Lantbruksforskning, Svenska FSC, Sveriges Lantbruksuniversitet, Vinnova samt Världsnaturfonden WWF.

Läs hela remissvaret: http://www.ksla.se/remisser/remissvar/inspel-till-forskningspropositionen/
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En gåva till Skogshistoriska sällskapet – förvaras i KSLA:s arkiv

Skogshistorisk
foto- och teckningssamling
En gåva av bildhistoriskt material har överlämnats till Skogshistoriska Sällskapet för förvaring
hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin. Materialet härrör från tidningen Skogsägaren som
utgavs 1925 till 1978.
Text: Lars Sundberg

Materialet har donerats så att KSLA svarar för arkivering
och även har rätt att utnyttja materialet. Skogshistoriska
Sällskapets eget arkivmaterial i form av protokoll, räkenskaper, publikationer med mera arkiveras också det av akademien.
Bildmaterialet överlämnades sorterat i ett 50-tal grupper. Det består av 2050 foton och 610 teckningar. Genom
undertecknad har materialet sorterats och de 50 grupperna
har sammanförts i nedanstående elva huvudgrupper.
• Markberedning
• Plantering
• Röjning
• Gallring
• Avverkning
• Skogsbestånd
• Transporter och kommunikation
• Skogsindustri
• Myndigheter
• Skogsägarföreningar
• Diverse
Eftersom skog har varit ett av mina största fritidsintressen har många minnen aktualiserats under arbetet med
iordningställande av materialet för arkivering. Mitt in-

tresse för skog väcktes på allvar då jag 1956–57 gick SVS:s
”Lärlingskurs för skogsarbetare” på kursgården Ljungaskog
i Medelpad. Utbildningen var inriktad på skogsskötsel
med betoning på skogsarbete med yxa, svans, bågsåg och
barkjärn. En motorsåg disponerades av 23 elever under två
veckor.
Arkivmaterialet omfattar således den första halvan av
den 50-årsperiod som jag personligen har kunnat följa. Vad
jag funnit mest slående vid arbetet med bildmaterialet och
teckningarna är den kapacitetsökning som maskinutvecklingen innebär, inte att förglömma förbättrade plantmaterial och skogsskötselmetoder som även redovisas i materialet.
Arbetsmiljön för skogsarbetarna har också förbättrats även
om maskinernas anpassning till människan först kommit
ikapp under den senare delen av 50-årsperioden.
Den stora drivkraften i utvecklingen, vilket även speglar
sig i materialet, har varit kravet på en kostnadsminskning
för skogsskötsel under
hela processen fram till
industri men även strävan till ökad avkastning
genom olika förädlingsinsatser och förbättrad
skogsskötsel. Den slopade
flottningen med övergång
till landsvägstransporter
medförde minskad kapitalbindning och bidrog
också till en snabbare
övergång till åretruntarbete i skogen.
Materialet är tillgängligt vid besök för forskare
på olika nivåer. Mer information: Per Thunström,
08-54 54 77 16, per.thunstrom@ksla.se. Per skickar
även gärna förteckningen
över samlingen elektroniskt.
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Preliminärt kalendarium 2012
12–13 januari – Workshop

Erfarenheter från svenskt-finskt samarbete om
kompetensförsörjning

25–26 januari – Konferens

på SLU Ultuna: Nationell vattenbrukskonferens
2012 – vattenbrukets nästa steg

28 januari – Högtidssammankomst

i Musikaliska för ledamöter särskilt inbjudna.

9 februari – Akademisammankomst

för ledamöter och särskilt inbjudna.
Landskap för livet.
Allmänna avdelningens sammanträde

8 mars – Akademisammankomst

för ledamöter och särskilt inbjudna.
Jordbruksavdelningens sammanträde

22 mars – Seminarium

Kaniner, kaniner, kaniner…

12 april – Akademisammankomst

för ledamöter och särskilt inbjudna.
Skogsavdelningens sammanträde

16 april – Seminarium

Fungerar den svenska modellen för brukande av skog?

10 maj – Akademisammankomst

för ledamöter och särskilt inbjudna.

28 maj – Seminarium

The transformation of the Canadian forest sector

18–19 juni – Exkursion

Plats meddelas senare. Den svenska modellen för
brukande av skog – produktions- och miljömål i ett
långsiktigt perspektiv

Alla arrangemang är öppna för alla om inte annat anges. De hålls i KSLA:s lokaler, Drottninggatan 95 B i Stockholm, om inte annat anges.
Reservation för ändringar. Arrangemangsprogrammet uppdateras kontinuerligt. Ytterligare information finns på akademiens hemsida.

Bokpaket från KSLA till världens alla hörn
I maj 2011 presenterades atlas och antologi i bokprojektet
Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – KSLA:s största bokprojekt hittills. Projektet har finansierats av Stiftelsen
Moritz Fraenckels fond (atlasen) och Stiftelsen Marcus och
Amalia Wallenbergs Minnesfond (antologin).
Böckerna trycktes på både svenska och engelska, vilket
gav den unika möjligheten att för en internationell publik
visa upp det svenska jord- och skogsbrukets utveckling under 1900-talet. Under perioden maj–nov 2011 genomfördes
därför en omfattande bokdistribution. Bokpaket innehållande atlas och antologi har skickats ut över hela världen; till
forskare, beslutsfattare och den gröna sektorn.
En rapport över distributionen har tagits fram där alla utskick finns dokumenterade tillsammans med en världs- resp.
en europakarta över spridningen. Kartorna åskådliggör tydligt vilken spridning böckerna fått, och till vilka böckerna gått.
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Ett antal mejl och brev har inkommit till akademien, med
lovord från nära och avlägsna personer, platser och institutioner. Elinor Ostrom, professor vid Indiana University, nobelpristagare i ekonomi 2009 skriver: “/…/I am very grateful for
receiving such carefully researched volumes in that I know the
amount of work that it takes and the product here is amazing.
/…/ Sincerely yours, Elinor Ostrom.”
Distributionsrapporten finns att läsa i sin helhet via hemsidan: http://www.kslab.ksla.se/Atlasdistribution2011.pdf.


