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Sekreteraren har ordet

Insekter på menyn
Vissa av våra aktiviteter skapar mer 
rubriker än andra, ofta för att de stick-
er ut lite från det vanliga. En sådant 
var det seminarium om insekter som 
KSLA arrangerade tillsammans med 
SIANI och SLU. Frågeställningen fo-
kuserade på möjligheterna att förbättra 
den globala livsmedelsförsörjningen 
genom att utnyttja insekter som pro-
duktionsdjur i lantbruket. Läs om 
detta spännande tema i KSLA Nytt & 
Noterats referat från seminariet.

Landskapsnoden 
Under året har KSLA drivit ett projekt 
med syfte att undersöka möjligheterna 
att, med akademien som bas, bygga 
upp en oberoende mötesplats för land-
skapsfrågor. Projektet har drivits med 
medel från Jordbruksverket (EU:s 
Landsbygdsprogram) och projektle-
dare har varit Anders Esselin. Målet 
med projektet har varit att utreda 
förutsättningar och föreslå verksam-
hetsinriktning för en sådan arena – en 
landsbygdsnod. 

Skogsfrågor
I tidningen hittar du också tre artiklar 
rörande skogsavdelningens verksam-
het. Kommittén för kompetensförsörj-
ning arrangerade ett mycket uppskattat 
seminarium där erfarenheter utbyttes 
över nationsgränser kring rekrytering 
av studenter till skogliga utbildningar. 
Vid seminarier kom en hel del goda råd 
och idéer fram som kommer att kunna 
användas för att öka attraktiviteten för 
skogliga utbildningar.

Vår Energikommitté arrangerade 
ett seminarium i november med temat 
Framtiden växer på träd. Där klargjor-
des att skogsråvara kan och kommer 
att ha en väldigt bred och mångfaset-
terad användning. Vad den kommer att 
användas till blir beroende av markna-

Foto: Per Eriksson

dens utveckling och politikernas beslut 
(eller icke-beslut).

I november handlade vår samman-
komst om varför Sverige blev en skogs-
industriell stormakt – och vad vi kan 
göra för att inte tappa den positionen!

Matkommittéens studieresa i Roslagen
I början av hösten gjorde Kommittén 
för mat och folkhälsa en rundresa 
bland entreprenörer i Roslagen. I förra 
numret rapporterades från några ned-
slag och i detta nummer får vi följa 
med på tre nya företagsbesök – till 
en livsmedelshandlare, en fiskodlare 
och ett bränneri. Reportagen speglar 
både entreprenörskap och känslan för 
lokalt producerade råvaror. Dessutom 
glädjen av god mat och dryck, det ger 
mersmak!

Svenskt jordbruk i framtiden
är temat för akademiens högtidssam-
mankomst den 28 januari nästa år. Det 
känns verkligen aktuellt. Vi har inom 
akademien på olika sätt arbetat aktivt 
med olika frågor med kopplingar till 
Konkurrenskraftsutredningen. Vi har 
haft många arbetsgruppsmöten, ar-
rangerat ett antal workshops och ge-
nomfört seminarier.

Utredningen ska lägga fram sitt 
slutbetänkande i mars nästa år och vi 
som är engagerade hoppas verkligen att 
utredningens resultat tas tillvara på ett 
bra sätt trots den politiska turbulensen. 
Landsbygdsministerns besked att det 
ska arbetas fram en Livsmedelsstrategi 
för Sverige ser vi också som en viktig 
möjlighet för primärproduktionsfrå-
gorna att hamna högt på agendan.

Den intensiva debatten kring eko-
logisk eller konventionell odling, på 
det sätt den har drivits, tror jag per-
sonligen är till mer skada än nytta 
för svenskt jordbruk. För mig är det 

Välkommen till ett nytt nummer av KSLA Nytt & Noterat

viktigare att sätta fokus på uthållig-
hetsfrågorna; uthållig produktion och 
konsumtion och ekonomiskt uthålliga 
producenter. Svensk livsmedelspro-
duktion är i många stycken väldigt bra, 
inte minst i relation till vår omvärld. 
Samtidigt finns det mycket som kan 
förbättras – och det gäller både ekolo-
giskt och konventionellt!

Svenskt jordbruk måste inför 
framtiden öka sin produktivitet och 
samtidigt minska miljöbelastning-
arna och driva produktionen på ett 
uthålligt sätt. För att komma framåt 
i dessa frågor måste vi arbeta mer till-
sammans – lantbrukare, forskare och 
konsumenter. Nästa år kommer KSLA 
att fortsätta engagera sig i arbetet med 
framtidsfrågorna för svenskt lantbruk.

Apropå miljökonsekvenser av 
svenskt lantbruk så har vi också en 
intressant artikel om klimatpåverkan 
och koldioxidbeskattning. Artikeln 
baseras på ett arbete som forskaren 
Kersti Linderholm gjort och som fi-
nansierats av Hem i Sverigefonden, en 
stiftelse som KSLA förvaltar. 

Med detta önskar jag alla er läsare en 
God Jul och ett Gott Nytt 2015! 

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD   
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Världen står inför en tuff utmaning: att fördubbla matpro-
duktionen till 2050 för att kunna föda en beräknad befolk-
ning på nio miljarder. För att klara detta måste alla möj-
ligheter undersökas, till exempel att använda insekter som 
föda och foder. När KSLA, tillsammans med SIANI och 
SLU, arrangerade ett seminarium om insekter som produk-
tionsdjur i lantbruket var intresset mycket stort.

– Två miljarder människor använder redan insekter som 
föda och ännu fler äter insekter ibland, påpekade modera-
tor Madeleine Fogde från SIANI, när hon introducerade 
seminariets första talare, generaldirektör Segenet Kelemu 
från ICIPE i Kenya. ICIPE är förkortning för International 
Centre of Insect Physiology and Ecology – ett afrikanskt 
insektsinstitut, alltså.

Två tusen insektsarter äts
Insekter som föda och foder är viktigt för matsäkerheten 
redan i dag och kommer att bli ännu viktigare. Insekter 
finns överallt i stora mängder. Det finns mer än 1,5 miljoner 
arter och av dem äts drygt 2000 arter. Ungefär 500 av dem 
äts på den afrikanska kontinenten, allra vanligast i centrala 
och södra Afrika. De ätliga insekterna är uppdelade på tolv 
grupper, varav termiter och gräshoppor är vanligast, följt 
av larver, skalbaggar och myror. I en intervjuundersökning 
kände över 90 procent av de tillfrågade till några ätbara 
insekter.

– Malda termiter ingår exempelvis i barnmat, berättade 
Segenet Kelemu.

Hur man ställer sig till att äta insekter i afrikanska län-
der påverkas mest av etniska faktorer, bakgrund i stad eller 
på landsbygd, religiös status och socio-ekonomiska förhål-
landen på en fallande skala.

Insekter samlas oftast in i naturen av kvinnor och barn 
med hjälp av traditionell kunskap. Effektivare, vetenskap-
ligt beprövade metoder för att odla eller fånga in insekter i 
större skala behövs om insektsätandet ska öka.

Näringsinnehållet är jämförbart med kött och fisk. Som 
djurfoder kan insekter närmast jämföras med fiskmjöl, men 
kan också ersätta soja i djurfoder. Men insekter kan också 
användas till annat, exempelvis i avfallshantering, biobräns-
leproduktion, framställning av plaster, som inspiration till 
flygdesign och till läkemedel.

Inte bara för fattiga
I kulturprogrammet Kobra åkte programledaren Kristoffer 
Lundström till Hongkong för att äta friterade larver med 
chili. Men han hade inte behövt åka så långt. Segenet 
Kelemu berättade att en restaurang i Köpenhamn serverar 
insekter och att det kan vara på gång i Stockholm. Hon 
tycker att sådana exempel är nödvändiga.

– Det handlar om att förändra den allmänna attityden 
och acceptansen av insekter. Insekter som föda och foder 
ska inte marknadsföras som en lösning för fattiga män-
niskor i Afrika, Asien och Latinamerika.

Därför menar hon att man måste engagera de bästa res-
taurangerna med de skickligaste kockarna för att laga in-
sektsrätter. Samtidigt bör man lyfta fram att insekter är nä-
ringsrika och hälsosamma. Insekter kan ätas kokta, stekta, 
friterade, ångkokta, ugnsbakade eller blandas i kex, muffins, 
korv och köttfärslimpa.

Vad har vi för attityd till insekter? De flesta människor 
har en positiv bild av bin, medan kackerlackor inte står så 
högt i kurs. Det handlar om mental inställning, mer än 
smak och näringsinnehåll.

Insekter 
som produktions-
djur i lantbruket 
– den nya flugan

Intresset för insekter i maten har exploderat. I många länder står insekter på menyn 
sedan lång tid, exempelvis gräshoppor i Uganda och skorpioner i Thailand. I Sverige har 
vi hittills mest funderat över insekter i djurfoder eller som omvandlare av matavfall och 
stallgödsel till högvärdigt djurprotein och organiskt gödselmedel. Men insekter kan bli 
viktiga proteinkällor för både människor och djur.
Text: Maria Larsson
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Rika på näring
Segenet Kelemu gav 
ett exempel på praktisk 
forskning vid ICIPE. I 
Zimbabwe, Sydafrika 
och Laos äts Encosternum 
delegorguei, det gröna, 
ätliga stinkflyet. En fors-
kare från Zimbabwe har 
analyserat näringsvärdet 
i kokta respektive råa 
stinkflyn. Han hittade 
bland annat nyttiga an-
tioxidanter och de essen-
tiella fettsyrorna omega 3 
och omega 6 i både till-
lagade och råa stinkflyn. 
Insekterna innehåller mer 

fett och protein än nötkött, men fetthalten är lite lägre och 
proteinhalten lite högre i tillagade än i råa. A-vitaminhalten 
är speciellt hög i tillagade stinkflyn.

I länder där insekter normalt ingår i födan gäller samma 
riskvärdering som för andra födoämnen när det gäller häl-
soregler i hanteringen, men i EU betraktas insekter som ett 
nytt födoämne och regler håller på att utarbetas.

– Det har gått ett uppdrag till EFSA att utvärdera de 
tio vanligaste insektsarterna och arbetet ska vara klart 2015, 
berättade Zofia Kurowska från Livsmedelsverket.

Hon har försökt ”skaka fram” siffror om insekter och 
funnit uppgifter om konsumtion av insekter i EU före maj 
1997, men inga exakta siffror, och därför betraktas de som 
nya livsmedel. De kommer att ingå i den nya livsmedelslag-
stiftningen, som förhoppningsvis blir klar 2015.

– Livsmedel från tredje land, där det har konsumerats 
i minst 25 år, kommer att behandlas i ett ”snabbspår”. Dit 
räknas insekter, konstaterade Zofia Kurowska.

Fluglarver gillar slakteriavfall och människobajs
I Sverige har intresset för insekter hittills i första hand gällt 
foder. Vid SLU:s institution för energi och teknik pågår 
forskning på fluglarvskompostering, som kan lösa både av-
falls- och foderproblem.

I Sverige produceras 80–85 kg matavfall per person och 
år. Hela 60 procent eldas upp och resten komposteras eller 
rötas. Globalt deponeras så mycket som 75 procent.

Ett annat problem är att gödselhanteringen på större 
gårdar med långa avstånd till de åkrar som ligger längst 
bort leder till för hög näringsgiva på närbelägna fält. En 
lösning vore att koncentrera gödseln.

Man måste engagera de bästa restaurangerna för att ändra attityden till insekter som mat. Foto: Candorwien via Wikimedia Commons.

Torkade stinkflyn. Foto: Cathy Dzerefos, 
Wikimedia Commons.
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– Vår genväg i kretsloppet är att låta fluglarver ta hand 
om matavfallet och gödseln, förklarade Björn Vinnerås, och 
beskrev fluglarvskompostering som ett hönseri. 

Han har studerat vapenflugor ur släktet Hermetia, som 
normalt inte trivs längre norrut än i Alperna och inte stör 
människor. Larverna äter avfallet, allra helst slakteriavfall 
och humanfekalier, och omvandlar det till kompost. Av 
1000 kilo matavfall blir 400 kilo kompost. 

I förpuppsstadiet lämnar larverna materialet.
– Då samlar vi upp dem och gör foder av dem genom 

att torka och mala dem. 100 kilo larver innehåller 16 kilo 
råprotein och 12 kilo fett. 

Björn Vinnerås visade en snabbspolad film, där 5000 
larver åt upp två fiskar, en kokt och en rå. Efter 7 timmar 
hade de ätit upp den kokta och efter ytterligare 8 timmar 
var båda renskrapade intill benen.

Salmonella inaktiveras i fluglarvskompostering
En annan fördel med fluglarvskompostering är att man kan 
få ett växtnäringskretslopp utan risk för smitta eller läke-
medelsrester. Cecilia Lalander har undersökt hur larverna 
behandlar salmonella, läkemedelsrester och spolmaskägg. 

– Eftersom materialet ska ut på åkrarna igen är det vik-
tigt att få bort smittämnen.

Salmonella inaktiverades helt av fluglarvskompostering 
och läkemedelsresterna bröts ner till 99 procent, medan 
spolmaskäggen gick rakt igenom larverna med bibehållen 
livskraft. Spolmaskägg är dessvärre extremt svåra att oskad-
liggöra. 

De processystem som fungerade var satssystem där alla 
larver var lika gamla. I kontinuerliga system, med larver av 
olika åldrar, inaktiverades salmonellan men man fick aldrig 
något material att ta ut.

För att ytterligare förbättra den hygieniska säkerheten 
kan man introducera barriärer mellan olika arter av lant-
bruksdjur – exempelvis ge resterna av grisgödsel till höns.

Mer kunskap nödvändig
Vilket värde har då insekter som foder? Fåglar behöver ami-
nosyran metionin och eftersom man inte får tillföra synte-
tiska aminosyror i ekologisk produktion är det viktigt att 
alla de essentiella aminosyrorna finns i de använda råvaror-
na. Helena Wall, professor i fjäderfäproduktion, jämförde 
näringsvärdet i torkade larver med vanliga fodermedel till 
fjäderfä. 

– Både proteininnehållet och andelen metionin i lar-
verna ser hyfsat ut till hönsfoder, men fetthalten ligger lite 
väl högt.

Proteinhalten i fluglarver ligger, liksom i sojakaka, på 
40 procent och andelen metionin uppskattas till två procent 
av proteinet, vilket är högre än i sojakaka.

Helena Wall undrade hur lagstiftningen kommer att se 
ut, hur hygienen hanteras – bakterien Clostridium botuli-
num är ett potentiellt problem – och hur tillgång och pris 
kommer att se ut. Tord Strömberg, ansvarig för uppfödning 
och foder på Bjärefågel, strävar efter ett så svenskt foder 
som möjligt och kunde tänka sig larvmjöl som ersättning 
för sojan. Båda efterlyste medel till utfodringsförsök. Men 
foderlagstiftningen sätter käppar i hjulet för användningen 
just nu.

– Det finns jättemånga fördelar med insekter både 
till djur och människor, bland annat liten vattenåtgång 
och hanterbarhet i system för urban agriculture. Vi skulle 
kunna odla insekter på taken här i Stockholm, tyckte Sofia 
Boqvist, SLU.

Entusiasmen var påtaglig bland deltagarna på KSLA:s 
seminarium, men med stor medvetenhet om att det är långt 
kvar till kommersiell användning i Sverige.

Låt fluglarver ta hand om matavfallet. Ur Björn Vinnerås presentation. 

Region Avfallsvolym 
(ton)

Larvmaterial 
(Mton)

Proteinvärde 
MSEK)

Fettvärde 
(MSEK)

Totalt värde 
(MSEK)

Antal 
anläggningar

Sverige 6 840 0,27 2,1 0,7 2,8 1

EU 370 000 000 15 600,00 320 000,0 210 000,0 530 000,0 500

Afrika 740 000 000 31 200,00 640 000,0 420 000,0 1 060 000,0 5 000
Framtiden? Värdet av att låta larver ta hand om matavfall och gödsel och sedan bli foder, med 1 % av avfallsmarknaden. Ur Björn Vinnerås presentation.

Presentationerna vid seminariet finns här: http://www.ksla.se/aktivitet/insekter-som-produktionsdjur-i-lantbruket-den-nya-flugan/
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Landskapsnoden
vill växla upp

Vid årsskiftet avslutas projektet Landskapsnoden. Projektledare och arbetsgrupp föreslår nu att 
projektet växlar upp. Bland annat inrättas en landskapskommitté vid KSLA och ambitionen är flera 
seminarier nästa år. Målet är att etablera en oberoende mötesplats som kan bidra till ett långsiktigt 
hållbart mångbruk av och i landskapet.

Text & foto: Anders Esselin

Diskussioner om landskap i 
det kommunala reservatet 
Askare hage, Sigtuna. Markägare, 
jord- och skogsbrukare måste 
vara med där landskapsfrågor 
diskuteras.

Inom KSLA har det under en längre tid förts diskussio-
ner om att etablera en kvalificerad och oberoende arena där 
myndigheter, organisationer, företag, forskare och allmän-
het kan mötas för dialog och samtal om landskap. Många 
inom akademien är övertygade om att markägare, jord- och 
skogsbrukare också måste vara med där landskapsfrågor 
diskuteras och att det kanske rent av är en förutsättning att 
dessa också ser möjligheter med ett landskapsperspektiv på 
mark- och vattenfrågorna.

Vid flera tillfällen har också representanter från olika 
myndigheter och organisationer deltagit i diskussioner på 
och med KSLA och framfört behovet av att ha tillgång till 
en oberoende plattform, inte minst för att arbeta utifrån ett 
helhetsperspektiv.

Under 2014 har därför projektet Landskapsnoden ge-
nomförts inom KSLA. Målet med projektet har varit att 
utreda förutsättningar och föreslå verksamhetsinriktning 
för en sådan arena. 

Plattform för dialog och samarbete
De senaste decennierna har landskapet förts fram som en 
god plattform för dialog och samarbete för att nå en hållbar 
utveckling och för att utveckla kretsloppstänkande. Många 
ser helt enkelt stora möjligheter med att jobba med landskap 
och landskapsperspektiv, inte minst för att nå en hållbar 
utveckling, vilket är en av vår tids stora utmaningar.
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Detta tilltagande intresse för landskapsfrågor har ma-
nifesterats i den europeiska landskapskonventionen, som 
trädde i kraft 2004 och ratificerades av Sverige 2011. 
Konventionen syftar till att förbättra skydd, förvaltning och 
planering av europeiska landskap. Den syftar också till att 
främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och 
till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet 
i arbetet.

Ett vanligt argument för att arbeta med landskaps-
perspektiv, eller landskapsansats, är att landskapet är 
vår gemensamma resurs och vårt gemensamma ansvar. 
Landskapet är på så sätt en arena som möjliggör demokra-
tiska processer och delaktighet. 

Landskapet erbjuder också helhetsperspektiv där natur 
och kultur samverkar. Genom att anlägga ett landskapsper-
spektiv på olika frågor möjliggörs kloka avvägningar mellan 
olika intressen och det kan också underlätta konfliktlös-
ning. Ett annat argument som ofta framhålls är att land-
skapet har en avgörande betydelse för vårt välbefinnande 
och vår hälsa.

Helhetssyn behövs
I Sverige har landskapsfrågan varit aktuell sedan den fy-
siska riksplaneringen på 1970-talet och flera skrivningar i 
miljöbalken och plan- och bygglagen baserar sig på att en 
helhetssyn behövs på landskapets potential och resurser. 
Idag nämns landskap och landskapsperspektiv också allt 
oftare i regeringens direktiv till olika myndigheter. Grön 
infrastruktur och regionala landskapsplaner är exempel på 
detta. 

På lokal och regional nivå händer det dessutom massor 
av spännande saker i Sverige idag. Biosfärområden, mo-

dellskogar, världsarv, fiskeområden och vattenråd är bara 
några exempel på lokala, lovande och ambitiösa initiativ där 
man experimenterar med olika koncept på temat hållbara 
landskap. 

Utmaningar
Vad skulle då en landskapsnod på KSLA kunna göra 

för nytta i denna fråga? Jo, förutom att det finns en hel del 
möjligheter med landskap och landskapsperspektiv så finns 
det också en del utmaningar. Några av de utmaningar som 
identifierats i projektet Landskapsnoden är sektoriseringen 
av och i landskapet; avsaknad av erfarenhetsutbyte och ge-
mensamt lärande mellan pågående landskapsprojekt; kom-
plexitet och osäkerhet; olika tolkningar av centrala begrepp; 
och urbaniseringen.

I Örebro har kommunen förvandlat en gammal soptipp till en fantastisk plats för stadsnära friluftsliv. I Oset finns mycket att upptäcka.

Intensiva diskussioner under det första allmänna mötet om att bilda ett 
biosfärområde längs hela Vindelälvsdalen.
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I det förslag till verksamhetsinriktning som tagits fram 
under 2014 föreslås därför att Landskapsnodens övergri-
pande mål ska vara att identifiera, beskriva och diskutera 
olika koncept, modeller och strategier som syftar till att 
nå ett långsiktigt hållbart mångbruk av och i landskapet. 
För att nå detta mål, och för att allsidigt belysa landskapets 
olika värden, ska Landskapsnoden kärnverksamhet vara att 
arrangera möten av olika slag (seminarier, exkursioner, pro-
jektmässor, landskapsvandringar m m). Utgångspunkten 
ska vara praktiska fallstudier och välgrundad vetenskap.

Resultatet från mötena ska dokumenteras och bland an-
nat spridas via KSLA Nytt & Noterat, KSLA:s tidskrift 
och andra organisationers kanaler. På sikt finns också en 
ambition om att bygga och driva en Landskaps-Wiki, 
det vill säga en interaktiv webbplats som administreras av 
KSLA men där alla som jobbar med landskapsfrågor kan 
vara med och bidra med sina kunskaper och erfarenheter. 
Till exempel skulle det vara väldigt intressant att samla in-
formation om alla pågående projekt som syftar till hållbara 
landskap i Sverige i en sådan Landskaps-Wiki. Här skulle 
man också kunna diskutera definitioner av centrala begrepp 
och koncept.

Fortsatt uppbyggnadsfas 2015
Enligt förslaget ska Landskapsnoden ha en fortsätt upp-
byggnadsfas 2015. Tanken är komma igång med ett antal 

Dramatiskt landskap där Helge å möter hav.

seminarier, projektmässor och exkursioner. Ambitionen på 
sikt är ett treårigt projekt (2016–2018) med möjlighet till 
förlängning efter utvärdering. 

KSLA:s allmänna avdelning har redan nu fattat ett in-
riktningsbeslut om att inrätta en landskapskommitté under 
2016–2018. Denna kommitté kommer att ha det övergri-
pande ansvaret för Landskapsnoden. Under 2015, det vill 
säga innan landskapskommittén börjar sitt arbete, leds 
Landskapsnodens arbete av en styrgrupp. I skrivande stund 
söker Landskapsnoden medel för sin verksamhet. Om fi-
nansiering hittas kommer en projektledare att anställas på 
halvtid från och med årsskiftet.

Projektet har finansierats av Jordbruksverket. Anders 
Esselin, Man & Nature, har varit projektledare. Arbets-
gruppen har bestått av KSLA-ledamöterna Åke Clason, 
Sven-Erik Hammar, Margareta Ihse, Ann Norderhaug, 
Ingrid Sarlöv-Herlin, Marie Stenseke samt Eva Ronquist.

Två rapporter från projektet – Landskapsnoden – förslag 
verksamhetsinriktning och Landskapsnoden – förutsättning-
ar – finns tillgängliga på KSLA:s hemsida. Rapporterna 
bygger på möten, workshops och intervjuer med KSLA-
ledamöter såväl som representanter för myndigheter och 
organisationer som jobbar med landskapsfrågor, samt rap-
porter, artiklar och information på webbplatser.
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År 2009 sökte endast en student till mastersprogrammet i skogs-
bruk vid Norges miljø- och biovitenskapelige universitet, 
samtidigt som medelåldern i det norska skogsbruket var 
53 år. Velg Skog startades som ett regionalt initiativ för att 
säkerställa skogsbrukets framtida kompetensbehov. Velg 
Skog deltog på vildmarksmässor och anordnade skol- och 
studiebesök.

2012 blev projektet landstäckande och skogsbruket 
anslöt sig till Velg Skog genom föreningen Skoglauget. 
Skoglauget består av 31 organisationer och syftar till att 
sammanlänka skogsbruk, forskning och utbildning.

Föreningen delar varje år ut stipendier till skogsstuden-
ter. De åtta mastersstudenter med bäst studieresultat till-
delas ett stipendium à 50 000 norska kronor vid examen. 
Även den student som presterar den bästa mastersuppsatsen 
belönas med 50 000 norska kronor. Projektledare Solfrid 
Marthiniussen berättade att det är Norges landsbygdsmi-
nister som delar ut stipendierna.

Velg Skog är ett lyckat projekt: 2013 sökte 22 studenter 
till mastersprogrammet i skogsbruk. 

Finska ungdomars medvetande kring skog och skogsbruk är låg. 
Finska Forstföreningen beslutade därför att starta projek-
tet Skogen talar. I projektets initiala fas genomfördes en rad 
fördjupande undersökningar. De visade att unga människ-
or accepterar att skogen nyttjas, om skogsråvaran används 
till något nödvändigt. Samtidigt uppfattar ungdomarna 

Den 5:e november anordnade KSLA:s kommitté för kompetensförsörjning seminariet Future needs of 
knowledge and skills in the forestry sector. Seminariet syftade till att dela erfarenheter och strategier för 
skoglig kompetensförsörjning.

Skoglig kompetensförsörjning

Erfarenheter och strategier

skogsindustrin som monoton och oglamourös. Detta står 
i skarp kontrast med de skogliga studenternas syn på den 
egna industrin. De baserade sitt val av universitetsstudier 
på att sektorn är miljövänlig, modern och innovativ med 
en gynnsam framtid. Anmärkningsvärt är att få studenter 
uppgav att de hade fått stöd av sina yrkesvägledare eller fått 
information från sina skolor.

Skogen talar var ett framtidsinriktat projekt som in-
formerade unga människor om skogssektorns möjlighe-
ter, mångsidighet och gynnsamma framtidsutsikter under 
2010–2013.

Ett av projektets mål är att få unga och duktiga människ-
or att söka sig till branschen. Skogen talar har fokuserat på 
att ta ut elever på industribesök, samarbetat med lärare samt 
anordnat fototävlingen Hug a tree. Projektets djärva slogan 
är: Rädda världen, använd skogen! Finska Forstföreningens 
direktör Anders Portin framhöll vikten av en bra historia, 
att sätta människan i centrum och att skapa framtidstro. 
Verkligheten och kommande strukturella förändringar 
måste dock beaktas vid projektutformningar. 

I samband med den amerikanska bostadsbubblan sades 80  000 
människor upp inom den kanadensiska skogsindustrin. 
Samtidigt ökade konkurrensen från olje-, gas- och gruv-
industrin och skicklig arbetskraft lämnade skogssektorn 
parallellt med stora pensionsavgångar. The Forest Products 
Sector Council sjösatte därför arbetsmarknadsstudien 

Panelen funderar. Fr v Anders Portin, Monica Bailey, Peter Höglund och Solfrid Marthiniussen Foto: Birgitta Naumburg.

Text: Anna Ahlgren
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Velg Skog (Norge):
Informationssida om rekrytering till utbildningar 
inom skogs- och tränäringarna.

Skogen talar (Finland):
Ett framtidsinriktat projekt, gemensamt för hela skogs-
sektorn, som informerar om skogsbranschen, med av-
sikten att väcka ungas intresse för branschen.

The Greenest Workforce (Can):
En resurs för att hitta en givande karriär i den kanaden-
siska skogsindustrin.

Renewing Canada’s Greenest Workforce, som påvisade att 
den kanadensiska allmänheten uppfattade skogsindustrin 
som ”blek, manlig och inaktuell”. Studien fastställde även 
att industrin behövde anställa 40 000–120 000 nya medar-
betare till och med 2020. 

Anställda inom skogsindustrin känner att deras arbete 
gör skillnad och att de har balans mellan arbete och fritid; 
något som människor i gemen anger som viktiga delar av en 
anställning. The Greenest Workforce har därför fokuserat 
på att framhäva skogsindustrin som en stabil och välmående 
bransch med bra arbetsförhållanden. I sociala medier an-
vänder de sig därför av hashtagen #lifeisbetterhere. 

The Greenest Workforce har genomgående nyttjat socia-
la medier i sina kampanjer. I the Green Dream Internship 
Challenge tävlade studenter om 21 betalda praktikplatser. 
För att delta i tävlingen var studenterna tvungna att spela 
in en videoansökan som de publicerade på YouTube för att 
sedan länka den på The Greenest Workforces Facebook-
sida. De ansökningar som flest personer gillade och kom-
menterade vann praktikplatserna. Ett billigt och effektivt 
sätt att sprida och skapa uppmärksamhet kring kampanjen. 
För att sprida sina erfarenheter från praktiktiden fick stu-
denterna blogga. 

Kommunikationsdirektör Monica Bailey anger att 
allmänhetens inställning till branschen har förändrats. 

Den mångsidiga skogssektorn ger massor med möjligheter till arbete. 
Foton : Fotoakuten t v, Markus Hagenlocher/Wikimedia nedan.

Skogsindustrin utmålas allt oftare som en framtidsbransch 
i tidningsartiklar. Nästa steg för the Greenest Workforce är 
att öppna en matchningsportal för arbetstagare och arbets-
givare inom skogsindustrin.

Utöver att förbättra jobbmatchningen ska portalen an-
vändas för att prognostisera framtida utbud av och efter-
frågan på arbetskraft i sektorn. Underlaget ska kunna an-
vändas för planering av universitetsprogram samt för dialog 
med lokala och regionala myndigheter. 

Dekan Peter Högberg vittnade om att nyttjandet av na-
turresurser idag associeras med exploatering och åverkan 
snarare än hållbarhet, samtidigt som svenska ungdomar ser 
många andra konkurrerande karriärs- och livsstilsalternativ. 
SLU måste därför erbjuda undervisning som håller en hög 
teoretisk nivå likaväl som hög grad av realism. Dessutom 
förmedla ett holistiskt synsätt och fostra studenterna i del-
tagande i och öppenhet för förändringar. Skogssektorn bör 
beskrivas utifrån det stora utbudet av produkter som den 
erbjuder världen och de ansträngningar som görs för att 
minska miljöpåverkan. 

Seminariet bjöd på ett flertal handfasta råd och uppslag 
samt intressanta diskussioner. Kommittén för kompetens-
försörjning tar med sig detta i sitt fortsatta arbete. Under 
tiden uppmanar vi seminariedeltagare och läsare att Rädda 
världen, använd skogen! •
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Nya produkter
Birgit Backlund, Innventia, redogjorde för de olika tekniker 
och idéer som diskuteras i dag. 

Pyrolys är ett enkelt sätt att förädla biomassa. Det hand-
lar om att hetta upp vedrester i en syrefri miljö. Tekniken 
testas nu i en större anläggning i Finland, som producerar 
bränsleolja som ersättning till tung eldningsolja. 

Förgasning sker vid högre temperatur. Biomassan om-
bildas då till syntesgas, som är en blandning av vätgas och 
kolmonoxid. Gasen kan användas för att tillverka de flesta 
kemiska produkter – eller drivmedel. Tekniken provas i dag 
i en mindre anläggning i Piteå och dessutom byggs en de-
monstrationsanläggning i Göteborg som ska använda ved-
pellets som råvara. 

Vi kan jäsa etanol av klenved och stubbar. Detta kräver 
dock en förbehandling av vedråvaran för att få ett tillräck-
ligt högt utbyte. 

Bark kan bli en bubblare, trodde Birgit Backlund. Den 
innehåller en hel del intressanta kemikalier, som tanniner. 

Cellulosan kan ersätta bomull. Det görs i dag i sulfitfabri-
ken i Domsjö i Örnsköldsvik och i Södras bruk i Mörrum. 

Vi kan också göra nanocellulosa av cellulosan – de små 
fibrerna är otroligt starka och har en stor aktiv yta som gör 
att de fungerar bra som superabsorbenter. 

Massaindustrins svartlutar kan förgasas och användas 
som drivmedel. Det går också att separera fram ligninet ur 
svartluten och använda som fast biobränsle – eller förädla 
det till biodrivmedel – eller använda det som kolfiber. 

Låt efterfrågan styra
Vi måste satsa mer på innovation och fokusera mindre på 
forskning och utveckling, menade Jan Lagerström, forsk-
ningsdirektör vid Skogsindustrierna. Vi måste också gå 
från technology push, där industrin styr utvecklingen av nya 
processer och produkter, till market pull, där marknadens 
efterfrågan styr innovationssystemet. 

”Så bra kan det bli” är ett projekt vid Skogsindustrierna, 
som presenterades av Marianne Svensén. I projektet stude-
rades frågan hur en svensk skogsindustri kan se ut år 2020. 
Vilka produkter gör man? Vilka volymer är tänkbara?

I det bästa scenariot ökade skogsindustrins samlade vinst 
med intervallet 4 till 31 miljarder kronor – att jämföra med 
utgångslägets 36 miljarder. Det är bland annat en effekt av 
ökad förädling av sågade trävaror. 

Däremot hade biodrivmedel och biokemi liten betydelse 
i de studerade scenarierna. År 2020 ligger för nära i tiden, 
nya produkter hinner inte slå igenom. 

Gott om råvara
Det finns en rejäl marginal för att öka uttaget av skogs-
bränsle i Sverige, sade Mia Iwarsson-Wide vid Skogforsk. 
Det skulle gå att ta ut 48 TWh med dagens teknik och 
miljörestriktioner, men vi tar bara 18 TWh i form av top-
par, grenar, stubbar och småträd.

Men i alla diskussioner om skogsbränsle måste man vara 
medveten om ”den ökande marginalkostnadens lag”, under-

Framtiden växer på träd
Vad ska vi använda skogen till i framtiden? Det var den övergripande frågan för 
det seminarium som KSLA:s Energikommitté arrangerade den 17 november 2014. 

Text: Carl Henrik Palmér  •  Foto: Ylva Nordin
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Seminariet på två minuter 
• Vi kan i princip göra allt med vedråvara – kemikalier, 
drivmedel, kompositer och tyg. Men det kommersiella 
genomslaget dröjer – de närmaste 10–20 åren gör vi 
nog i princip samma saker av skogen som i dag.
• Staten kommer att kräva en successivt ökad in-
blandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Bio-
drivmedlen kommer dock alltid vara dyrare än fossila 
bränslen – och det är slutkunden som betalar! 
• Skogsbränsle är generellt sett bra för miljön.
• Skogen kan ge mycket mer – vi kan öka uttaget 
av skogsbränsle i form av toppar, grenar och sly flera 
gånger om i Sverige.
• Sopor hotar skogsbränslet – allt fler värmeverk eldas 
i dag med sopor och rivningsvirke, skogsbränslet är 
dyrare och sätts in först som spets vid köldknäppar.
• Dagens låga elpriser hotar biobränslena – det blir 
bland annat lönsammare för fastighetsägarna att 
lämna fjärrvärmenäten och satsa på egna värmepum-
par. 
• Med genteknik kan vi i framtiden skräddarsy träd 
för kemikalie- eller energiproduktion – men i praktiken 
gäller det bara träd med kort omloppstid. 

strök hon. Ju mer skogsbränsle vi tar ut, desto dyrare blir 
den sista kilowattimmen, eftersom vi måste ge oss ut på allt 
mer avlägsna objekt med allt mindre uttag per hektar.

Det finns också en hel del sly utanför skogen, sade 
Torgny Lind vid SLU. De kommande 10–20 åren kan vi 
ta ut 5 till 10 TWh i form av småträd från ängs- och betes-
marker, igenväxande åkrar, vägkanter och kraftledningar. 

Med genteknik kan vi få fram träd som växer bättre och 
som har bättre kemiska vedegenskaper än i dag, berättade 
Hannela Tuominen vid UPC och Umeå universitet. 

Hon spådde dock att GMO i första hand blir aktuellt för 
energiskogar med kort omloppstid, inte för vanliga skogs-
träd, eftersom testtiderna blir så långa. 

Paneldiskussion
Jonas Rudberg, skogsansvarig på SNF, menade att skogs-
bränsle generellt är bra för miljön. Därmed inte sagt att allt 
svenskt skogsbränsle är bra. Kommer det från avverkade 
nyckelbiotoper är det naturligtvis mycket dåligt. 

Sverige gör årligen av med ungefär 90 TWh drivme-
del, sade Sören Petterson från Preem. Vi kommer att få en 
ökande inblandning av biodrivmedel i vår vanliga bensin 
och diesel, spådde han. Vi gör diesel av tallolja i dag, i mor-
gon kanske vi gör bensin eller diesel av lignin. Men vi bör 
komma ihåg att biodrivmedel alltid kommer att vara dyrare 
än fossila bränslen – Sören Petterson nämnde nivån 3 till 
5 kr mer per liter. Och det är alltid slutkunden som måste 
betala! 

Den svenska skogen är en gigantisk solfångare, sade 
Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna. 

Skogsbränsle ger miljövinster, tryggare energiförsörjning 
och sysselsättning på landsbygden. Skogsägarna tror på 
framtiden; just nu investerar Södra fem miljarder kronor i 
sina sågverk och massaindustrier. 

Det är bra att vara skogsägare i dag, sade Lena Bruce, af-
färsutvecklare på Sveaskog. Vi fokuserar på en hållbar pro-
duktion av skogsråvara. Hela trädet måste utnyttjas – därför 
är det viktigt att det finns många köpare.

Politikerna styrde oss bort från kol och olja, i dag är 
biobränsle är vårt största energislag, sade Per Kallner vid 
Vattenfall Värme. I dag har vi ett bra fjärrvärmenät, men 
det krävs att många konsumenter är anslutna så att vi har 
råd att underhålla det. Här är alltmer energitäta hus ett hot, 
liksom dagens låga elpriser som gör det lönsammare att in-
stallera värmepumpar. 

Sopstrid
Slutligen rullade diskussionen in på sopor. Ska vi verkli-
gen elda andra länders sopor?, undrade Sven Erik Hammar. 
Många duktiga entreprenörer som arbetar med skogsbräns-
le kommer i kläm när värmesektorn använder allt mer sopor 
och rivningsvirke. 

Han fick mothugg av Raziyeh Khodayari vid Svensk 
Fjärrvärme. Det är bara en liten del av de sopor som bränns 
i dag som importeras, menade hon. Men hon försvarade 
även importen. Spanien har inte alls samma möjlighet att 
elda sopor – de har ju inget behov av värme. För klimatet är 
det därför bättre att vi eldar deras sopor än att de lägger sitt 
skräp i en deponi som läcker metan. 
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Våra nya ledamöter

Priser och belöningar 2015

Hedersledamöter:
Professor em. Per-Ove-Bäckström, Umeål
Fil.dr.h.c Christina Möller, Stockholm
Svenska ledamöter i Allmänna avdelningen: 
S samordnare Mats Denninger, Tystberga
AgrD Thomas Hahn, Segeltorp
Utvecklings- och policychef Jakob Lundberg, Stockholm
Generaldirektör Ingrid Peterson, Stockholm
Professor Lisbeth Rausing, Sussex, England
Professor Henrik G Smith, Lund
Forskningsledare Håkan Tunón, Uppsala
Utländsk ledamot i Allmänna avdelningen:
Professor Guðrún Gísladóttir, Reykjavik, Island
Professor John R Porter, Roskilde, Danmark
Svenska ledamöter i Jordbruksavdelningen:
Verkställande direktör Pär Bygdeson, Danderyd
Handelspolitisk utredare Andreas Davelid, Huskvarna
Agronom Eva Kaspersson, Stockholm
Lantbrukare Per Lindahl, Kristianstad

Akademiens A. W. Bergsten-pris
till vetenskapsjournalist, agronom Peter Sylwan, Munka Ljungby
Akademiens S. O. Berg- och Fajer Fajersson-pris
till agronom Jan Ö. Jönsson, Kävlinge
Bertebos Prize
till professor Jan Delcour, Leuven, Belgien och till professor Youling L. Xiong, Lexington, Kentucky, USA
Akademiens Håstadiuspris
till agronom Dave Servin, Svedala
Akademiens guldmedalj
till professor em. Sune Linder, Höör
Akademiens Nilsson-Ehlemedalj
till professor Leif Andersson, Uppsala → delas ut 2016
Akademiens silvermedalj
till lantmästare Peter Herthelius, Roma Kloster
Akademiens belöningar för framstående doktorsarbeten
till AgrD Anna Berlin, SLU, Uppsala och till TeknD Eva Lindberg, SLU, Umeå
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning
till universitetslektor Maria Andersson, Gullspång
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation
till FD Emil V. Nilsson, Uppsala
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom skogs- och jordbruksforskningens tjänst
till agronom Kristina Andersson, Vattholma
Akademiens stipendium till landsbygdsrådgivare
till lantmästare Henrik Andersson, Kristianstad
Anders Elofsons medalj
till försöksledare Tore Dahlqvist, Löddeköpinge

Vid sammankomsten den 11 december valdes akademiens nya ledamöter in. De tar emot sina ledamotsbrev vid 
akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2015 i Stockholms Stadshus.

Samtidigt delar vi ut priser och belöningar till förtjänta praktiker, forskare och forskningsförmedlare för att 
inspirera till ökad kunskap inom akademiens verksamhetsområden. Prisutdelare är H.E. Riksmarskalken. 

Våra nya ledamöter och pristagare

Verkställande direktör Ulrik Lovang, Gammalkil
Ordförande Gunnar Palme, Gnesta
Utländska ledamöter i Jordbruksavdelningen:
Agronomie- och forstmagister Christina Gestrin, Esbo,
     Finland
Forskare Carolyn Glynn, Uppsala/Saginaw (MI), USA
Husdjursagronom Albert Rolland, Saint-Amand-les-Eaux,
     Frankrike
Svenska ledamöter i Skogsavdelningen:
SkogD Lennart Ackzell, Jönköping
Director General Peter Holmgren, Bogor, Indonesien
Professor Håkan Olsson, Umeå
Docent Camilla Sandström, Dikanäs
Utländska ledamöter i Skogsavdelningen:
Docent Daniela Kleinschmit, Uppsala/Münden, Tyskland
Professor Cecil Konijnendijk van den Bosch, Lund/Maurik, 
     Nederländerna
Ekonomie doktor, styrelseordförande Björn Wahlroos, Salo, 
     Finland→
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Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade, med anledning 
av akademiens 200-årsjubileum år 2013, 12 miljoner kronor 
till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. För medlen har 
KSLA inrättat sju ettåriga gästprofessurer av högsta interna-
tionella klass inom de gröna näringarna.

Wallenbergprofessurerna är avsedda att knyta framstående 
utländska forskare, som kan bidra till förnyelse av svensk 
vetenskap inom den gröna sektorn*, till våra universitet och 
högskolor. En Wallenberg-professor ska tillföra nya aspek-
ter till redan starka forskningsmiljöer eller fungera som en 
vitamininjektion för att bygga upp nya strategiska miljöer.

Akademien har utsett  professor Dan Binkley, 
Department of Ecosystem Science and Sustainability, 
Colorado State University, USA till innehavare av 2015 
års KSLA Wallenbergprofessur, nummer två i ordningen. 
Professor Binkley kommer att knytas till Institutionen för 
skogens ekologi och skötsel vid SLU i Umeå för att stärka 
och bredda intresset för ämnet skogsskötsel.

är KSLA:s 
Wallenberg- 
professor nr

Dan Binkley

2
Professor Binkley är en forskare i världsklass som kan 

förväntas bidra till förnyelse av skogsvetenskapen i Sverige. 
Professor Binkley har en omfattande och synnerligen väl 
citerad vetenskaplig publicering, fokuserad på frågor som 
rör skogens biogeokemi och dynamik, som sträcker sig från 
empiriska studier till vetenskapliga synteser. 

Den föreslagna forskningen under vistelsen i Sverige 
anknyter på ett utmärkt sätt till pågående stark forskning, 
bl.a. inom satsningen Future Forest. Men med sitt fokus på 
betydelsen av skog av blandad ålder och artsammansättning 
vidgar den också perspektiven. Professor Binkleys vistelse 
vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel ska för-
hoppningsvis leda till såväl vetenskapliga framsteg på kort 
sikt som till ett långsiktigt strategiskt samarbete.

*) Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, 
jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt 
och renskötsel, urbana grönområden samt fiske och vattenbruk. 
Däremot inte de därpå baserade industrierna och tjänstesektorerna.

God Jul
och  
Gott Nytt År
önskar

Enaforsholm 
Fjällgård
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Först lite basfakta: Sverige har en procent av världens sko-
gar, två procent av virkesförrådet och fem procent av värl-
dens avverkning. Vi är nummer fem i världen på export av 
massa, nummer fem i export av papper och nummer tre 
på sågade trävaror. Sammantaget brukar man säga att vi 
är tvåa i världen på export av skogsindustriprodukter, efter 
Kanada.

Erland Mårald, idéhistoriker vid Umeå universitet och Future 
Forests, lade fram fem teser för varför svensk skogsindustri 
har varit så framgångsrik. 

1. Vi har haft ett skogsindustriellt kluster som både har 
samverkat och konkurrerat, vilket har drivit på utveck-
lingen. 

2. Staten och storkapitalet har samverkat, sade Mårald 
och visade en bild på en glad Tage Erlander och på samma 

bild en lika glad Marcus Wallenberg. Staten ställde upp för 
industrin, eftersom industrin gav välfärd. Staten stod också 
för tunga investeringar som gynnade industrin, som vägar 
och forskning. 

3. Vi har haft en samordnad kunskapsuppbyggnad. 
Erland Mårald exemplifierade med Riksskogstaxeringen 
och Skogshögskolan, som arbetade med lösningsinriktad 
forskning och utveckling i hela sektorns tjänst. 

4. Vi har haft ”Den svenska modellen”, med samsyn, 
konsensus och kompromisser och en stark tro på ”den ob-
jektive experten”. 

5. Vi har haft ett inriktat tänkande. Erland Mårald 
kallade det också ”indoktrinering”. Med rådgivning lärde 
staten landets skogsägare att sköta skogen på rätt sätt. Det 
har gett oss mycket skog, men också monokulturer i skogen 
och i tänkandet, menade han. 

– Hur kan ett så litet land med så kallt klimat vara så stort på den skogsindustriella scenen?
Så öppnade ordförande Tomas Lundmark skogsavdelningens sammankomst den 13 november 

2014.
Det är en viktig fråga för om vi inte vet vilka faktorer som har drivit fram denna framgångsrika 

industri, så kanske vi spelar bort möjligheterna till framtida framgångar. 

Varför blev Sverige en

skogsindustriell stormakt? 

Text: Carl Henrik Palmér  •  Foto: Sigge Nordin
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– Men kanske är detta nu en ”framgångssaga i upplös-
ning”, sade han till sist. Kartan ändras – vi har fått ett neo-
liberalt tänkande. Vi har fått globalisering och multinatio-
nella företag som inte längre bara är lojala mot den svenska 
nationalstaten. Vi har också fler intressenter i skogen och 
nu även en minskad efterfrågan på papper som löser upp 
klustret. 

Mårten Larsson, näringspolitisk chef vid Skogsindustrierna, tog 
i sitt föredrag stöd i Niall Fergusons bok Civilization, som 
analyser frågan ”varför har västvärlden varit så framgångs-
rik?

På 1400-talet var västra Europa bara en efterbliven av-
krok i världen, de stora kulturerna fanns i Bysans och Kina. 
Boken beskriver sex framgångsfaktorer som gjorde väst 
världsledande. 

1. Konkurrens. I Europa fanns många små nationalstater 
som konkurrerade med varandra. I Kina och Ottomanska 
riket fanns det bara plats för en central sanning. Det blev 
ett statiskt samhälle.

2. Vetenskap. I princip alla stora forskningsresultat från 
1600-talet till långt in på 1900-talet gjordes i Västeuropa 
och Nordamerika. 

3. Äganderätt. Västvärldens tydliga äganderätt var en 
morot: den som utvecklade sitt jordbruk, sin industri och 
sin handel fick behålla frukterna av sitt arbete. 

4. Modern medicin.
5. Konsumtion. Det fanns en marknad, någon kunde 

köpa det man producerade. 
6. God arbetsmoral. 
– Det går att jämföra med Sveriges skogsindustriella 

utveckling, summerade Mårten Larsson. Vi har haft en ut-
vecklande konkurrens mellan skogsföretagen. Vi har tagit 
till oss vetenskapliga forskningsresultat inom skogsskötsel, 
skogsuppskattning och avverkningsteknik. Vi har haft en 
stark äganderätt. Vi har haft kunder och vi har haft en god 
arbetsmoral. Allt det här måste vi behålla och utveckla om 
vi vill ha en framgångsrik skogsindustri även i framtiden. 

Professor Sten Nilsson höjde ett varningens finger.
– Visst är det mycket som har gått skogsindustrins väg 

i Sverige. Men mycket av det som gjort oss framgångsrika 
gäller inte längre, varnade han, och gav ett antal exempel: 

• Vi har gott om skogsråvara – men granens och tallens 
långa fibrer är inte en lika självklar fördel i dag, när man 
kan göra bättre papper billigare på kortfibrig massa gjord 
på snabbväxande eucalyptus.

• Vi hade en stark ”hemmamarknad” i Västeuropa – men 
i dag exporteras 40 procent av de sågade trävarorna utanför 
Europa.  

• Vi kunde devalvera när vi hamnade i svåra kostnadslä-
gen – den vägen är nu stängd. 

• Vi hade framgångsrika karteller – de är förbjudna i dag. 
• Vi kunde mekanisera skogsbruket – men här är de lågt 

hängande frukterna plockade.
• Vi hade starka ägare och ett starkt ledarskap – i dag är 

svensk skogsindustri nästan faderslös. 
• Vi hade en samhällsstyrning som gynnade ekonomisk till-

växt – i dag finns det många andra parallella politiska mål. 
• Vi hade en stark forskning – forskar vi på rätt saker i 

dag? 
• Vi hade låga elpriser – tack var dem kunde bli stora på 

tidningspapper. Nu är vi på väg att få europeiskt enhetspris 
på el. 

• Vi hade uthålliga kapitalister – det har vi knappast i dag. 
Sten Nilsson avslutade med att peka ut ett antal nödvän-

diga framtidsspår om skogsbranschen vill fortsätta vara en 
stor global spelare: 

• Sågverken måste leverera mer utvecklade produkter. 
Urbaniseringen är en urstark kraft. År 2050 kommer 70 
procent av världens befolkning bo i städer. Stadsbyggnad 
kommer att bli en jättebransch. 

• Hygiensektorn måste bli en del av hälsoindustrin, som 
är världens mest snabbväxande bransch. 

• Vi måste gå över till bioraffinaderier. 
• Vi måste utveckla mer avancerade produkter och helt 

nya produkter – och vi måste se till att skogen får en rimlig 
del av de nya förädlingsvärdena.

Den efterföljande diskussionen blev bred och livlig, vilket kan 
illustreras med följande nedslag: 

• Varför tappade vi vårt skogsindustriella försprång – 
kanske för att företagen drog ner på FoU? 

• Finland har ett starkare kluster och är duktigare på 
nationell implementering – och det beror säkerligen på att 
skog och skogsindustri står för en högre andel av BNP i 
Finland än i Sverige. 

• Sverige satsar alldeles för lite på uppskalning av FoU, 
typ demonstrations- och pilotanläggningar. 

• Det behövs mer marknadsinnovation. 
• Skogsindustrin nämns i dag som ett lyckat exempel på 

decoupling, det vill säga en bransch som har lyckats minska 
utsläppen av växthusgaser avsevärt utan att minska produk-
tionen. •
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Matkommittén på exkursion bland primärproducenter

Butiksbesök i Roslagen

Flygfyren satsar lokalt

Hos ICA Flygfyren är andelen varor 
från ICA centralt 20 %. På sina 6 500 
kvm säljyta har butiken ett stort utbud 
av lokala produkter och egenproduce-
rat. Slentrian och inköpslistor möter 
inspiration och glädjen att prova något 
nytt.

Omfattande egentillverkning
Flygfyren har egen tillverkning av 
chark, färdigmat, bröd och kondito-
rivaror under varumärket Flygfyren. 
Men detta har inte uppfattats av kon-
sumenterna. Därför kommer butiken 
att kommunicera sitt varumärke mer 
kraftfullt, t ex genom att göra förpack-
ningsdesignen mer tydlig. 

Handlare Mag-
nus Aronsson tog 
emot oss i frukt 
och grönsaksav-
delningen. Butiken 
har stor försälj-
ning av ekologiska 
frukter och grön-
saker. Vid vårt be-
sök fanns svenska 

äpplen, päron, tomater och rotfrukter. 
Och ICA:s Papricaklubb har en stor 
yta med ett bord där barn kan slå sig 
ner och rita och måla. 

Magnus Aronsson visade också 
stolt upp kött och charkuteriavdel-
ningen. 70 % av det som säljs är svenskt 
kött, bl a Roslagskött. Man har stor 
egentillverkning av korvar, isterband, 
blodpudding m m, och enbart svenska 
råvaror används i charkuteritillverk-
ningen.

Fiskavdelningen var denna tisdag 
välfylld med fisk och skaldjur och per-

sonalen tillverkade sillinläggningar, 
fisk och skaldjurssåser.

Osterian var fantastisk! Sällan har vi 
blivit så inspirerade av att lära oss mera 
om ostar från hela världen. Men så blev 
också avdelningen Årets Ostdisk vid 
Dagligvarugalan i Stockholm 2014. 
Flygfyren har rättigheter att sälja vin 
och öl i osterian vid en generös bardisk. 

Butiken har också eget bageri och 
konditori. Klockan 05.00 startar ar-
betet med att baka och fylla den ma-
nuella brödavdelningen och hyllorna 
i butiken – surdegsbröd, kuvertbröd 
med frön och nötter, småkakor, mjuka 
kakor och tårtor 

Butiken har 1 % fysiskt svinn. Den 
låga siffran beror på att varor som när-
mar sig utgångsdatum tas tillvara i 
butikens kök av utbildade kallskänkor 
och kockar. Större delen av Flygfyrens 
150 årsanställda arbetar i direkt kon-
takt med kunderna. På sommaren 
ökas personalstyrkan till 250. ICA 
Flygfyren har också ett lärlingssys-
tem med en speciell lönepott som kan 
användas till duktiga och intresserade 
ungdomar.

Allt större näthandel
– Kunderna väljer det företag som 
bäst servar deras behov, säger Magnus 
Aronsson. Möjligheten att handla 
via internet kan vara en del i det. 

Text: Christina Möller och Ella Nilsson 
Foto: Från Flygfyrens hemsida & Magnus Stark

Färdigpackade matkassar att beställa 
på nätet och hämta i butik är en ny-
het från ICA centralt. Fyra olika inne-
håll – Inspiration, Familj, Bistro och 
Glutenfri – för hushåll på två–fem 
personer.

År 2010 hade 9 % av svenska kon-
sumenter provat att handla på nätet. 
År 2013 hade andelen ökat till 17 % 
och mellan 2013 och 2014 hade ande-
len ökat till 22 %. Dagligvaror på nä-
tet omsätter totalt i landet 3 miljarder 
kronor, 30–40 % ökning från härom 
året då omsättningen var 2,2 miljarder 
kronor. 

Annat att notera var att Flygfyren 
planerar att minska tidskriftsav-
delningen till förmån för drycker. 
Tidningsläsningen går kraftigt ned 
medan vatten på flaska ökar stort och 
läskedrycker fortfarande säljs ganska 
bra. Coca Cola Life sötad med stevia 
och socker är en nyhet som har stor 
försäljning.

Däremot går lösviktsgodis går 
tillbaka medan gamla godismärken 
kommer tillbaka i hyllorna; Dixikola, 
Rival, Salta Katten och Violpastiller 
m m.

ICA Flygfyren är en butik som är 
tydligt inriktad på framtiden men som 
ändå vill bevara de speciella traditioner 
och särdrag rörande mat som finns i 
Roslagen.

ICA Kvantum Flygfyren i Norrtälje ägs 
av handlarna Claes-Göran Sylvén och 
Magnus Aronsson. Butiken säljer stora 
volymer av både premiumprodukter och 
lågprisvaror och medverkar till att bevara 
Roslagens mattraditioner och -särdrag.

•
Magnus Aronsson.

Färdigpackade matkassar 
är nytt och populärt.
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Text: Kerstin Lundström
Foto: Magnus Stark

Lars-Åke och Britt Jansson som driver 
företaget berättar att laxynglen vac-
cineras då de väger 20 g. Det gör att 
man slipper använda antibiotika under 
uppfödningen. Ynglen levereras till 
Fogdö när de väger ca 40 g. Fiskarna 
utfodras via dator med ett foder be-
stående av fiskmjöl, vete m m. De får 
inget foder vintertid och inte om det är 
för varmt under sommaren – lax trivs 

Matkommittén på exkursion bland primärproducenter

Familjeföretaget Fogdö Lax

bäst då vattentemperaturen är lägre än 
16 grader.

Vid 2–3 års ålder slaktas laxen, då 
med en slaktad vikt på 1,5–3 kg. Varje 
kasse rymmer 8 000–10 000 fiskar och 
300–500 slaktas per tillfälle. Fiskarna 
i varje kasse räknas och sorteras ef-
tersom fiskarnas storlek varierar så 
mycket.

Alla kassar är täckta med nät för att 

Lax- 
hant- 

verk 
sedan 
30 år

Familjeföretaget Fogdö Lax AB, som har bedrivit verksamhet under 30 år, ligger på Fogdö norr om Grisslehamn. Vid 
starten år 1984 producerades ca 2 ton regnbågslax. 23 år senare, år 2007, uppgick produktionen till ca 50 ton. 

Alla produkter från Fogdö Lax tillagas i en modern anläggning i nära anslutning till laxkassarna
Kassarna är täckta med nät för fåglarnas skull.

förhindra att fåglar tar fisk. Men man 
har även haft problem med säl; hösten 
2013 tog sig sälar in under näten runt 
kassarna och dödade ca 10 ton fisk.

Fogdö Lax tillagar alla sina pro-
dukter i en modern anläggning med 
restaurangkök i direkt anslutning till 
laxkassarna. Försäljningen sker via ut-
valda butiker och ibland har man extra 
leveranser via fotbollslag och liknande.

Produkter från Fogdö Lax
Färsk lax
Rimmad lax
Gravad lax
Varmrökt lax (tar ca 3 timmar)
Kallrökt lax (görs över natten över 
pyrande eld av granris och al)
Neptunrökt lax (gravad + varmrökt)
Najadrökt lax (gravad + kallrökt)
Rosépepparrökt lax
Dessutom laxost, laxkorv, laxpaté
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Matkommittén på exkursion bland primärproducenter

Norrtelje Brenneri

Här falnar 
inte glöden!

Bränneriet är inrymt i invändigt ombyggda ekonomibygg-
nader på gården och ger en välkomnande känsla. Som väl-
komstdryck serverades vid besöket en mycket god och sval 
Roslags Äppelglögg, en lättglögg med 0,9 % alkoholhalt 
gjord på äppelmust, lite rönnbär och glöggkryddning. Vår 
värd Richard Jansson inledde med att berätta om dilemmat 
att försöka skapa egen råvaruförsörjning genom att plantera 
äppelträd på gården, när haren under tillväxtens gång lyck-
ats sätta stopp för 139 av 140 planterade träd.

Inspiration från Åland
Norrtelje Brenneri grundades 2001 av Richard Jansson och 
Kristina Anerfält-Jansson på deras gård som sedan dess 
genomgått en imponerande förvandling. Kristina fångade 
inspirationen till att starta verksamheten under en resa till 
Åland, där ett studiebesök på en äppelgård med koppar-
pannor tände gnistan till bränneriet.

Glöden driver fortfarande produktionen framåt genom 
ångan till de två egna fina kopparpannorna. Från att in-
ledningsvis ha haft hjärtat i bränneriet i ett ombyggt gam-
malt garage har verksamheten kontinuerligt tagit nya ytor 
i anspråk. Richard och Kristina beskrev med en portion 
allvar och glimt i ögat hur de med stor envishet tagit sig 
igenom de regelverk som finns omkring konsten att bränna 
sprit, tillverka och sälja högklassiga produkter. En mycket 
god relation har över tiden utvecklat sig med framförallt 
Livsmedelsverket, som varit inblandat i de flesta mått och 
steg som tagits i tillverkningen.

Paret har under åren utvecklat nya produkter – hela ti-
den efter devisen att det ska vara smaker som de själva upp-
skattar. Lokalt producerade råvaror såsom äpplen, päron, 
rönnbär och havtorn har utgjort basen för produktionen av 
olika destillat men listan omfattar totalt ett 20-tal ingredi-
enser. Kristina ansvarar för tillverkningsprocessen med allt 
vad det innebär av finstämd näsa för när destillat och smak 
är som de ska vara. För tekniska lösningar i processen kom-

Text: Magnus Börjeson  •  Foto: Magnus Stark

Ett besök på Norrtelje Brenneri AB ger exempel på entre-
prenörsanda och god mat och dryck. Det ger mersmak, 
rapporterar Matkommittén som tittade in på gården i 
höstas.
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•

mer Richards ingenjörsbakgrund och den lokala bysmeden 
mycket väl till pass.

Satsar på eko-whiskey
År 2009 började de satsningen på en egen eko-whiskey 
med svensk malt från Viking Malt. Produkten kommer att 
lanseras under 2015 och det är med stor spänning de nu 
ser fram emot hur mottagandet kommer att bli. Norrtelje 
Brenneri har deltagit i tävlingar med flera av sina produk-
ter och just whiskeyn fick en silvermedalj i en stor tävling 
i Österrike under 2012. I samma tävling vann deras hav-
tornssnaps Grisslehamns Brennvin Havtorn guldmedalj i 
en annan klass. Den envishet och tålamod som krävs för att 
lyckas har god hjälp av framgångar i tävlingssammanhang, 
men det är inte förrän en fin produkt har nått sin marknad 
som belöningen kan komma på riktigt.

I de fina byggnaderna har stora insatser gjorts för att 
skapa miljöer för events- och konferensverksamhet där mat 
och dryck till ca 2 500 besökare per år ger ytterligare om-
sättning. Under provsmakning av dryckerna kan mervärden 
förklaras och upplevas.

Designen är viktig
Utmärkande för produkterna är det fokus som lagts på flas-
kornas design. Richard menar att första köpet ofta baseras 
på design medan andra köpet beror mer på smak. Av de 
produkter som vi fick smaka utmärkte sig Roslags Punsch 
speciellt, med fantastiskt vacker flaska och en mycket väl-
smakande punsch.

De viktigaste marknaderna för produkterna från brän-
neriet är tax-free-marknader hos olika rederier och af-
färerna på Arlanda flygplats. Produkterna finns också i 
Systembolagets beställningssortiment. Paret Jansson har 
inte bearbetat segmentet restauranger då det ger för liten 
volym i förhållande till insats. 

En raritet finns också i gårdens restaurangdel – en äkta 
Bellmanliggare, ett ekfat på 2 m3, som man genom tillstånd 
från Spritmuseet nu skapat en speciell plats för och också 
planerar att återigen börja använda i produktion.

Kristina och Richard bygger sin produktion på lokala råvaror.

•
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Insamlingsstiftelsen KSLA för Stundande skördar som sattes i sjön inför akademiens 200-årsjubi-
leum 2013 har hittills finansierat fyra KSLA-projekt.

Seminariet Matfusk, missförstånd och bedrägerier den 14 maj i år lockade 70-talet deltagare. Sverige har 
under de senaste åren skakats av larm om matfusk och felaktig märkning. Den så kallade hästköttskandalen, 
där nötkött visade sig vara hästkött, har flertalet i starkt minne. Märkningen var felaktig och än värre var att 
en del av hästköttet innehöll spår av det smärtstillande läkemedlet fenylbutazon. Det är den som producerar 
maten som har det primära ansvaret för att produkten är säker och att konsumenten inte blir lurad. Alla in-
gredienser ska vara spårbara och allt ska säkerställas genom företagets egenkontrollprogram. 

Idag bluffas det med livsmedel på olika vis för att sänka kostnaderna men hålla uppe priset. Det står en viss 
sak på etiketten men innehållet är ett annat, härkomsten anges falskt eller bäst-före-datumet har ”justerats”. 
Särskilt importen är utsatt för både matfusk och rena bedrägerier. Risken för upptäckt är liten och påföljden 
om man ändå åker fast är mild. Den internationella brottsligheten har fått upp ögonen för livsmedelsbrans-
chen. Det är visserligen små vinster/kg att göra på livsmedel men gigantiska och hela tiden växande volymer 
gör att stora pengar hägrar. Seminariets viktigaste slutsats var att kontrollen måste förbättras, särskilt på 
importsidan, och att de rättsliga påföljderna vid bevisat brott bör skärpas avsevärt. Se vidare på www.ksla.
se, Aktiviteter  Tidigare aktiviteter  scrolla ner till 14 maj 2014.

Akademiens matkommitté planerar ett uppföljande seminarium våren 2015 speciellt om märkningen av 
livsmedel.

Framtidsprojektet fas 2 kallades fortsättningen av det framtidsprojekt som 18 SLU-studenter jobbade 
fram under 2012–2013 och som presenterades vid 200-årskonferensen För stundande skördar i juni 2013. 
Planeringen av fas 2, där 10 unga och 10 ledamöter jobbar, rullar på bra och en egen hemsida är i vardande. 
Projektet har bytt namn till Unga i KSLA och drivs i tre delprojekt: Mentorskap, Resurspool och en Case-
tävling. Målet för Mentorskapsprogrammet är att skapa ett fungerande nätverk som knyter samman ledamöter 
med unga studenter och praktiker. Projektet Resurspoolen ska skapa intresse hos och engagera unga praktiker 
och akademiker att aktivt delta i KSLA:s olika projekt och kommittéer. I Case-tävlingen ska deltagarna i 
tävlingsform lösa en uppgift med visst tema kopplat till de gröna näringarna. Inkomna förslag ska bedömas 
och belönas efter praktisk tillämpbarhet och tvärvetenskaplighet. 

KSLA:s stående miljöseminarium 2015, är det första i en planerad serie där övergripande miljöfrågor årligen 
ska behandlas med rullande ansvar i de olika avdelningarna. Först ut är Allmänna avdelningen som kommer 
att behandla ekosystemtjänster av fundamental betydelse för trädgårds-, jord- och skogsbruk. Ekologi- och 
odlingsaspekter i vida bemärkelser kommer att diskuteras och vägas samman. Vidare kommer stad-/land-
problematiken att tas upp ur olika vinklar.

Historiska landskap för samtid och framtid blir ett heldagssymposium under fjärde kvartalet 2015. Syftet 
är att med utgångspunkt i den Europeiska konventionens landskapsbegrepp inventera den kunskap som finns 
om historiska landskap och landskapspåverkande processer genom jord- och skogsbruk. Med den omfattande 
dokumentation som vårt land besitter om landskapets utveckling och utformning i texter och kartor kan mo-
deller formuleras till gagn även för andra länder i Europa. Landskapsnoden (se sid 7) kan påtagligt dra nytta 
av detta symposium.

Mer om Insamlingsstiftelsen: www.stundandeskordar.se 

Flygande start för

KSLA för Stundande skördar!
En insamlingsstiftelse som främjar de gröna näringarnas
tidsenliga och bärkraftiga utveckling.
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Kersti Linderholm vänder sig mot att 
den koldioxid som binds i jordbrukets 
produkter inte räknas med i klimat-
sammanhang. 

– Den rådande slutsatsen är att ju 
mindre arealer vi odlar på och ju färre 
djur vi föder upp, desto mindre blir 
utsläppen. Men den mat vi äter måste 
i så fall produceras någon annanstans 
i världen. Det övergripande genera-
tionsmålet för vår miljö innebär att de 
nationella åtagandena för minskade 
utsläpp av växthusgaser inte ska ge 
ökade utsläpp någon annanstans.

Intressant skillnad
När det gäller energigrödor så vet man 
att de binder mer energi än vad som 
krävs för att odla dem, vilket är intres-
sant i det här sammanhanget. Synen 
på produktionen av livsmedel är däre-
mot annorlunda.

– Om vi inte räknar med den en-
ergi i form av bundet kol som livsmedel 
innehåller, så missar vi en viktig faktor. 
Konsekvensen kan bli att vi importerar 
livsmedel från länder där produktionen 
kanske ger betydligt större utsläpp av 
växthusgaser. I Kyotoprotokollet och 
i vårt svenska miljömål för begränsad 
klimatpåverkan står det dessutom tyd-
ligt att livsmedelsförsörjningen måste 
säkerställas, säger Kersti Linderholm.

Missad faktor
Kersti Linderholm har fått an-
slag från Hem i Sverigefonden, 
som förvaltas av Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien, för att stu-
dera innebörden av att även räkna 
med bindningen av koldioxid i jord-
brukets produktion av råvaror. I 
detta arbete har hon konsulterat ex-
perter från bland annat JTI, SLU, 

Jordbruksverket, Naturvårdsverket, 
LRF och Spannmålsodlarna.

– Enligt FN:s klimatpanel står 
jordbruket för drygt 13 procent av 
Sveriges bruttoutsläpp av 57,5 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter. Därefter har 
bindningen av koldioxid i skogsmarker 
dragits av, vilket gör att utsläppen istäl-
let blir 22,5 miljoner koldioxidekviva-
lenter. Bindningen av koldioxid i livs-
medelsprodukter har emellertid inte 
tagits med, uppger Kersti Linderholm.

Konsumentens ansvar 
Så vad skulle hända med Sveriges of-
ficiella siffror för koldioxidutsläpp om 
livsmedelsprodukternas bindning av 
koldioxid räknades med?

– Jag har studerat odling av höst-
vete under mellansvenska förhållan-
den med en genomsnittlig skördenivå 
på sju ton kärna per hektar. Därefter 

Skatten bör flyttas
från producent till konsument

Agronomen och forskaren Kersti Linderholm ifrågasätter slutsatsen att svenskt jordbruk står för en stor 
del av nettoutsläppen av växthusgaser. Växtodlingsgårdar som använder klimatcertifierad gödsel binder 
långt fler ton koldioxid per hektar än vad tillförda produktionsmedel frigjort.

AgrD Kersti Linderholm disputerade 2012 i miljö- och klimatfrågor kring fosfor. Hon har även en husdjurs-
utbildning och är grundare och ägare av Silvbergs Miljöteknik AB.

Kersti Linderholm har skaffat sin erfarenhet från jordbruksproduktion och dess miljöfrågor, samt åter-
användning av växtnäring från samhälle och människa, som lärare, rådgivare, miljörevisor, projektle-
dare, jordbrukare och under sina tio års anställning på Naturvårdsverket. Privat foto.

Text: Ylva Berlin

gjordes beräkningar på utsläppen av 
växthusgaser från produktion av kvä-
vegödselmedel, som tillsammans med 
lustgasavgång från marken är den vik-
tigaste källan till utsläpp, förklarar 
Kersti Linderholm.

Vid en avkastning på 7 650 kg per 
hektar ger kärnskörden en nettoin-
bindning – minskning av alla utsläpp 
– på åtta ton koldioxid, främst i form 
av kolhydrater. 

– Lantbruket binder kol medan 
människan släpper ut koldioxid när 
hon äter upp maten – det vill säga fri-
släpper koldioxid. Så egentligen borde 
konsumenten betala för koldioxidut-
släppen. Om beskattningen flyttades 
från bonde till konsument, så skulle 
även den importerade maten beskattas. 
Det skulle minska viktiga konkurrens-
nackdelar för svenskt jordbruk. •
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1. Tunga fordon på allmän väg

10 oktober: Yttrande över Rapporter från 
Trafikverket och Transportstyrelsen om 
tyngre och längre fordon på det allmänna 
vägnätet (Näringsdepartementet N2014-
3453-TE och N2014-3454-TE)

Akademien fokuserar i sitt svar på kon-
sekvenser av tung trafik på det allmänna 
vägnätet för skogs- och jordbruket. 

Sammanfattande synpunkter:
KSLA uppskattar regeringens beslut att 
låta Trafikverket och Transport-styrelsen 
”vidta förberedelser för att fordonståg 
med en bruttovikt på upp till 74 ton ska 
kunna trafikera delar av det allmänna 
vägnätet”. Det är en angelägen utveck-
ling, som stämmer väl med visionen om 
det biobaserade samhället och ambitio-
nen att ställa om till en mer biobaserad, 
”grön” ekonomi. 74 tons bruttovikt bör 
snabbt införas på de delar av dagens BK1-
vägnät, där broar inte utgör några be-
gränsningar, och på övriga delar 64 ton.

KSLA konstaterar att utredningarna 
inte fullt ut beaktar de positiva effekter, 
främst i form av minskade CO2-utsläpp, 
som ett snabbt införande av högre 
bruttovikter skulle innebära för miljön. 
Detsamma gäller effekterna på transport-
kostnader och konkurrenskraft. Analysen 
av samhällsnyttan är bristfällig och byg-
ger delvis på felaktigt underlag. Värdet av 
minskat fordonsbehov till följd av högre 
bruttovikt  har inte beaktats.

KSLA vänder sig mot att skogs- och 
jordbruket exkluderats från möjlighe-
terna att bidra till minskad miljöpåverkan 
och kraftfull transporteffektivisering. 
Det stämmer inte med slutsatserna i 
Utredningen om fossilfri fordonstrafik.

KSLA konstaterar att utredningarna  
inte beaktar att svenskt skogs- och jord-
bruk är utsatt för ökande internationell 
konkurrens, som hotar en miljömässigt 
sund, inhemsk produktion och viktig ex-
port av framför allt skogsindustriproduk-
ter och därmed jobben inom skogs- och 
jordbruksnäringarna.

KSLA rekommenderar en obyråkratisk 
form av kontrollsystem: ”Egenkontroll 
med inrapportering av statistik”.

KSLA betonar vikten av att FoU röran-
de fordon som är längre än 25,25 m och 
tyngre än 74 ton intensifieras.

Beaktande av dessa synpunkter skulle 
leda till bättre miljö, lägre transportkost-
nader, ökad konkurrenskraft, minskat 
fordonsbehov och bättre utnyttjande av 
infrastrukturen.

2. Vattenverksamhetsutredningens 
slutbetänkande

30 oktober: Yttrande över Vattenverksam-
hetsutredningens slutbetänkande I vått och 
torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga 
regler(SOU 2014:35).

Flera av utredningens förslag har stor be-
tydelse för landets cirka 50 000 markav-
vattningssamfälligheter och för enskilda 
lantbrukares möjligheter att underhålla 
diken och vattendrag.

Markavvattningssakkunniga
Jordbruksverket genomför idag behörig-
hetsutbildningar för markavvattnings-
sakkunniga, en modell som bör kunna 
fungera även i fortsättningen. Det är 
viktigt att kompetensen behålls i någon 
form, trots en organisationsförändring av 
Jordbruksverkets vattenenhet.

Jordbruksverket har stor kunskap i frå-
gan och bör ha kvar ansvaret för tillsyns-
vägledning för markavvattningsanlägg-
ningar – det bör inte flyttas till Havs- och 
Vattenmyndigheten enligt förslaget.

Dikesunderhåll
Det är viktigt att sätta en nedre gräns för 
när anmälningsplikt  för dikesunderhåll 
ska krävas. Det blir annars en ohanterlig 
arbetsuppgift markägare och tillsyns-
myndighet att administrera anmälningar 
av underhåll landets hundratusentals 
smådiken.

Akademiens remissvar sedan sist
Här återges endast akademiens övergripande synpunkter på remissen i fråga och i förkortad form. Alla remissvar går 
att läsa/ladda ned i sin helhet på akademiens hemsida, www. ksla.se, under rubriken Remisser.

Generella föreskrifter för dikesrensning
KSLA anser att lagkrav för dikesresning 
ska införas först när mjuka styrmedel som 
rådgivning och utbildning inte fungerar. 
Det finns ingen anledning att förutsätta 
att dessa styrmedel inte skulle ha god 
verkan. 

Lantmäteriverkets nya roll
KSLA menar att registerföring av 
markavvattningssamfälligheter hos 
Lantmäteriverket (enligt förslaget) skapar 
en likställighet med vägsamfälligheter 
som kan förstås av många på landsbyg-
den, men inte att det är nödvändigt att 
att ompröva hela markavvattningssam-
fälligheten om det sker någon fastighets-
förättning på någon av de ingående fast-
igheterna. Förrättning som inte har med 
markavvattning att göra bör inte utlösa 
krav på omprövning.

KSLA pekar på att om Skogsstyrelsen 
och Jordbruksverket får uppdraget att 
göra en översiktlig kartläggning av be-
fintliga anläggningar för markavvatt-
ning i jordbruks- och skogsmark så skulle 
det påskynda uppdateringen av landets 
markavvattningssamfälligheter och inne-
bära lägre kostnader och mindre adminis-
trativ börda.

Småskalig vattenkraft – bredare 
belysning behövs
Kraven på omprövning kommer att bety-
da att många småskaliga vattenkraftverk 
tvingas avsluta sin verksamhet. KSLA sak-
nar en diskussion av nyttan av att ta bort 
dem som vandringshinder för fisk kontra 
den miljönytta och annan nytta de tillför 
samhället. Kraftverksägarna bedriver lag-
lig verksamhet och därför vore ett delat 
ansvar mellan stat och verksamhetsutö-
vare rimlig för att lösa frågan om fiskpas-
sage.
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Läs remissvaren i sin helhet här:
1.  http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-tunga-fordon-pa-allman-vag/
2. http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-om-vattenverksamhetsutredningen/
3. http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-miljomalen-i-fokus-mark-vatten/
4. http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-arrendeutredn/

3. Med miljömålen i fokus – mark och 
vatten

28 november: Yttrande över Miljömålsbe-
redningens delbetänkande Med miljömå-
len i fokus – hållbar användning av mark 
och vatten, SOU 2014:50. 

KSLA anser att ett betydligt bredare per-
spektiv måste anslås, innefattande också 
sociala, kulturella och ekonomiska aspek-
ter av hållbarhet, för att uppnå en långsik-
tigt hållbar markanvändning.

Sammanfattning
Behovet av övergripande avvägningar 
borde ha lyfts fram i utredningen. En 
helhetssyn på en hållbar mark- och vat-
tenanvändning är väsentlig – att olika 
samhällsmål vägs mot varandra och att 
konflikter mellan miljömål analyseras.

Förstärkt samordning i den statliga 
förvaltningen, med syfte att öka helhets-
synen på mark- och vattenanvändning, 
bör snarast utredas.

Forskarsamhället har fått för liten 
vikt i utredningsarbetet. I avsaknad av 
kunskapsflöde från en vetenskaplig 
referensgrupp finns risk för att slutsat-
serna baseras på politikergrupper och 
expertgruppens egna referensramar. 
Utredningen försummar betydelsen av 
att utförda åtgärder följs upp med ve-
tenskapligt förankrade provtagningspro-
gram och utvärderingar.

Dessutom:
Författningsförslagen är tydliga, enkla 
och kan få avsedd effekt. Stödjande och 
uppföljande ansvar för olika myndigheter 
redovisas tydligt.

Det är positivt att vattnets kretslopp 
och avrinningsområdet är utgångspunkt 
för en sammanhållen och hållbar vatten-
politik, i stället för administrativa områ-
den. Det följs dock inte alltid upp i stra-
tegierna.

Analyserma relaterade till vattenmiljö-
målen är i stora delar rimliga.

Förslaget om en kontrollstation, för att 
analysera utfallet av åtgärdsprogram för 
att begränsa näringsbelastningen innan 
nya åtgärder införs, är bra.

Men: 
Beredningens förslag är instrumentella 
till sin karaktär – frågor om hur man kan 
uppnå ett folkligt stöd för åtgärderna, hur 
en kreativ dialog med markägare ska fö-
ras etc. behandlas inte.

Svårigheter kring mät- och analyser-
barhet bortses från, liksom från att det 
ofta råder brist på relevanta data.

Problemen att nyrekrytera inom jord-
bruket behandlas inte trots att de är 
avgörande för att kunna nå övriga jord-
brukspolitiska mål.

Behandlingen av ”grön infrastruktur” 
är för snävt avgränsat till grönstrukturen 
utanför tätorterna och det ekologiska 
perspektivet. Städernas grönstruktur 
borde ha inkluderats, liksom kultur- och 
rekreationsperspektiv.

Frågan är akut varför tidplanen gäl-
lande det stärkta arbetet med klimatan-
passning bör pressas ner.

Friluftsliv är ett angeläget mark- och 
vattenanvändningsintresse, men vagt 
och undanskymt i utredningen.

4. Jordbruks- och bostadsarrende 
– arrendeavgift och besittningsskydd

27 november: Yttrande över Jordbruks- 
och bostadsarrende – några frågor om 
arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 
2014:32), slutbetänkandet från Tomträtts- 
och Arrendeutredningen. 

KSLA går inte in förslagets detaljer utan 
redovisar allmänna ståndpunkter beträf-
fade marknaden och lagstiftningen när 
det gäller jordbruks- och bostadsarrende.

KSLA anser att en genomgripande över-
syn snart bör ske av nuvarande lagstift-
ning som är 45 år gammal. Arrendatorer 
har idag en helt annan position än förr, de 
är företagare och mestadels både äger 
och arrenderar mark. Ca 40 % av Sveriges 
jordbruksmark är utarrenderad – det är 
viktigt att arrendelagstiftningen följer 
utvecklingen i samhället i övrigt. 

800  000–1  000  000 ha åker skördas 
inte inte idag. En anledning kan vara 
att EU-reglerna för Gårdsstöd medger 

detta; en annan att vissa jordägare är 
tveksamma till att arrendera ut sin mark, 
ofta med all säkerhet p g a okunskap 
om eller ängslan för lagens verkningar. 
Arrendelagen måste vara sådan att båda 
parter känner sig trygga i avtalsförhållan-
det. Lagstiftningen kanske inte behöver 
vara så detaljerad; i vissa frågor kan det 
vara möjligt att lämna över mer ansvar till 
parterna.

KSLA menar att en rörlig resultatbase-
rad avgift vid jordbruksarrende troligtvis 
främst kommer att användas vid specia-
liserad produktion. Det är då viktigt att 
underlätta för parterna att skriva avtal 
gällande längre tidsperioder. Det borde 
ingå i Jordbruksverkets uppdrag att bistå 
parterna med ändamålsenliga index och 
användbara siffror när de tecknar arren-
deavtal.

Förslaget rörande besittningsskydd 
vid sidoarrende på max 5 år är balanserat. 
Det blir lättare för jordägaren att få till-
baka arrendestället vid avtalets upphö-
rande genom att obillighetsprövningen 
försvinner. Dessutom läggs en ny besitt-
ningsskyddsbrytande grund till i lagstift-
ningen: försäljning eller fastighetsregle-
ring på marknadsmässiga villkor.

En ny regel att arrendatorn har rätt till 
ersättning i de fall jordägaren inte fullföl-
jer det han lovat ska i normalfallet inte 
behöva användas. Arrendatorn får bättre 
skydd genom att samtliga sidoarrenden 
omfattas av direkt besittningsskydd och 
att förlängnings- och villkorstvister kan 
prövas av arrendenämnd även vad avser 
ettårsavtal. Uppsägningstiden åtta må-
nader för ettårsavtal bör kvarstå. 

Under förutsättning att marknads-
värdena för arrendetomterna ligger på 
samma nivå, så är det inte rimligt att lag-
stiftningen tillåter att bostadsarrendes-
avgifterna varierar så mycket som de gör 
idag i landet. KSLA avstyrker dock den 
föreslagna schablonmodellen. Avgiften 
måste fastställas separat för varje bo-
stadsarrende, speciellt som det inte finns 
säkra fastighetstaxeringsvärden för dem. 
Utredningens förslag att titta mer på jäm-
förelseobjekt är bra, men försvåras att det 
inte finns någon säker marknad att jäm-
föra med.
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I en ny publikation förtecknas akademiens alla ledamöter från 
1812 till och med 2012. Det handlar om 2 697 personer som 
under 200 år verkat för de areella näringarnas väl och ve. I 
publikationen, som endast ges ut digitalt som pdf, ingår även 
en handfull artiklar och akademiföretal av bland annat preses 
Kerstin Niblaeus och ett förord av H.M.K. Carl Gustaf.

Parallellt med denna historiska matrikel publiceras även 
en översikt av akademiens historia. Vi får en beskrivning av 
antal skeenden eller händelser i akademiens utveckling. I 
anslutning till dessa nedslag i historien presenteras ett urval 
ledamöter som varit framträdande gestalter eller gjort bety-
dande insatser i akademiens anda.

Publikationerna ges ut som två volymer i akademiens 
historiska bokserie SOLMED (Skogs- och lantbrukshistoriska 
meddelanden) med titlarna

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 1812–2012. Händelser 
och ledamöter i akademien under 200 år och

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 1812–2012. Matrikel 
över ledamöter.

Kan laddas ned från akademiens webb: www.ksla.se.

”KSLA – det är vi!”
Nu publiceras för första gången en sammanställning över Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademiens ledamöter ända från 1812!

Stiftelsen främjar forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturre-
surserna och bevarande av biologisk mångfald. Stipendiet ska användas för uppmuntran och framåtsyftande 
verksamhet och kan ges till enskilda personer, grupper, institutioner eller företag, som är verksamma i Sverige.

Stipendierna delas ut av Kung Carl XVI Gustaf på Slottet i maj 2015. Bra förslag har en god chans att beviljas! 
Stipendiatens verksamhets- och forskningsområden ska ha relevans för ett uthålligt nyttjande av naturresur-

serna och bevarande av biologisk mångfald, och vara av hög kvalité. Alla svenska lärosäten och verksamheter 
som bidrar till teknisk utveckling och företagande inom stiftelsens ändamål kan föreslå stipendiat. 

Kandidaten bör vara disputerad eller motsvarande. Stiftelsen är obenägen att stödja professorer eller andra 
väl etablerade forskare.

Förslag om stipendiemottagare inom KSLA:s verksamhetsområde ska vara KSLA tillhanda senast den 7 januari 
2015. 

Läs mer om reglerna för stipendiet här: http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/stipendiater-efterlyses/

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för

vetenskap, teknik och miljö
Föreslå stipendiat senast den 7 januari 2015! 
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28 januari – Akademisammankomst i Stockholms 
Stadshus
för ledamöter och särskilt inbjudna
203:e högtidssammankomsten – Svenskt jordbruk i 
framtiden

4 februari – Konferens på Vreta Kluster
Tröskkonferens för ökad konkurrenskraft 
(samarr m Jordbrukstekniska föreningen)

12 februari – Akademisammankomst
för ledamöter och särskilt inbjudna
Ledande landsbygd
Allmänna avdelningens sammanträde

17 februari – Seminarium
EU 20 år – hur gick det med djurhälsa och 
livsmedelssäkerhet i Sverige?

19 februari – Seminarium
Protein, protein och mera protein – ett näringsämne 
på gott och ont

27 februari – Seminarium
Så vaskar vi fram det gröna guldet!

12 mars – Akademisammankomst
för ledamöter och särskilt inbjudna
Skogsavdelningens sammanträde

Kalendarium 2015

Alla arrangemang sker i KSLA:s lokaler, Drottninggatan 95 B i 
Stockholm, och är öppna och kostnadsfria om inte annat anges.

Ytterligare information och anmälningslänk 
finns på akademiens hemsida, www.ksla.se.

Reservation för ändringar. 
Arrangemangsprogrammet uppdateras kontinuerligt.

Följ oss på Twitter – @KSLA_Academy.



Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien inbjuder till en veckolång sommarkurs vid 
Enaforsholm Fjällgård nära Storlien i Jämtland. Kursen behandlar fjällens växter, djur 
och natur samt rennäring, naturvård och skogsbruk. 

Under kursen genomför vi en tre dagar lång fjällvandring över Storulvån, Sylarna, 
Storerikvollen och Blåhammaren plus ett par kortare dagsvandringar.

Sista dagen ägnas åt landsbygdsutveckling i fjällregionen – med entreprenörer som 
berättar om att leva och verka i fjällen.

Resan till Enaforsholm kan göras med tåg eller bil.

Antalet kursdeltagare: 20–28. Platserna fördelas i turordning efter anmälningsdatum.
Mer information: eva.ronquist@ksla.se.

Sista anmälningsdag 25 maj 2015

ENAFORSHOLMSKURSEN 
18–25 juli 2015

PRIS FRÅGOR & ANMÄLAN
5 300 kr (studerande) Eva Ronquist, tel 08–54 54 77 06
8 500 kr (yrkesverksamma) eva.ronquist@ksla.se

Priset inkluderar föreläsningar och exkursioner enligt program, busstransporter 
samt helpension i 7 dygn. Kostnad för resa till/från Enaforsholm tillkommer.

Följ med på en oförglömlig fjällkurs!

EnaforsholmskursEn 65 år!


