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Hur går det med den svenska livsmedelsstrategin?
Vi behöver en ny samlad livsmedelsstrategi i Sverige! Det 
var en av slutsatserna från den konkurrenskraftsutredning 
som avlämnades för drygt ett år sedan. Åtgärderna för att 
stävja det svenska lantbrukets konkurrenskraftsproblem 
lyftes över till det parlamentariska arbetet med en svensk 
livsmedelsstrategi. Detta uppfattades som positivt av många 
och förhoppningarna är stora på det förslag som väntas 
komma före sommaren. 

Men det är lätt att bli lite pessimistisk när signalerna 
om fortsatt försämrad konkurrenskraft avlöser varandra. Jag 
tänker bland annat på hotet om nedläggning av konservärt-
odlingen i Skåne. Här riskerar vi att förlora en viktig ex-
portprodukt och en bra omväxlingsgröda, fast trenden bor-
de gå åt andra hållet. Aktuell statistik från Jordbruksverket 
visar också på en allt sämre handelsbalans för svenska livs-
medel och jordbruksvaror. Underskottet i handelsbalansen 
var 2015 närmare 50 miljarder kronor – ett underskott som 
stadigt har ökat under de senaste 10 åren. Samtidigt måste 
jag nämna den fortsatt negativa utvecklingen för svensk 
mjölkproduktion. Dagens mjölkpris (Arla sänker i april till 
2,53 kr per kilo) tycker jag är ett hån mot våra mjölkprodu-
center. Det innebär att vi stadigt förlorar både mjölkprodu-
center och marknadsandelar.

Dags att vända på trenderna!
Sverige har definitivt möjligheter att producera livsmedels-
råvaror i en mängd som motsvarar vår egen konsumtion. 
Sett i ett globalt försörjningsperspektiv borde det vara vår 
skyldighet att ta ansvar för vår egen försörjning, inte minst 

Välkomna till årets första nummer av KSLA Nytt & Noterat!

mot bakgrunden att världens befolkning kommer att öka 
med 50 procent kommande decennier. För att ta vårt ansvar 
behöver vi öka vår produktion, som vi vet står sig väl i inter-
nationella jämförelser vad gäller till exempel miljöpåverkan, 
antibiotikaanvändning och djurvälfärd. Till det kommer 
alla positiva effekter av ett livskraftigt svensk jordbruk. Jag 
tänker på arbetstillfällen – både i städer och på landsbygden 
– och levande landskap, rika på biologisk mångfald och eko-
systemtjänster, som exempel. Indirekt ger också ett levande 
svensk lantbruk en värdefull bas för den snabbast växande 
näringsgrenen – turismen. Läs gärna mer om svenskt lant-
bruks och skogsbruks möjligheter att rädda oss in i ett nytt 
och hållbart samhälle, i artikeln på sidan 4 som baserar sig 
på seminariet Räddaren i nöden som vi höll i höstas.

Klimatfrågorna får inte svalna
Fjolårets framgångar med bland annat klimatuppgörelsen 
i Paris kräver fortsatt stort engagemang. Nu gäller det att 
verkligen få fart på arbetet med att uppnå de effekter som 
de allra flesta vill se. Här har skogen och skogsnäringen 
en verkligt stor potential att bidra med positiva klimatef-
fekter, främst genom möjligheterna att ersätta fossil energi. 
Se artikeln på sidan 26 från ett rundabordssamtal om just 
klimateffekter vid användning av biobränsle.

Med detta önskar jag alla läsare en härlig vår, ute i vårt 
vackra svenska landskap!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD  

Sekreteraren har ordet

Foto: Per Eriksson.
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– Text: PETER SYLWAN –

Det blir i så fall inte första gången jord och skog blir räd-
daren i nöden. Förra gången det begav sig handlade det om 
att ta oss från naturahushållning till industriekonomi. Utan 
ett rationellt, mekaniserat skogs- och jordbruk som försåg 
samhället med överskott av arbetskraft, livsmedel, kapital 
och marknad hade vi inte haft något industrisamhälle alls. 
Visst – utan industrin hade vi inte haft några skördetröskor 

eller skogsmaskiner heller. Men så ser ju förändring ut. Den 
går på många ben i en komplex marschtakt. Glömmer man 
bort det ena blir det inget av de andra. Det går grus i maski-
neriet och utvecklingen kommer i otakt. 

Nu är det alltså dags igen. Nu ska vi ta oss från industri-
samhället till den hållbara bioekonomin och en biobaserad 
ekonomi. Till biosamhället. 

”Det låter kanske kaxigt!” Annika Åhnberg sticker ut hakan ordentligt när hon 
inleder seminariet Räddaren i nöden hos Kungl. Skogs- och Lantbrukskademien.

Finns det några andra näringar som fått klä så mycket skott i vår tids miljö-, 
klimat- och hållbarhetsdebatt som skogs- och lantbruk? Ändå är det just skogs- 
och jordbruket som ska rädda oss in i ett nytt och mer hållbart samhälle!

Det är vad hon hävdar. 
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Räddaren i nöden

Foton: NASA & 
Das Robert via 
Wikimedia 
Commons.
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”Räddaren i nöden” är slutpunkt och summering av Grön 
Ekonomi, ett treårigt projekt inom KSLA med mål att ta 
reda på vad  ”Grön Ekonomi” står för – förutom att ”grön” 
betyder hållbart. Men ingetdera begreppen ”bioekonomi” 
eller ”biobaserad ekonomi” behöver i sig vara hållbara, säger 
Louise Staffas från miljöforskningsinstitutet IVL under 
seminariet. Tar man ut mer än tillväxten eller odlar så att 
man förstör för andra är ju inget hållbart, vad man än kallar 
det, säger hon och definierar bioekonomi som en biologisk ö 
i den vanliga allmänna ekonomin. En biobaserad ekonomi 
är ett mer radikalt begrepp. En biobaserad ekonomi har bytt 
ut sin fossila bas mot en biologisk och samhällsekonomin 
hämtar alltmer inspiration från hur biologins egen ekonomi 
fungerar. 

I biologins egen hushållning finns inget ”avfall”. Där blir 
allt som inte behövs eller blir över i en process ny råvara i 
en ny produktion i en rullande cirkulär ekonomi utan slut 
– eller hamnar i evigheten under jord eller på havsbotten. 

Strategisk samhällsroll
När Annika Åhnberg inleder seminariet är det just detta 
hon pekar på: skogs- och jordbrukets avgörande strategis-
ka samhällsroll. Vad vi gör med jorden och vad som växer 
på den är avgörande för att komma till ett hållbart sam-
hälle. Av FN:s 17 nya Sustainable Development Goals är 
det bruket av jorden som kan och ska ta oss till 12. Och det 
är jord- och skogsbruket som sitter på nycklarna till hur vi 
ska ta oss tillbaka till ”safe operating space” inom alla de 
fyra områden där vi är på väg att eller redan har passerat 
”planetens gränser”.

Förra gången vi insåg att utvecklingen av skogs- och 
jordbruk hade en motsvarande strategisk samhällsroll fick 
vi efter hand en särskild skogs- och jordbrukspolitik med 
eget departement, särskilda lantbruksutbildningar, lant-
bruksakademi, statligt finansierad försöksverksamhet, växt-
förädling, lantbruksuniversitet och ett nätverk av statliga 
rådgivare. 

I en politik för omvandling till en hållbart biobaserad 
ekonomi – behöver motsvarigheten till alla de funktioner 
dessa institutioner stod och står för ses över, återupprättas, 
förändras och/eller förstärkas? 

Summerar man intrycken från en hel dags föredrag, 
frågor och panelsamtal om vem som är räddaren i nöden, är 
det ungefär i den frågan alla landade. Det finns inga and-
ra sätt att fylla på jordens förråd än via solen och fotosyn-
tesen. Men om allt som jorden gör och ger ska leda till en 
hållbar biobaserad ekonomi behövs en gemensam strategi, 
ett regelverk som stimulerar mer än hindrar, prioriteringar, 
samordning och en fungerande nationell politik. En bio-
politik? En livsresurspolitik?

Inte bara därför att växter och mikroorganismer kan ge 
oss allt det vi idag får från kol och olja – de kommer ju 
en gång från växter och mikrober. Jorden de växer på och 
lever i ger så mycket mer. Den filtrerar, avgiftar, fördröjer 
och är tillfälligt lager för allt regnvatten som rinner gen-
om landskapet på väg till havet. I och på jorden finns en 
avgörande del av den biologiska mångfald som är livsviktig 
för oss och alla de ekosystemtjänster som jorden gör och 

Ljusenergi

Glukos/socker

Vatten

Koldioxid

Världens viktigaste formel:
6CO2 + 6H2O + ljusenergi  C6H12O6 + 6O2

“Det finns inga 
andra sätt att fylla 
på jordens förråd 
än via solen och 
fotosyntesen.”
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säger han. Däremot med oljan när det gäller att få fram 
råvaror till den kemisk-tekniska industrin. De 10 procent 
av all olja som vi förbrukar och som förädlas i den kemiska 
industrin får på slutet samma värde som de återstående 90 
procenten får genom att bara eldas upp. Det låter som en 
bättre idé att låta växterna och jordbruket skapa och ta hand 
om en del av det mervärdet än att låta kemiindustrin ensam 
ta hand om det.

Det mesta den industrin gör idag med hjälp av högt 
tryck, hög temperatur och farliga kemikalier gör växterna 
alldeles av sig själva med hjälp energin från solen, kolet i 
luften, salterna i vattnet och den gröna cellens genetiska 
program. Förstår vi hur programmet fungerar kan vi också 
redigera, programmera och konstruera växter som gör de 
molekyler vi vill ha och som industrin kan bygga vidare på. 
Och låta kolet stanna kvar i marken. Luften som oljekälla 
och jorden som kolfälla. Fascinerande.

Hinder på vägen
Det finns dock två stora hinder i vägen. Bägge går att ta sig 
över med politisk hjälp. Det första och kanske största, men 
ändå lättaste att ta sig över, är Europas GMO-lagstiftning! 

Tjugo års praktisk odling av GMO-växter på nu mer 
än 180 miljoner hektar världen över, miljontals dollar 
spenderade på riskforskning under mer än 30 år2 och ett 
vetenskapssamhälle som är mer enigt om saken än samma 

ger oss – inklusive luften vi andas, föda, foder, fiber, energi, 
industriråvaror och att lagra växthusgaser. I jorden finns det 
tre gånger så mycket kol som det finns kol i atmosfären, 
vilket i sin tur är i samma storleksordning som det finns kol 
i jordens gröna växter. Med jord- och skogsbrukets hjälp 
kan vi stoppa tillbaka mycket av växthusgaserna där de hör 
hemma – i jorden. 

Jordbruket är också en av få verksamheter i samhället 
som ger ifrån sig mer – mycket mer – energi än vi sätter in. 
På totalen handlar det om 9 tWh hjälpenergi in som ger 
80 tWh lagrad solenergi ut. Och också hjälpenergin kan ju 
komma från solen!1 Men det är inte som leverantör av bio-
energin i sig som den här energieffektiviteten är intressant i 
den biobaserade samhällsekonomins perspektiv. 

Ädla växter
Det riktigt intressanta är att de 9 tWh in kan vara av hur 
enkel konstruktion som helst, bara de innehåller användbar 
energi. De 80 tWh ut består däremot av synnerligen konst-
fullt sammansatta och förädlat eleganta kemiska konstruk-
tioner som det förstås känns helt OK att använda som medel 
för att bygga upp nytt liv med – livsmedel – men närmast 
som ett helgerån och slöseri att bara elda upp i en motor. 

Sten Stymnes från Lantbruksuniversitetet väg känns 
mer rätt. Växterna kommer aldrig att kunna konkurrera 
med till exempel solceller när det gäller att fånga solenergin, 

1. Vattenkraft, biogas, biodiesel eller solcellsel är bara olika former av solenergi. Solen strålar in mer än 10 000 gånger mer energi mot jorden än vad vi 
samlat gör av med från alla energikällor.
2. Den första vetenskapliga konferensen för att diskutera eventuella risker med DNA-forskningen hölls 1975 i Asilomar, Californien.

Solrosor. Foto: Bruce Fritz/Wikimedia Commons. 
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samhälle är enigt om växthuseffekten, har kommit fram till 
att gentekniken i sig inte medför några risker som är större 
än andra sätt att förädla växter. Det betyder inte att GM-
odling inte kan vara riskfylld. Bara att det är de egenskaper 
som GM-växterna har som medför riskerna – inte tekni-
ken. Att lotsa en ny växt genom EU:s säkerhetslagar kostar 
dock 10 miljoner euro – en kostnad som i Europa effektivt 
stoppar alla nya kreativa sätt att odla GM-växter utanför 
laboratoriet. Växter som genförändrats på annat sätt går 
helt fria.

Europas GM-lagar bygger på vad vi trodde oss veta för 
mer än 20 år sedan. Lagstiftningen är hopplöst föråldrad 
och passerad av den tekniska utvecklingen som nu låter 
växtförädlarna redigera gener med både nya och gamla 
metoder som hamnar helt utanför lagen.

Vi behöver en helt ny biosäkerhetslagstiftning som be-
handlar alla förädlade växter likvärdigt och som utgår från 
växternas egenskaper och vilka risker de kan medföra – 
oavsett med vilken teknik de har kommit dit. Då kanske vi 
också kan få se Sten Stymnes mest fascinerande dröm odlad 
på svenska åkrar. En perenn oljeväxt. Perenna jordbruks-
växter! Med den egenskapen – perennialitet, att kunna 
växa tillbaka flera år från samma rötter – skulle vi kunna 
få ett jordbruk som klarade sig med mycket färre maskiner 
och mindre energi. Kan vi med genteknikens hjälp också 
göra dem motståndskraftiga mot sjukdomar, skadeinsekter 
och ogräs skulle vi slippa giftsprutan också. En stor del 
av gödselmedlen, näringsläckaget och jorderosionen där-
till. Perenna växter har djupa rötter som effektivt tar vara 
på jordens näring, skyddar marken, begraver växthusgas i 
jorden och skonar maskar och mikrober – och ökar den 
biologiska mångfalden. 

Det andra stora hindret förkortas ROI, Return On 
Investment. Det svarta guldet bara ligger där och väntar. 
Det gröna måste först växa och samlas in för att ge nå-
gon ränta på pengarna. Även för Sten Stymnes finföräd-
lade molekyler är det en tuff match att konkurrera med en 
nästan ”gratis” råvara hur rå den än är. De ska dessutom 
kunna bryta igenom kolets och oljans hela infrastrukturella 
pansar. Men i vårt sätt att räkna vinst och BNP saknas 
ofta en väsentlig faktor – tiden. Det svarta guldet har tagit 
miljarder av år av oavlönat arbete att släpa ihop från gratis 
råvaror och energi. Det gröna måste betalas från första ut-
sädet. Det blir en orättvis betraktelse som bara kan rättas 
till med hjälp av bättre ekonomiska teorier och långsiktiga 
politiska beslut. Teorier och beslut som ger oss ett sätt att 
räkna som ger ett rättvisande värde på vad det kostar att 
försura haven, förorena luften, riskera klimatet och – kan-
ske viktigast av allt – vilket det moraliska priset är för att 
på bara ett par hundra år försöka tömma ett bankkonto som 
det tagit 4 miljarder år att bygga upp.

Fördel Sverige
Sverige ligger bättre till än många andra länder för att 
utveckla en biobaserad ekonomi. Skogarna är stora och 
tillväxten större än avverkningen, skogsindustrin är välut-
vecklad och ligger i vetenskaplig och teknologisk framkant. 
Samma sak gäller jordbruket och dess industrier. Vi har mer 

”Vi behöver en helt ny 
biosäkerhetslagstift-
ning som behandlar 
alla förädlade växter 
likvärdigt.” 

Perenna växter har djupa rötter 
som gör dem effektivare. T v 

höstvete i juni, t h perenn vete-
släkting.  (Jerry D Glover).
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odlad och potentiellt odlingsbar mark per invånare än andra 
och forskning för att hitta nya sätt att använda vad vi kan 
få ut av jord och skog. Men det är lätt att glömma att allt vi 
får ut av jord och skog redan ingår i etablerade värdekedjor. 
Det råder konkurrens om biomassan.

– Vi måste vara öppna med att diskutera vad vi ska an-
vända till vad, var vi får mest ”bang for the buck”, säger 
Louise Staffas och illustrerar med talloljan som ingår i 
Preems ”gröna” motorbränsle. Talloljan är en biprodukt när 
man gör pappersmassa. Man kan inte göra mer pappersmas-
sa för att få ut mer tallolja. Däremot kan man diskutera om 
talloljan kan bli mer värd i någon annan värdekedja och om 
vi använder massan till rätt saker.

Och det sättet att tänka gäller allt vi får ut från jord 
och skog. Var gör produkterna mest nytta i en biobase-
rad ekonomi? Många andra biprodukter kan användas till 
mer värdefulla och förädlade slutprodukter, men de stora 
nya möjligheterna måste nog komma från att vi kan få ut 
mer från marken med mindre insatser, mer hållbara och 
konkurrenskraftiga metoder. Till saken hör ju att vi lever 
i en öppen global ekonomi där också biomassa, av vad slag 
det vara må, har ett pris på den internationella marknaden.

Mark som försvinner – men räcker ändå?
Men kan marken räcka till allt?

– Visst, säger Ronja Boije från Macklean Strategiut-
veckling, som räknat på saken. Fram till år 2100 har jordens 
befolkning troligen ökat med 45 procent. Men minskat 
svinn kan ge oss cirka 40 procent mer mat.

Gapet mellan vad som skulle kunna produceras och 
vad som faktiskt produceras är också stort i de flesta av 
världens länder, säger hon. En blygsam ökning av den glo-
bala skörden med 0,4 procent per år skulle ge oss ytterligare 
cirka 40 procent mer mat. Alltså totalt över 80 procent mer 
mat till en befolkning som vuxit med 45 procent.

 – Om behovet och viljan finns så kan åkermarken ökas 
med ytterligare nästan 50 procent, lägger hon till. Mark 
som nu ligger i träda, är nyligen nedlagd eller är betesmark.

Det finns alltså ännu mark nog att odla både mat och an-
nat till den biobaserade ekonomin. I Sverige har vi lagt ned 
nästan 500 000 ha jordbruksmark sedan 1970. Globalt finns 
det dessutom cirka 2 miljarder hektar degraderad skogs- 
mark som skulle kunna restaureras. Men allt förutsätter att 
odlingen blir ”grön” – och att jorden finns kvar! 

Det allvarligaste hotet är den pågående globala mark-
förstöringen. FN utsåg år 2015 till ”The Year of Soils” för att 
göra oss mer uppmärksamma på att jordens jordar är en fos-
sil resurs som för närvarande försvinner fortare än den åter-
bildas. Kanske blir så mycket som 10 miljoner hektar (fyra 
gånger Sveriges åkermark) obrukbar varje år. Fortsätter det 
i den takten har jorden förlorat mer än 800 miljoner hektar 
eller cirka 17 procent av all nuvarande jordbruksmark till 
2100. Mer än 50 procent av all åkermark.

Vänligt vete och ekologisk produktion
Men det finns förstås nya hållbara sätt att odla jorden. På 
seminariet presenterade Claes Johansson från Lantmännen 

Gårdstånga Nygård, sådd av ny gröda direkt ned i 
en gammal mellangröda utan plöjning eller harv-
ning. Mindre jobb, mindre energi, mindre gödsel, 
mindre erosion, mindre läckage, mer biodiversitet, 
mer kol i marken och lika stor skörd. Mer för mindre 
– kan det bli bättre? Foto: Peter Sylwan.

”De stora nya möjligheterna 
måste komma från att vi kan 
få ut mer från marken med 
mindre insatser, mer hållbara 
och konkurrenskraftiga 
metoder.” 
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det ”Vänliga Vetet”. Ett nytt sätt att odla som minskar kli-
matavtrycket med 20 procent, ökar den biologiska mång-
falden, sparar gödsel och traktorbränsle utan att det går ut 
över skörden. 

Hos odlarna av det ”Vänliga Vetet” är konstgödseln 
tillverkad enligt BAT (best available technology) vilket bland 
annat betyder katalytisk avgasrening som tar bort växthus-
gas ur själva tillverkningsprocessen. Odlarna har lärt sig 
eco-driving vilket förstås sparar bränsle. Deras maskiner är 
försedda med GPS-navigering och N-sensorer som känner 
av grödans behov av kväve, doserar gödslingen med preci-
sion efter kvadratmeter och behov. Det sparar gödsel och 
minskar läckaget. Genom att stänga av såmaskinen på en kort 
sträcka på jämna ställen i fälten skapas så kallade lärkrutor 
i de vida sädesfälten. Öppen mark som ger landningsbanor, 
skydd och häckningsplatser för marklevande fåglar. 

Lantmännen är odlarnas egen förädlingsindustri och 
marknadsorganisation. De känner förstås av och anpassar 
sig till vad konsumenterna vill ha. Snabbast växer efter-
frågan på ekologiskt vetemjöl. ”Eko” är fortfarande en liten 
nisch med mindre 8 procent av marknaden. Men den talar 
om att konsumenterna är beredda att betala mer för mat 
som är odlad på ett särskilt sätt, säger Claes Johansson.

– Denna önskan försöker vi tillfredsställa genom att er-
bjuda ekovaror som dessutom har lokal identitet. Både ”eko” 
och ”standard” har långt till målet Det hållbara jordbruket, 
säger han. Men bägge sätten att tänka kan lära av varandra. 

”Vänliga Vetet” är ett sätt att ta standardodlingen lite 
närmare de ekologiska idealen men ger större skörd till 

lägre kostnader. ”Lågpris” är fortfarande starkt, säger Claes 
Johansson, som är orolig för att vi ska få svenska regler som 
sätter tuffare och mer kostsamma villkor för svenska odlare 
än vad deras konkurrenter behöver leva upp till på den glo-
bala marknaden.

Att det är sug efter ”eko” bekräftar Karin Lundell som 
är kökschef i Eskilstuna. Kommunens mål är att 50 procent 
av den offentliga matupphandlingen ska vara ”eko” 2020, att 
matsvinnet ska vara lägre än 10 procent och klimatpåverkan 
50 procent lägre. Vägen dit går via att så långt som möjligt 
upphandla närproducerat, köpa ekocertifierade råvaror, som 
man förädlar och lagar mat av själva i egna kök, och att man 
har stort utbud av grönsaker. 

Vänligt vete? Foto: Peter Sylwan. 

Ekovaror med lokal identitet.

Frågan är hur man kom-
mer att ställa sig i den offent- 
liga upphandlingen och på 
marknaden för miljö- och 
klimatsäkrad mat den da-
gen allt större del av jord-
bruket tagit till sig och vida-
reutvecklat Lantmännens 
koncept med det ”Vänliga 
Vetet”. Att det finns mycket 
spännande kvar att göra blir 
tydligt när Helena Jonsson, 
LRF:s ordförande, för ordet.
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tar, förutsätter att forskning, näringsliv i övrigt, myndigheter, organisationer, 
departement och utredningar drar åt samma håll. Helena Jonson efterlyser 
en samordnande hängränna som binder ihop alla stuprör och undrar om vi 
inte behöver en nationell strategi för en biobaserad ekonomi. Inte minst gäller 
det drömmen om ett regelverk och en lagstiftning som underlättar och inte 
försvårar för enskilda företagare att ta sig till målet: ett hållbart jordbruk.

… inom räckhåll
Att det ligger inom räckhåll i både tid och rum är Lennart Bengtssons Wapnö 
gård ett levande bevis på. Han är verkställande direktör för 1 450 kor, 2 150 
kvigor, 70 människor, 2 500 hektar jordbruksjord, eget mejeri, gårdsbutik, 
restaurang, hotell-konferensanläggning och slakteri, växthus och grönsaksod-
ling under uppbyggnad. Att Wapnö inte är någon vanlig gård och Lennart 
Bengtsson ingen vanlig bonde är givetvis uppenbart. Men allt som görs på 
Wapnö går att tillämpa på ett eller annat sätt i hela jordbruket. Fast det kräver 
förstås samsyn, samordning, samarbete mellan enskilda lantbruksföretag, in-
dustri, organisationer och samhälle. 

Wapnö är stort nog att inom sig kunna organisera och planera det and-
ra måste göra mellan sig och samhället. Här importeras inget sojafoder till 
korna. Egen rapsodling ger kraftfoder till djuren och biodiesel till maskinerna. 
Djurens gödsel blir biogas som ger el och värme som kyler mjölk och värmer 
växthus och (nästan luktfri) biogödsel till gårdens växtodling. Eget mejeri och 
eget slakteri minimerar transporterna och skonar djuren. Kylvärmen från mjöl-
ken värmer hus och hotell… Wapnö har en vision om att sluta alla kretslopp 
som går att sluta och att bli självförsörjande på det mesta. Och hållbart i allt. 
Frågan är bara vad som menas med hållbart, undrar Lennart Bengtsson.

Han får svar från Carin Roos, hållbarhetschef på Polarbröd. Deras mål är 
att allt mjöl de bakar sitt bröd av ska komma från hållbar växtodling. I deras 
vision betyder det odling i samklang med naturen – vilket i sin tur rimligen be-
tyder att odlade åkrar i så mycket som möjligt ska likna naturliga gräsmarker. 
Inget läckage, ingen erosion, klara sig utan kemikalier… Odlingen ska också 
vara fossilfri, kretsloppsanpassad, effektiv och produktiv. Dagens eko-odling 

Agenda för biobaserad ekonomi
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Innovationsrådet
Hållbart jordbruk…
– Det är bara fantasin som sätter gränser-
na för hur långt vi kan komma säger hon 
och fortsätter berättelsen om lärkru-
tor och precisionsodling med eldriv-
na maskiner, lätta självgående robotar 
som inte packar marken, fasta körspår, 
plogfritt och direktsådd där behovet 
av tunga maskiner och energikrävande 
traktorer är kraftigt reducerat. Ett jord-
bruk som förutom lärkrutor också har 
skyddande, blommande, träd-, busk- 
och gräsbevuxna kant- och skyddszoner 
mellan åkrar och mot vattendrag. Zoner 
som inte bara ger skydd mot vatten och 
vind och ökar biodiversiteten utan också 
gör landskapet vackrare och begraver 
växthusgaser både i jord och träd. 

Där finns också skalbaggsåsar – låga 
örtbevuxna jordvallar på maskinvänligt 
avstånd och jämna mellanrum i fälten 
som ökar den biologiska mångfalden, 
gynnar fiendens fiender och minskar 
behovet av kemiska medel. Hon nämner 
reläodling, vilket är precis vad det låter 
som: gröda följer på gröda utan uppehåll 
med oskyddad jord däremellan. Så fort 
den ena grödan är skördad, eller till och 
med före skörd, sår man en ny så kallad 
mellangröda som antingen kan bli fo-
der, gröngödsel eller biogas. Det ger 
bioenergi, biogödsel, begraver koldioxid 
i marken och bygger upp mull och bör-
dighet i jorden, ökar skörden och skonar 
naturen.

Växtförädlingen spelar en viktig roll 
i att ta fram växter som klara sig utan 
bekämpningsmedel. I hennes vision har 
växtförädlarna till och med tagit fram 
just perenna grödor som kan växa i två–
tre år från samma rötter utan att behöva 
sås om.

Hennes hållbara jordbruk producer-
ar inte bara sin egen energi till maskiner 
och spannmålstorkar. Det kompenser-
ar också mer än väl den fossila energi 
som går åt till att tillverka konstgödsel 
och bekämpningsmedel och kan des-
sutom leverera både solel och bioenergi 
till samhället i övrigt. Snart kommer 
säkert också den helt ”gröna” handels-
gödseln, där kvävegödseln är tillverkad 
med hjälp av solel, vattenkraft eller 
biogas och fosforgödseln är återvunnen 
och renframställd från städernas 
reningsverk.

Hennes vision, som berör 60 000 
företagare och gäller hela Sveriges möj- 
liga jordbruksareal på 3 miljoner hek-

Helena Jonsson efterlyser en samordnande 
hängränna som binder ihop alla stuprör – en 
nationell strategi för en biobaserad ekonomi.
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”Manshög vajade rågen”. Artikelförfattaren och råg som den såg ut innan växtförädlarna byggde om dess gener och gjorde den möjlig att gödsla och skördetröska.

klarar inte alla kraven, säger hon, och Polarbröd är ute ef-
ter gårdar som gör det. Hon är ute efter ”Den Fossilfria 
Mångfaldsgården”. En vidareutveckling av det konventio-
nella standardjordbruket som påminner mycket om Helena 
Jonsons vision.

Elefanten i rummet
Så till sist till elefanten i rummet, säger Annika Åhnberg 
och presenterar Lars Olsson, departementsråd från 
Näringsdepartementet. Det är han som ska säga något om 
elefanten – CAP, Common Agricultural Policy, EU:s ge-
mensamma jordbrukspolitik.

Om den säger han att vi kanske kan vänta oss ett förslag 
från kommissionen år 2017 om hur politiken ska förändras 
efter 2020 och gälla fram till 2030. Då, när kanske behovet 
av föda, foder, fiber, energi och bioråvaror från jordbruks-
marken kan vara dubbelt så stort som nu.

Ska det europeiska jordbruket hävda sig i den världen 
handlar det om att öka produktiviteten. Att få ut mer med 
mindre insatser. Och samtidigt klara miljö- och klimatut-
maningarna. Och då handlar det om att få in jordbruket i 
alla politikområden. Det är i varje fall vad EU:s nuvarande 
jordbrukskommissionär jobbar för, säger Lars Olsson.

Själv tror han på en reform av CAP som tar sikte på 

”Det är bara fantasin som 
sätter gränserna för hur 
långt vi kan komma.” 

ett lägre generellt markstöd som är kopplat till särskilda 
skötselåtgärder eller kan kompensera för egna svenska krav 
som går längre än minimikraven inom EU. Kanske också 
en övergång från åtgärdsbaserade till resultatbaserade mil-
jöersättningar.

Men, säger han, andra saker kommer troligen att spe-
la större roll än CAP om Räddaren i nöden ska klara sitt 
strategiska uppdrag. Miljömålsarbetet, NIST (strategin för 
en nyindustrialisering av Sverige, bl a digitalisering), ILUC 
(Indirect Land Use Change) och EU:s hållbarhetskriterier, 
som bl a handlar om hur mycket mark som kan användas 
till annat än livsmedel. EU:s forskningsagenda, den kom-
mande forsknings- och innovationspropositionen, livsme-
delsstrategin, det nationella skogsprogrammet och agendan 
för bioekonomi. Det är mycket nu, säger han och undrar 
om det inte behövs en strategi för att hantera alla strategier. 

Med det sällar han sig till sällskapet och understryker 
det gemensamma nödropet från seminariet Räddaren i 
nöden: 

Utan en kraftfull nationell och internationell politik för 
en hållbar biobaserad ekonomi, där 100 procent av jorden 
och skogen brukas med ekologiskt hållbara metoder, får 
vi heller inget hållbart framtidssamhälle – lika lite som vi 
hade fått ett industrisamhälle utan en fungerande skogs- 
och jordbrukspolitik.

Agenda för biobaserad ekonomi

•
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Professor Flemings föreläsning var en resumé av den dig-
ra forskning han bedrivit. Studierna har varit inriktade på 
effekterna av laxutsättningar i kanadensiska vattendrag på 
både öst- och västkusten. Särskilt har han intresserat sig för 
hur olika laxstammar förmår att anpassa sig till olika typer 
av påverkan och miljöförändringar.

Vad är livskraftiga populationer?
Ian Fleming har visat att variation i den fysiska livsmiljön 
(habitatet) ger förutsättningar för biodiversitet i form av en 
mångfald populationer. Om flera olika populationer bildar 

laxbeståndet i ett område så medför det faktum att popu-
lationerna reagerar olika på miljövariationer att motstånds-
kraften i det totala beståndet ökar.

Utsättning av odlad lax har setts som ett sätt att få bättre 
fiske. Odlad lax uppvisar dock tydliga effekter av domes-
ticering, vilket påverkar dess chanser att överleva i frihet. 
Överlevnaden blir bättre om odlingsmiljön görs mer na-
turliknande. Laxar från ”naturodling” söker mat effektivare 
och växer bättre, och de är mindre benägna att ta risker 
än laxar som gått i traditionella odlingar. Miljön kan ge 
nedärvda effekter som kan uppträda flera laxgenerationer 
senare. 

... mot bättre tider!
Laxen i Östersjön

Innehavaren av den allra första KSLA-Wallenbergprofessuren, professor Ian A. 
Fleming, höll i oktober 2015 en föreläsning på KSLA i Stockholm och i samband med 
det arrangerade akademien ett seminarium om laxförvaltning i Östersjön.

– Text: HENRIK C ANDERSSON –

Lax i laxtrappa. Foto: Jarle Vines/Wikimedia Commons.
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Utvecklingen över tid
Mellan 1866 och 2014 planterades 112 482 273 laxar ut i svenska älvar. Vad 
har det egentligen inneburit för de vilda bestånden?

Johan Östergren, SLU, berättade att för drygt 100 år sedan fanns det 84 
vattendrag med naturlig laxreproduktion, idag bara 27. De främsta anledning-
arna till detta har varit vattenkraftutbyggnad, fiske, flottning och flottledsrens-
ning i våra älvar. Att skapa ett underlag för åtgärder för att kompensera detta 
blev ett uppdrag för Vandringsfiskutredningen, som tillsattes 1946. Underlaget 
bestod av beräkningar av den mängd lax som tidigare producerats i älvarna. 
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Produktionen av laxsmolt till Östersjön under perioden 1950–2010

De viktigaste laxproducerande äl-
varna finns i norra Sverige, där 95 
procent av produktionen av smolt (lax-
ungar som är utvandringsfärdiga) till 
Östersjön sker. Fiskeriförvaltningen har 
MSY, maximum sustainable yield, som 
mål – definierat som 75 procent av res-
pektive vattendrags produktionspoten-
tial. I dagsläget nås målet i enbart fyra 
älvar, men läget förbättras snabbt i de 
nordliga älvarna. I söder, framförallt i 
de östra delarna, är utvecklingen sämre. 

Idag producerar våra vattendrag ca 
3 miljoner naturligt producerade smolt 
samtidigt som ytterligare drygt 4 mil-
joner odlade smolt sätts ut. Mängden 
uppväxande lax i Östersjön är idag stör-
re än på mycket lång tid (se diagrammet 
till vänster). 

Överlevnad hos odlad smolt
Överlevnaden hos post-smolt, ungfisk, 
av odlad lax har minskat under senare 
år. Jörgen I. Johnsson, Göteborgs uni-
versitet, och Anders Alanärä, SLU, har 
studerat kopplingen mellan uppväxtens 
odlingsmiljö och överlevnaden som 
smolt och post-smolt.

Vi har många fler uppväxande laxar i Östersjön idag än på länge.
Ur Jörgen Östergren presentation.

Smolt. Foto: E. Peter Steenstra/Wikimedia Commons.



14 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2016

torskens, vars föda består av ca en tredjedel strömming och 
lika mycket skarpsill. Torskens totala konsumtion är dock 
mycket större än laxens eftersom beståndet av torsk är mer 
än 30 gånger större än laxbeståndet. Oavsett hur bestånden 
utvecklas i vattendragen kommer laxen att spela en obe-
tydlig roll som rovfisk i Östersjöns ekosystem, förutsatt att 
inget mycket dramatiskt händer torsken. 

Framtida förvaltning i Östersjön
Håkan Carlstrand har under 2015 ansvarat för Havs- och 
vattenmyndighetens (HaV) regeringsuppdrag att ta fram 
underlag och föreslå inriktning för laxförvaltningen. Han 
redogjorde för resultatet av strängare regler för laxfisket.

Sedan 2005 får sportfiskare till havs landa endast odlad 
lax. Det går att se skillnad på vild och odlad lax genom att 
odlade laxar alltid får sin fettfena avklippt innan de släpps 
ut. Inget fiske med drivgarn får ske sedan 2008 och 2013 
förbjöds även krokfiske med långlinor. Bestånden har svarat 
på regleringarna och utgångsläget för den nationella för-
valtningen är gott. 

Laxfisket i Östersjön regleras genom årliga kvoter, TAC 
(total allowable catch) som bestäms av historiskt fiske. I TAC 
görs ingen skillnad på odlad och vild fisk. Sverige har ca 20 
procent av kvoten medan vi har ca 55 procent av de laxpro-
ducerande vattendragen, som i sin tur står för 75 procent av 
den totala smoltproduktionen.

Regleringarna har förändrat det svenska laxfisket och 
fritidsfisket tar en allt större andel. Under 2014 fångades 
63 500 laxar och yrkesfisket stod för 57 procent av fångsten. 
Sportfisket fångade 36 procent och fritidsfiske med mängd-
fångande redskap stod för resterande 7 procent.

Det är stor skillnad på de miljöer där naturreproduce-
rade respektive odlade laxungar växer upp. Odlade ungar 
går tätt ihop i en konstant miljö där rikligt med mat serveras 
regelbundet, vilket leder till snabbare tillväxt. Vid samma 
ålder är en odlad laxunge flera gånger större än en vild. 
Det finns ingen direkt koppling mellan den odlade smoltens 
storlek och dess överlevnad i havet. Däremot har vild smolt 
ungefär tre gånger högre överlevnad än odlad smolt.

Migration är ett sätt för en organism att förflytta sig till 
en bättre miljö. I vattendragen lever en laxunge huvudsak-
ligen av insekter medan den i havet kan äta fisk och där-
med växa mycket fortare. I odlingsmiljön finns mer eller 
mindre obegränsat med föda vilket ger laxen utrymme att 
nyttja sin tillväxtpotential. Det kan minska benägenheten 
till vandring. 

Forskningsresultaten tyder på att kvalitet snarare än 
kvantitet är avgörande för en hållbar smoltproduktion för 
kompensationsändamål. Konventionella uppfödningsmeto-
der kan förbättras för att skapa laxungar med bättre över-
levnad i havet. Men kompensationsutsättningar kan ändå 
aldrig fullt ut ersätta naturproducerade smolt oavsett hur 
odlingsmetoderna utvecklas.

Laxen i ekosystemet
Det ökande laxbeståndet i Östersjön innebär ökad mängd 
fiskätande predatorer i havet. Sture Hansson, Stockholms 
universitet, redogjorde för laxens roll i Östersjöns ekosys-
tem.

Strömming och skarpsill är de i särklass vanligaste by-
tesfiskarna – de utgör ungefär 95 procent av laxens föda, 
varav ca 70 procent skarpsill. Denna matpreferens liknar 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ursprungligt antal (före licensierat mynningsfiske) 41 600 24 700 31 200 76 900 64 100 124 500

Mynningsfiske (licensierat) -7 700 -4 500 -5 100 -5 600 -5 000 -6 100

Total uppvandring i älven 33 900 20 200 26 000 71 300 59 100 118 400

Älvfiske -5 700 -4 100 -5 300 -15 100 -10 500 -19 700

Lekbestånd 28 200 16 100 20 800 56 200 48 500 98 700

Andel överlevande fram till lek 68 % 65 % 67 % 73 % 76 % 79 %

Havs- och Vattenmyndighetens förvaltningsmodell för Torneälven

Antal återvändande lax, total fångst (svensk och finsk) och återstående lekbestånd. Havs- och Vattenmyndigheten har föreslagit Torneälvens förvaltnings-
modell som modell för hela laxförvaltningen. Ur Håkan Carlstrands presentation.



15KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2016

•

Enligt Havs- och vattenmyndighetens grundläggande 
princip för reglering av yrkesfisket ska det bedrivas med 
kustnära fällor. Under försäsongen är dock även fällor för-
bjudna, för spara återvandrande vildlax. Fisket begränsas 
i närheten av vildlaxälvar men tillåts öka i anslutning till 
älvar med kompensationsutsättning. 

För fritidsfisket gäller även fortsättningsvis att havsba-
serat trollingfiske (d v s fiske på olika djup samtidigt, med 
hjälp flera spön som är ihopkopplade med en blyförsedd 
lina) efter vildlax inte är tillåtet. Ytterligare regleringar av 
fritidsfisket med mängdfångande redskap ska införas och 
framförallt ska försäljningsförbudet för fritidsfiskefångad 
lax följas upp. För sportfisket i älv förespråkas ytterligare 
reglering i tid samt fångstbegränsningar.

Förvaltningen styrs av det övergripande MSY-målet, 
d v s 75 procent av den potentiella produktionen. Håkan 
Carlstrand presenterade den älvspecifika förvaltningsmo-
dell som applicerats på Torneälven och som skulle kunna 
vara tillämplig på alla vattendrag (se tabell sid 14). 

I enlighet med modellen skulle den vetenskapliga råd-
givningen (enligt MSY på 75 procent) för laxbeståndet i 
Torneälven motsvara ett uttag på ca 50 000 laxar. Denna 
siffra omfattar både svenskt och finskt fiske och både yr-
kes- och fritidsfiske. Införandet av en älvspecifik förvalt-
ning kräver mål och vetenskapliga råd för varje bestånd. 
Fisket måste styras mot respektive vattendrag och fiske på 
blandbestånd helt undvikas. 

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det svenska 
yrkesfisket, som idag enbart bedrivs längs kusten, kommer 
att kunna fiska totalt 30 000 laxar per år under den kom-
mande 5–10-årsperioden. Om fisket kan styras mot älvar 
med kompensationsutsättning kan fisket öka till 40 000– 
50 000 laxar per år.

Håkan Carlstrand avslutade med att konstatera att det 
ser ljust ut för laxen i Östersjön men att det kommer att 
krävas betydande resurser för att åstadkomma en utvecklad 
förvaltning som baseras på respektive vattendrags repro-
duktionspotential.

Laxen och sportfisket
Daniel Melin representerade Jordbruksverket som har det 
nationella ansvaret för främjandet av yrkesfiske, vattenbruk 
och fritidsfiske. Han har tillsammans med HaV utarbetat 
en nationell strategi för åren 2014–2020 (Svenskt fritidsfiske 
och fisketurism 2020), där även den nationella rådgivande 
gruppen för fritidsfiske har medverkat.

Jordbruksverket uppskattar värdet av laxsportfisket till 
minst 328 miljoner kronor, varav ca 18 miljoner är fiske-
kortsförsäljning och resten utlägg för redskap, resor, logi 
m m. Byskeälven fick bli hans exempel. Där har intäkterna 
från fiskekortsförsäljning ökat från 5,4 miljoner kronor 
2004 till 12,6 miljoner kronor 2014, direkt relaterat till 
ökningen av uppvandrande lax. Att utveckla fisketurismen 
med inriktning på lax kommer att kräva bättre statistik över 
sportfiskets fångster, sade Daniel Melin.

Jordbruksverket bedömer att det krävs nationella planer 
och långsiktiga finansiella åtaganden för att återställa och 
skydda laxens livsmiljöer, och även mer samarbete mellan 

myndigheter och fiskerättsägare. Kompensationsutsatt lax 
är en resurs som bör nyttjas av både yrkesfiske och fritids-
fiske.

Laxen och vattenkraften 
Erik Sparrevik är fisksakkunnig vid Vattenfall och han 
berättade att storskalig utbyggnad av vattenkraften tog or-
dentlig fart på 1940-talet. Utsättning av lax blev ett statligt 
villkor som medfört en hel del långdragna juridiska proces-
ser. För exempelvis Skellefte- och Umeälven har ännu inga 
beslut fattats om kompensation trots att älvarna exploatera-
des för över 50 år sedan. 

Idag sätts årligen totalt 1,7 miljoner smolt ut som kom-
pensation i åtta utbyggda norrländska älvar. De senare årens 
begränsningar i havsfisket har lett till en kraftig ökning av 
lekfisk i dessa älvar. Mellan 50 000 och 65 000 vuxna laxar 
återvänder till älvarna utan att utnyttjas.

Det finns behov av en ändrad strategi där större vikt läggs 
vid en ökad genetisk mångfald, menade Erik Sparrevik. 
Målet bör vara att producera naturliknande smolt av hög 
kvalitet istället för att enbart fokusera på kvantitet. 

Under 2011 lade EU-kommissionen fram ett förslag till 
laxförvaltningsplan för Östersjön som bland annat innehöll 
förslag om att avskaffa kompensationsutsättningarna av lax 
och istället arbeta för att återställa den naturliga reproduk-
tionen. Modelleringar av möjlig naturlig reproduktion i ut-
byggda älvar visar att i Luleälven och Dalälven skulle man 
potentiellt kunna få en smoltproduktion som motsvarar 2 
respektive 4 procent av de årliga kompensationsutsättning-
arna. Men för att återställa naturlig reproduktion måste 
vattenkraftverk och dammar rivas för få tillbaka strömvat-
tenmiljöerna. Det är alltså inte enbart en fråga om lax och 
fiskeripolitik utan lika mycket en fråga om landets energi-
försörjning och energipolitik.

Med anledning av KSLA:s 200-årsjubileum år 2013 do-
nerade Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 12 miljo-
ner kronor till akademien, öronmärkta att finansiera 
sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella 
klass inom de gröna näringarna. Professor Ian A. Fle-
ming, Memorial University of Newfoundland, Kanada, 
utsågs 2014 till den första innehavaren av en KSLA-
Wallenbergprofessur.

Professor Ian A. Fleming.
Foto: Mats Gerentz.
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– Vi har helt olika bilder av hur det går med skogens mång-
fald och vill ha en mer nyanserad syn på hur det ser ut, 
konstaterade Marianne Eriksson, tf skogsdirektör på LRF 
Skogsägarna, som arrangerade seminariet i samarbete med 
akademien.

En nyckelfråga är i vilken grad effekten märks av den 
skogspolitik som nu pågått i ett par årtionden med ett tyd-
ligt miljömål, fler reservat och andra markavsättningar där 
miljön går före produktionen.

Fågelinventering
De tydligast positiva resultaten märks för Sveriges 72 arter 
av skogsfåglar.

– Det har blivit klart bättre under senare tid. Vi kan 
notera ett trendbrott som sammanfaller med den nya skogs-
vårdslagen och FSC-certifieringen, sade Martin Green, 
forskare vid Svensk fågeltaxering.

Fåglarna blir fler i skogen: 
• Under tio år (fram till 2012) ökade 31 procent av ar-
terna i antal.

Fåglarna trivs i ”nya” skogen
Bättre miljöhänsyn har brutit den negativa utvecklingen för skogsfåglarna. Nu ökar få-
gellivet och tjädern är inte hotad. Men för de många rödlistade arterna finns flera fråge-
tecken – kanske är det läge att komplettera med en ”grönlista” som visar vilka arter som 
ökar. Det framkom vid seminariet ”Nedåt eller uppåt för skogens mångfald?” hos Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien den 25 november. – Text & foton: PÄR FORNLING –

• Över en längre tid (30 år) ökade 22 procent av arterna 
i antal.
Medan en del fåglar ökar i antal minskar andra:
• Under 10 år minskade 19 procent av arterna.
• Under 30 år minskade 39 procent av arterna.
Det märks med andra ord en klart positiv trend under 

det senaste årtiondet. Antalet fåglar i skogen minskade or-
dentligt 1975–1995. Därefter har läget stabiliserats på en ny 
lägre nivå och vissa arter ökar i antal.

– Budskapet är inte att vi ska vara nöjda, utan göra ännu 
mer av hänsynen, sade Martin Green.

Frågetecken som ofta förvirrar debatten är vad som ska 
mätas och vad som egentligen är bra eller dåligt. Att allt 
ska fortsätta som vanligt är inget alternativ. Martin Green 
konstaterar att naturen är dynamisk och att arter både ökar 
och minskar.

Då det gäller tjädern säger sig Martin Green vara över-
tygad om att den klarar sig väl och inte är hotad. En anled-
ning till att det likväl kommer larm om dess nedgång är 
en gammal och felaktig uppfattning att tjädern bara finns i 
gamla orörda skogar.

Tjäder. Foto: Nudelbraut via Wikimedia Commons.16 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2016
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Tack vara ett relativt nytt system för inventering har 
forskarna bättre koll på tjädern och alla andra fåglar. Landet 
är numera indelat i drygt 700 jämnt fördelade ”provytor”, 
eller rutter, som regelbundet scannas av 500 frivilliga inven-
terare. Tillsammans vandrar de 200 mil om året och noterar 
vilka fåglar de iakttar längs vägen.

De andra skogsarterna
Fåglar är trots allt rätt lätta att räkna in. Det är knepigare 
att ha koll på övriga 30 000 skogslevande arter som beräk-
nas finnas i de svenska skogarna. 

Artdatabanken har bedömt läget för hälften av arterna. 
Av dessa 15 000 har ungefär 2 000 förts upp på rödlistan 
därför att de i någon grad anses utrotningshotade, vilket 
är ett något flexibelt begrepp. Det handlar mer om i vilken 
takt arterna minskar i antal.

Redaktör Carl Henrik Palmér, som för dagen hade rol-
len som ”djävulens advokat”, framhöll att bara en enda art 
anses ha försvunnit på grund av skogsbruket och det var 
Värmlandslav på 1950-talet.

– Min hypotes är att rödlistan för skogslevande arter 
kan minskas med 30 procent. Det skulle minska risken för 
fel prioriteringar och ge mindre miljöångest i samhället, 
sade han.

Professor Anders Dahlberg, på Artdatabanken, tycker 
diskussionen ibland fastnar i utdöenderisken.

– Jag ser rödlistan mer som en varningsflagga för minsk-
ningen av arter. Utifrån det faktaunderlaget handlar det om 
politiska beslut om vi ska göra något eller inte. Att förklara 
en art utrotad är en väldigt lång process, kanske över 50 år.

Anders Dahlberg gör analogin med att dammsuga ett 
rum. 

Marianne Eriksson, 
tf skogsdirektör, LRF 
Skogsägarna. 

Anders Dahlberg, pro-
fessor, ArtDatabanken.

Martin Green, forskare, 
Svensk fågeltaxering.

Henrik Ekman, journalist på SVT, var moderator.Carl Henrik Palmér, 
jägmästare, Areca 
Information.

– Det är inte lätt att vara säker på 
när den sista dammtussen är borta.

Anders Dahlberg konstaterade 
att skogarna ser helt annorlunda ut 
idag än när han började ge sig ut i na-
turen på 1970-talet, att det har blivit 
mycket bättre.

En analys som Artdatabanken 
gjort visar att av 900 rödlistade arter 
i produktionsskogen kan 90 procent 
överleva tack vare den generella mil-
jöhänsynen vid avverkningar.

– Samtidigt försvinner skogsmiljöer, så för arterna har 
det blivit både bättre och sämre.

Med andra ord är det en komplex bild och rödlistan är 
mer ett verktyg än ett färdigt facit.

– Det kan vara en brist att vi inte också tagit fram en 
grönlista som visar vilka arter som är livskraftiga och gyn-
nas, sade Anders Dahlberg. Ett förslag som fick flera an-
hängare i den efterföljande diskussionen.

Gör rätt
Det handlar också om att göra rätt åtgärder. Exempelvis 
ökar andelen död ved i hela landet, men i södra Sverige 
är det i huvudsak gran i relativt klena dimensioner (10–35 
centimeter). Det är en klen tröst för drygt hälften av de 
rödlistade vedlevande arterna som föredrar grov död ved 
av ädellövträd.

17KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2016
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Kristoffer Hylander, 
professor, Stockholms 
universitet.

Tord Snäll, professor, SLU.Anna-Lena Axelsson, forskare, SLU.Therese Lindström, 
ekolog, Södra.
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Med andra ord gäller det att välja rätt typ av död ved i 
miljöhänsynen.

En färsk finsk undersökning (Mönkkönen 2014) visar 
att ett antal individer av arter som bedöms vara hotade kan 
öka i antal med 27–269 procent genom att skogsskötseln 
anpassas bättre, utan avkall på intäkterna från skogsbruket. 

Resultatet presenterades av professor Tord Snäll, SLU, 
som har medverkat i SKA 15 (skogliga konsekvensanalyser) 
där olika scenarier för framtidens skogar åskådliggörs.

Ett exempel är ulltickan som är beroende av äldre död 
granved. I huvudscenariet (”dagens skogsbruk”) ökar 
ulltickan totalt sett tack vare den mark som är undantagen 
från vanligt skogsbruk, medan den minskar i produktions-
skogen.

– De frivilliga avsättningarna har stor betydelse. Det är 
en jätteviktig insats som skogsbruket gör, säger Tord Snäll.

Jättelik faktabas
Grunden till scenarier och bedömningar finns i Riks-
skogstaxeringen. Anna-Lena Axelsson, forskare vid SLU, 
visade på resultat ur denna jättelika faktabas som har bety-
delse för mångfalden.

Exempelvis har arealen gammal skog ökat påtagligt med 
den nya skogspolitiken på 1990-talet, men volymerna är 
drastiskt mycket lägre än på 1930-talet. Antalet grova ädla 
lövträd har ökat sedan sekelskiftet. För eken är det långt 
mer än en fördubbling och boken ligger inte långt efter.

En nog så viktig faktor då det gäller mångfalden är 
gränslandet mellan skogs- och odlingslandskap. Betes- och 
ängsmarken är en tredjedel jämfört med slutet på 1800- 
talet.

Betydande insatser har gjorts för att rädda den vitryg-
giga hackspetten och dess livsmiljö har förbättrats. Den ef-
terfrågade skogen ska vara äldre än 60 år, till tre fjärdedelar 
bestå av löv och minst 20 procent av virkesförrådet ska vara 
död ved. 

– Det är på gränsen av vad vi kan analysera fram, så 
skattningen blir lite osäker. Men det är en klar och tydlig 
trend att vitryggens skogar ökar från mitten av 1990-talet 
och framåt, säger Anna-Lena Axelsson.

Metoderna kan förfinas
En slutsats från seminariet blev att mycket har blivit bättre, 
men att metoderna kan förfinas ytterligare för att göra rätt 
åtgärder i skogen.

– Döda vedbitar kan se lika ut, men det kan vara en 
väldig skillnad på kvalitén. Där behöver vi lära mer, sade 
Kristoffer Hylander, professor vid Stockholms universitet.

Han studerar arternas förmåga att sprida sig. Då hand-
lar det inte bara om att ha rätt sorts död vet utan också att 
det inte får vara för långt mellan livsmiljöerna.

Frågan är då vad skogsbruket gör och vad som kan bli 
ännu bättre.

Therese Lindstöm, ekolog på Södra, berättade om för-
eningens naturvårdsarbete.

Produktionsskogsbruket kombineras med trädridåer, 
högstubbar, sparad liggande och stående död ved, kant-
zoner, naturvårdsträd och annat som ingår i den generella 
hänsynen vid avverkningar.

I den gröna skogsbruksplanen delas skogen in i olika 
målklasser. Det är allt från PG (produktion med generell 
hänsyn) till NO (Naturvård orörd). Däremellan finns yt-
terligare några klasser.

En liknande indelning är nu på gång för vattenmiljöerna 
genom ”blå” målklassning, med allt från VG (Vattenmiljö 
med generell hänsyn) till VO (Vattenmiljö som lämnas 
orörd).

Till de nya inslagen hör också att lämna kvar knippen av 
klen ved när grot (grenar och toppar) tas ut till energived, 
eftersom en del insekter trots allt föredrar den klena veden.

Andra nyheter är åtgärdsprogram mot körskador med 
en markskoningsgaranti och en app i telefonen med vilken 
skogsägaren kan lägga in allt från svampställen till natur-
värden, utöver vad som redan finns i den gröna planen.

– Utmaningen är att hitta en balans mellan miljömål 
och produktion. Den röda tråden i vårt arbete är markäga-
rens intressen, som förstås varierar. Vi vet att många känner 
stolthet över att spara död ved och göra andra insatser.

Enligt certifieringen och de gröna skogsbruksplanerna 
ska skogsägaren sätta av 5 procent av arealen som lämnas 
helt orörd, eller sköts med utgångspunkt från naturvården.

– I genomsnitt sätter våra medlemmar av 8 procent, vil-
ket alltså är betydligt mer än det frivilliga åtagandet, berät-
tade Therese Lindström. 

Vitryggig hackspett . Foto: Ala-
stair Rae/Wikimedia Commons.

•
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Tillgång till gratis landstäckande laserskattningar blir lätt 
vanebildande, inledde sammankomstens programansvarige 
och moderator Håkan Olsson, SLU. 

Mats Nilsson, SLU, fortsatte med en kort presentation 
av tekniken – den är i princip samma som i en ”lasertum-
stock” som man köper i bygghandeln för några hundra 
kronor. En apparat skickar ut ett ”ljusskott” och mäter hur 
lång tid det tar för ljuset att studsa mot målet och komma 
tillbaka. Eftersom man vet ljushastigheten räknar apparaten 
enkelt ut avståndet. 

I Lantmäteriets laserskanning sitter lasern i ett flygplan 
som flyger på ungefär 2 000 meters höjd. Den skickar kon-
tinuerligt ut laserskott, det handlar om ungefär 0,5 till 1 
skott per kvadratmeter på marken. Eftersom man vet exakt 
var planet befinner sig för varje skott kan en dator beräkna 
avståndet till marken för ett stort antal punkter och med 
hjälp av dessa skapa en modell för marknivån. 

Guldgruva för skogsbruket
Ett problem är att en del av skotten inte når marken utan 
studsar i trädkronorna. De här bomskotten sågs först som 
skräp – Lantmäteriet måste filtrera bort dem när de bygger 
markmodellen. Men bomskotten har visat sig vara en guld-
gruva för skogsbruket: genom att lägga ihop alla bomskott 
kan man skapa en modell över trädhöjden. Man kan inte 

IT-revolution i skogsbruket
Regeringen beslöt för knappt tio år sedan att hela 

Bomskott ger

– Text: CARL HENRIK PALMÉR, Illustrationer: SLU, ur Mats Nilssons presentation –

Sverige skulle laserskannas. Man ville ha en noggrann 
heltäckande karta över landets topografi – markens höjdkurvor 

skulle bestämmas med högsta möjliga precision. Syftet var att kartlägga 
områden där klimatförändringarna skulle kunna leda till ras och översvämningar. Men 

skanningen kom också att leda till en digital revolution i skogen. Och till en spännande samman-
komst på KSLA – Laserskanning av skogsresurser – den 11 februari 2016. 

se varje enskilt träd, det kräver en mycket tätare skanning, 
minst fem skott per kvadratmeter. Men med Lantmäteriets 
skanning får man en bild av var krontaket ligger i förhål-
lande till marknivån och hur tätt träden står. 

Resultaten kalibreras sedan med fältdata från Riks-
skogstaxeringens försöksfältmätta provytor. Enkelt uttryckt 
så justerar man trädmodellen så att den stämmer för dessa 
ytor, där man ju har exakta uppgifter om trädhöjd och vir-
kesvolym, och så extrapolerar man justeringarna till all skog 
i ett visst område. Med den här tekniken får man en hel-
täckande bedömning av skogens virkesvolym och biomassa 
per hektar samt trädens medelhöjd och medeldiameter för 
pixlar som är 12,5 x 12,5 meter. 

Medelfelet för volym inom ett bestånd är under 20 pro-
cent i barrdominerad skog, vilket är lägre än för en vanlig 
skogsuppskattning med relaskopytor* på marken. Är det 
mycket lövträd blir felet större, liksom för skog som är lägre 
än tre meter. Det man inte kan bedöma är trädslag, stånd-
ortsindex och trädålder. 

Framtida utveckling
I framtiden kommer man säkert att kombinera laserdata 
med information från digitala stereomatchade flygbilder, 
trodde Mats Nilsson. Då skulle man också kunna fånga 
in trädslagsblandning och ståndortsindex – och dessutom 
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kunna uppdatera informationen om skogen med jämna 
mellanrum, eftersom Lantmäteriet flygfotograferar Sverige 
kontinuerligt. Skanning med laser från satellit och flyg-
skanning med laser som använder ljus i flera våglängdsom-
råden är andra spännande alternativ som är på väg. I det 
senare fallet skulle man även kunna identifiera trädslag och 
skador, avslutade han.

Många användningsområden
Skogsstyrelsen har utnyttjat Lantmäteriets laserskanning i 
ett stort projekt, berättade Svante Larsson. Alla kan i dag gå 
in på ”Mina Sidor” och skapa temakartor för virkesvolym, 
biomassa, grundyta, höjd och diameter för de områden som 
är skannade. De första områdena skannades redan 2009 och 
i sommar beräknas flygjobbet vara klart, och då kommer det 
att finnas data för all skog i Sverige. 

Som brukare kan man klicka på en punkt på 
Skogsstyrelsens karta och läsa av de skogliga data som gäl-
ler för den pixeln. Man kan också rita in ett område och då 
räknar systemet ut den totala virkesvolymen för ytan. 

Man kan dessutom få en markfuktighetskarta, som visar 
områden där det sannolikt är högt grundvatten och därmed 
risk för körskador. 

Fastighetsgränserna är dock inte öppet tillgängliga, för 
att se dem måste markägaren logga in på sina egna sidor. 

Inte bara skogsägare har nytta av de här uppgifterna, 
sade Svante Larsson. Det har också virkesköpare, avverk-
ningsplanerare, mäklare och banker. Och myndigheterna, 
uppgifterna ska användas vid fastighetstaxeringen 2017. 

Skogsbruksplanläggare kan också utnyttja kartorna. 
Man ser beståndsgränserna bra när det är skillnader i träd-
höjd och skattningarna av skogliga data minskar behovet 
av fältmätningar. 

Med laserskanningen kan man också hitta okända forn-
lämningar, eftersom man kan se höjdstrukturer i marken 
som är omöjliga att se i fält. 

Skogsstyrelsens projekt var ett direkt uppdrag från re-
geringen, och man fick extra pengar för perioden 2013–
2015. Det var en del av satsningen ”Skogsriket”, berättade 
Johan Eriksson, Skogsstyrelsen. Det fanns i projektets 
början en diskussion om det verkligen är statens uppgift 
att tillhandahålla skogliga data – det finns ju företag och 
konsulter som gör samma jobb. Debatten har dock tystnat 
och i årets regleringsbrev har Skogsstyrelsen fått i uppdrag 
att underhålla data och att samverka med olika intressenter 
inom och utom skogsbruket. 

Operativ nytta
Vi var det första skogsbolag som använde Lantmäteriets 
skanning operativt, berättade Lars Sängstuvall vid Bergvik 
Skog. Redan 2012 var vi i gång operativt och i år ska hela 
skogsinnehavet vara skannat. 

Företaget hade beslutat att själva låta skanna skogsin-
nehavet, men insåg att man kunde få samma uppgifter be-
tydligt billigare från Lantmäteriets skanning. 

Bergvik kalibrerar laserdata mot egna provytor i fält. 
Den här tekniken ger en ny och säkrare bild av skogen, 
sade Lars Sängstuvall, och gav ett exempel från ett 46-årigt 
granbestånd på god mark. Enligt skogsbruksplanen skulle 
skogen i dag vara 13 meter hög och hålla en grundyta på 17 
kvadratmeter. Enligt laserskanningen var beståndet 17 me-
ter högt med en grundyta på 28 kvadratmeter – och det var 
betydligt närmare sanningen. Enligt planen hade beståndet 
inget gallringsbehov, enligt laserskanningen var det snart 
dags att gallra i delar av beståndet. Det är inget skräck-
exempel, underströk han. Sådana här avvikelser är vanliga, 

Gles laserscanning, ≥ 1,2 laserskott/m2.
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framförallt i skog som är på väg att växa in i gallringsfasen. 
Tack vare laserskanningen slipper Bergvik fältinven-

tera skogen efter röjning och gallring. Bara den kostnads- 
besparingen motsvarar företagets totala kostnader för in-
köp, bearbetning och kalibrering av laserdata. På köpet får 
man många andra fördelar, sade han:

• Man kan bedöma gallringsbehovet och slipper åka ut till 
bestånd som inte behöver gallras.
• Man kan fatta bättre beslut i skogsskötseln, det vill säga 
göra rätt saker på rätt områden i rätt tid.
• Man får en markfuktighetskarta som underlättar av-
verkningsplaneringen och minskar risken för markskador 
avsevärt.
• Man får hjälp med att identifiera och avgränsa hänsyns-
ytor.

Ett problem är att uppgifterna från laserskanningen åld-
ras snabbare än man trott, och alla stora skogsföretag dis-
kuterar nu hur man ska kunna uppdatera sina data. Kanske 
ska man låta skanna skogen igen i egen regi. Ett alternativ 
är uppdatera laserskanningen med data från Lantmäteriets 
3D-flygbilder. 

Vi skulle gärna se en ny finansieringsmodell för sådan 
här verksamhet, sade Bengt Kjellson, generaldirektör vid 
Lantmäteriet, som deltog i paneldiskussionen efter föredra-
gen. I dag står uppdrag och taxor för 70 procent av myndig-
hetens intäkter, de statliga anslagen täcker bara 30 procent. 
Det innebär att användarna måste betala för de data man 
använder. Det vore sannolikt samhällsekonomiskt effekti-
vare om alla hade gratis tillgång till våra data, menade han, 
och pekade på att Sveriges grannländer har infört detta. 

Nedslag från paneldiskussionen 
• ”Kommer inte Google Earth ta över?”, var den första 
frågan. Svaret blev nej, nationella produkter som är förank-
rade i fältobservationer har hittills alltid visat sig bättre än 
internationella fjärranalyser, som ofta är ganska schablon-
mässiga.
• Fler laserskott per kvadratmeter ger inte mycket mer-
värde för skogen – men väl för andra samhällsnyttor.
• Får man drömma, så skulle en ny laserskanning vara 
multispektral, d v s ske med flera våglängder. Och så får det 
gärna vara lite tätare mellan flygstråken så att man inte får 
fullt så flacka vinklar i stråkets ytterkanter som i dag.
• Markbaserad laserskanning kan vara ett alternativ – eller 
komplement – för att få referensdata till flygburen skanning. 
Det sker en hel del forskning på detta, bland annat på SLU, 
men det finns ännu inte i praktisk drift.
• Det har varit förvånansvärt lite diskussion om integritet. 
Man kunde ha väntat sig en ”Storebror ser dig”-diskussion. 
• Laserskanning i egen regi är nog inget för privatskogs-
bruket. Det blir alldeles för dyrt per hektar. ”De minsta pri-
vata skogsinnehav jag har arbetat med är på 40 000 hektar”, 
berättade en deltagare.
• Om de stora företagen bestämmer sig för att göra en 
ny skanning i egen regi, är merkostnaden för att ta med 
omgivande privatskogar ganska låg. Detta skulle kunna ge 
bolagens virkesköpare ett informationsövertag gentemot 
privata markägare och andra aktörer på virkesmarknaden. 
Är det bra? Är det problemfritt? 
• Den snart avslutade laserskanningen var en engångs-
satsning – många vill nu se återkommande upprepning. 
Eftersom både företag och myndigheter skulle ha nytta av 
det skulle de kanske kunna dela på kostnaderna.
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För drygt ett år sedan var endast 2,3 procent av de skogliga 
akademikerna arbetslösa medan arbetslöshetssiffran 
för akademiker i allmänhet var 7,8 procent. SACO 
prognosticerade i det läget ingen försämring på den skogli-
ga arbetsmarknaden.

Trots detta minskar de skogliga utbildningarna i popu- 
laritet, berättade dekan Göran Ståhl från Sveriges 
Lantbruksuniversitet. En slutsats av det är att utbildnings- 
institutionerna behöver stärka dialogen med skogssektorn 
om utbildningarnas innehåll.

Detta har Kompetensförsörjningskommittén tagit fasta 
på och skapat en modell för att stärka kopplingen mellan te-
ori och praktik – en tjänstemannapraktik som är väl förank-
rad i näringen. Skogsmästarstudenter får möjlighet att byg-
ga nätverk ute på praktikplatser och företagen får inblick 

Grunden för den svenska skogsnäringens historiska framgång är att den har 
lockat kompetenta människor. Men idag är de goda förutsättningarna inom 
branschen relativt okända. Bekymret är inte arbetsmarknaden utan bristande 
intresse för utbildningarna. Och får inte skogsbranschen tag i rätt folk den 
vanliga vägen, så söker den på annat håll.

Den drastiska sammanfattningen framförde  Mats Sandgren, ordförande i 
KSLA:s Kommitté för kompetensförsörjning och VD i SCA Skog, efter semi-
nariet om Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning i februari

i studiegången. Både studenter och företagsrepresentanter 
har haft stort utbyte av praktikperioderna, meddelade Mats 
Nilsson, HR-chef hos Holmen Skog.

En annan modell under uppsegling är ett mentorspro-
gram för jägmästarstudenter, avslöjade Anna Ahlgren, 
stabsassistent, BillerudKorsnäs Skog. BillerudKorsnäs, 
Holmen, Mellanskog, Norra Skogsägarna, SCA, Skogforsk 
och Södra är representerade i Kommittén och de kommer 
att tillsammans med Skogshögskolans Studentkår köra en 
pilotomgång under 2016 i syfte att knyta starkare band 
mellan skogsbruket och de framtida medarbetarna – sär-
skilt viktigt för de studenter som saknar skoglig bakgrund.

Urban Bergsten, professor vid Institutionen för skogens 
biomaterial och teknologi vid SLU, upplyste om en annan 
nyhet. En ny informationskanal, både för att marknads-
föra sig själv och sin kompetens gentemot potentiella ar-

(det gäller bara att få fler att förstå det)

...  

och den ljusnande framtid är vår!
– Text: YLVA NORDIN baserat på ett referat av Anna Ahlgren – 

Foto: Caroline Berg Rustas
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betsgivare och för att informera skogsnäringen om vilka 
rön som görs under utbildningen, är möjligheten för jäg-
mästarstudenter att publicera sina examensarbeten på nätet 
genom SLU:s försorg. Examensarbetena omfattar alltid 
aktuella frågor och är fullt relevanta. Studenten kan lägga 
ut både ex-jobbets ”highlights” och sina kontaktuppgifter 
och intresserade organisationer kan prenumerera på infor-
mationen. Den 7 april hölls ett webbseminarium där stu-
denterna fick presentera sina examensarbeten i kortform.

Men allt detta är slag i luften om det inte går att locka fler 
sökande till utbildningarna. Så vad kan man göra för öka 
kunskapen om de möjligheter som finns för unga männi-
skor i skogsbranschen? Och förbättra branschens image? 
Idag är det inte coolt att jobba i skogen.

En väg är att förbättra den digitala kommunikationen. 
Potentiella studenter influeras av sökresultat på nätet och 
sökhänvisningar till utbildningssajter ökar med 14 procent 
per år. Magnus Thor, forskningschef på Skogforsk, talade 
om att Kommittén har bidragit till att det genomförts en 
analys av slu.se för att se om hemsidan är optimerad för sök-
motorer och besökare. Målet är bl a att öka antalet besökare 
och säkerställa att de lätt hittar den information de söker 
och behöver.

Jägmästarstudenterna i Jägmästarkurs 14/19 har själva 
identifierat ett tomrum: information om utbildningen och 
studentlivet förmedlat av jägmästarstudenterna själva. 
Caroline Berg Rustas, ordförande i Skogshögskolans 
studentkår, berättade om bloggen jagmastare.com som  
kursen startat för att fylla detta tomrum. Studenterna 

menar att bloggen kan bidra en del till lösningen på rekry-
teringsproblemet och de har jobbat aktivt för att marknads-
föra den. De flesta läsarna av bloggen är från storstads- 
regioner.

Branschen dras med samma imageproblem i andra skogs- 
nationer som i Sverige. I Norge, Finland och Kanada har 
man skapat plattformar för att kommunicera med en röst 
och ett budskap. Ylva Norén, departementssekreterare på 
Utrikesdepartementet, raddade upp en rad åtgärder som 
våra boreala grannländer vidtagit utifrån sådana plattfor-
mar: man har inrättat stipendier, erbjudit praktikplatser, 
visat på den mångfald av jobb som skogsindustrin erbjuder, 
knutit ihop branschen och utbildande instanser, ordnat 
skolbesök, visat att kvinnor platsar i branschen likväl som 
män, visat mängden av konsumentprodukter som kommer 
från skogen och skapat starka symboler för näringen.

Detta seminarium var slutpunkten för Kompe-
tenförsörjningskommitténs arbete under tre år. Den 
avslutande paneldiskussionen gav många inspel till en 
fortsättning på det arbete som Kommittén har startat. I 
korta drag rådde rätt stor samstämmighet om att synen på 
svenskt skogsbruk måste ändras och att positiva värden, 
som miljö och teknik m m, måste kommuniceras starkare.  
Liksom det faktum att skogens produkter, likaväl som 
jordens, bygger samhälle och välfärd. Det måste också bli 
tydligt att arbete i skogen inte är nischat, vare sig till ålder, 
kön eller ursprung. Utbildningarna måste ses över för att 
bättre möta näringens behov och kvalitetskrav. De måste 
troligen också finnas på fler orter. Och annat.

Kommer allt detta att leda till att Sverige får en kader av 
ideala skogsakademiker? När Kommittén för kompetens-
försörjning försökte blicka framåt i tiden kom den fram till 
en del av de egenskaper som troligen kommer att önskas av 
den framtida skogsakademikern. Pär Lärkeryd, VD Norra 
Skogsägarna, listade:
• Teoretiska och praktiska kunskaper
• Förmåga till omvärldsanalys
• Analytisk förmåga med nya idéer och tankesätt
• God kommunikatör och flerspråkig
• Öppen och nyfiken 
• Samarbetsbenägen
• Teknisk förmåga och it-kunskaper

Efter att ha inventerat vilka egenskaper skogsnäringen 
saknar försökte man summera vilken typ av personer den 
söker – mot bakgrund av ett generellt önskemål om jäm-
ställdhet och mångfald. Dessa karaktärer står som ”vin-
nare”: 
• Visionära ledare med holistiskt synsätt
• Specialister men med helhetsperspektiv
• Personer med breda nätverk
• Personer med erfarenhet från andra branscher
• Personer med intresse för natur och kultur
• Personer med intresse för teknik och ekonomi
• Personer med intresse för mänskliga relationer

Ja, det är en bit kvar att gå. Men både akademi och nä-
ring verkar ha börjat gå!

Mer om Kommitténs arbete står att läsa i KSLAT nr 
2-2015, Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning, som 
går att ladda ned och beställa på ksla.se.

...  

och den ljusnande framtid är vår!

Foto:  Martin Permång •
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Syfte: att föra en diskussion kring olika perspektiv på vad tillämpningen av artskyddsförordningen innebär i teori och praktik. Före-
dragshållarna representerade olika synvinklar.
• Exempel från verkligheten med vittnesbörd från en drabbad skogsägare (som Dan Glöde, Hargs bruk, uttryckte det).
• Redogörelse för hur handläggningen av artskyddsärende går till och vilka avvägningar och bedömningar som görs – tjänstemän 
från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
• De juridiska aspekterna på artskyddsförordningen. Hur ser reglerna egentligen ut och varför? Hur påverkar de den enskilda 
markägaren? – experter från Naturvårdsverket, SLU och LRF.
• Praktiska exempel på hur man kan hämta in kunskap om var arterna finns och hur man kan jobba i skogsbruket för att skydda 
dem.

Frågor som skulle belysas: 
• Varför är artskydd i skogsbruk svårt rent juridiskt? 
• Vad betyder artskyddsförordningen för den biologiska mångfalden i skogen? 
• Hur kan skogsbruket arbeta med artskydd i praktiken?

Skogsbruket och artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen i skogen är en högaktuell fråga – gränsdragningen mellan ansvarsområden och praktisk 
hantering mellan myndigheter har varit oklar och håller på att förtydligas. I december arrangerade Skogsstyrel-
sen, Naturvårdsverket och KSLA ett seminarium på temat ”Skogsbruket och artskyddsförordningen”.

– Text: CECILIA SPANSK – 

Backsippan är fridlyst i hela landet. Foto: Hangsna via Wikimedia Commons.
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Engagemanget var högt bland såväl 
föredragshållare som åhörare vid detta 
seminariums paneldiskussion. En åter-
kommande fråga var länsstyrelsernas 
och Skogsstyrelsens roller – hur ser ar-
betsfördelningen ut och hur samtrim-
made är myndigheterna? Hur får man 
bort risken att den ena myndigheten 
avhänder sig problematiska ärenden 
till den andra? Och vad innebär det 
egentligen att Skogsstyrelsen gått från 
att uppfattas som problemlösare till att 
ses mer som genomdrivare?

Skogsstyrelsens förra generaldirek-
tör Monika Stridsman menade att de 
båda rollerna inte behöver stå i mot-
sats till varandra. Hon betonade att det 
är först när en lag tillämpas som man 
ser om lagen fyller den funktion som 
tänkt.

 – Vi måste börja tillämpa art-
skyddsförordningen och få ärenden 
prövade i domstol. Det är först då vi 
vet vad som gäller och om lagstiftarens 
intentioner blivit som tänkt eller om 
man måste ändra på något. 

Syftet med artskyddsförordningen 
är att upprätthålla livskraftiga popu-
lationer. Men bidrar artskyddsförord-
ningen verkligen till det? undrade en 
åhörare.

Ja, definitivt, enligt Jan Terstad, 
Svenska Naturskyddsföreningen. Han 
ansåg att de arbetssätt som Martin 
Schmalholz, Greensway, berättat om 
var ett exempel på hur artskydds-
förordningen driver utvecklingen. 
Terstad betonade vikten av att verk-
samhetsutövaren tar ansvar och byg-
ger kunskap.

– Regelverket har inte bara legala 
effekter utan även katalysatoreffekter.

Gunnar Lindén, LRF, var inte lika 
övertygad.

– Jag tror att vi redan nu tar stor 
hänsyn till arter och förbättringar i 
arbetssätt pågår ständigt, till exempel 
i samband med målbilderna för god 
miljöhänsyn.

– Hur ska vi få till en enhetlig hante-
ring bland alla tjänstemän ifråga om 
bedömning av olika förekomster av 
arter? undrade Per Simonsson. Vad 
gör tjänstemannen om man ser att här 
häckade en tretåig hackspett för ett 
halvår sedan, för ett år sedan? 

Helen Lindahl, Naturvårdsverket, 
konstaterade att det behövs ett system 
som inte är beroende av enskilda ob-
servationer utan som bygger på vilka 
habitat som är viktiga för de arter som 
minskar. 

Jan Terstad menade att det är rim-
ligt att parallellt jobba för förändringar 
i exempelvis artskyddsförordningen, 
men samtidigt respektera det som gäl-
ler just nu. 

Gunnar Lindén lyfte bristen på er-
sättning vid förbud för markanvänd-
ning som mycket problematiskt.

– Det tar bort incitament att vårda 
och skapa naturvården. När det är 
kostnadsfritt för tjänstemän att göra 
inskränkningar i den enskildes mark-
användning, kan man göra det utan att 
behöva prioritera. När det kostar, gör 
man det bara när det är nödvändigt.

Kan det bli så att myndigheterna 
väljer att tillämpa olika regelverk, be-
roende på hur budgeten ser ut? Att det 
är slumpen som avgör vilka markägare 
som får ersättning och inte?

Maria Forsberg, SLU, konstate-
rade att det är orimligt med en ut-
veckling där myndigheterna väljer 
att inrätta ett reservat när det finns 
pengar, men när det inte finns peng-
ar tillämpar artskyddsförordningen. 
Vi måste ha en enhetlig tillämpning. 
Artskyddsförordningen är en stopp-
regel, precis som regeln om fjällnära 
skog. Det spelar ingen roll om det 
finns anslag eller inte. 

Tove Thomasson bekräftade att 
myndigheterna inte väljer tillämpning 
utifrån om det finns pengar eller inte.

– Det är strategin för formellt 
skydd som gäller och om ett område 

är prioriterat enligt strategin, så är 
det den vägen vi ska gå. Det är inte så 
enkelt som att det alltid bara är att ta 
till formellt skydd. Det är till exempel 
styrt vilka naturtyper som kan bli ak-
tuella för biotopskydd. 

En deltagare i publiken menade 
att det är viktigt att börja tillämpa 
artskyddsförordningen och att den 
konkreta tillämpningen kanske kan 
minska den ilska och oro som nu finns 
på sina håll. Innan man säger att kra-
ven är orimliga, måste man tillämpa 
reglerna och se hur det faller ut.

En fråga som också lyftes var begrep-
pet landskapsperspektiv. Vad innebär 
det egentligen? Man tenderar att titta 
på det landskap man har rådighet över. 
Vilket landskap ska vi utgå ifrån? Är 
det Sverige som är utgångspunkt eller 
är det Mora kommun?

Helene Lindahl, Naturvårdsverket, 
menade att man får man ha lite olika 
synsätt beroende på art.

– Man måste börja med den lokala 
populationen. Om sedan många lokala 
populationer påverkas, påverkas popu-
lationen i Sverige i stort. Men mer väg-
ledning i detta behövs.

Dan Glöde, Hargs bruk, önskade 
att länsstyrelserna och Skogsstyrelsen 
skulle prata ihop sig mer och ha en 
tydlig gemensam bedömning. Tove 
Thomasson, Skogsstyrelsen, konstate-
rade att man i förslaget till nya riktlin-
jer för handläggning av artskyddsären-
den i skogsbruket trycker på att det är 
ett gemensamt ansvar för båda myn-
digheterna och att man ska ha en enig 
åsikt när ett förbud träder in.

– Men sedan kommer det säkert 
ändå att finnas enskilda fall, när det 
kan se olika ut. Tyvärr är detta en be-
dömningssport. Det är aldrig enkelt. 
Det vi säger i de gemensamma rikt-
linjerna är att bedömningarna ska do-
kumenteras och att varje ärende ska 
avslutas med ett beslut. Ett beslut som 
kan överklagas.

Apollofjäril, brunkulla, varglav, tornuggla, olika grodor är några skyddade arter.
Foton: Reinhold Essing, Photo 2222, Lars Falkdalen Lindahl, Luc Viator via Wikimedia Commons & Fotoakuten (grodan).

•



26 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2016

Göran Berndes är docent vid Chalmers avdelning för fysisk resursteori och med-
författare i FN:s klimatpanels delrapport som rör bioenergi. Hans forskning 
omfattar markanvändning och energisystem och han inledde  mötet med frågan 
om hur vi ska agera för att reducera klimatpåverkan av mänskliga aktiviteter.

Det viktigaste framöver, anser han, är att minska utsläppen av fossil CO2 i 
atmosfären. I sin senaste rapport (AR5) noterar IPCC att många studier som 
undersöker möjligheten att nå ambitiösa klimatmål (som 2-gradersmålet) finner 
att bioenergisystem med koldioxidinfångning och lagring (BECS, Bio-Energy 
with Carbon Storage) kan behöva etableras i stor skala. Ytterligare beskogning är 
ett vettigt komplement, hävdar Göran Berndes.

Det är viktigt att skilja på koldioxidutsläpp från biobränslen och fossila 
bränslen, anser Göran Berndes. De senare innebär alltid en påspädning av kol-
dioxid i atmosfären, medan biobränslen ingår i ett naturligt biogent kretslopp.

Klimateffekter vid användning av 

biobränsle
Stor enighet vid rundabordsmöte om

I början av december 2015 stod KSLA:s energikommitté 
värd för ett rundabordsmöte med ca 20 deltagare. Avsik-
ten var att diskutera klimateffekter vid användning av bio-
bränslen, framförallt bränslen från skog och åker.

Emissionerna av CO2 har ökat, framförallt de senaste 60 åren
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– Text: GÖRAN HEDMAN, diagram ur Göran Berndes presentation, foton: YLVA NORDIN – 
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Missvisande beräkningsmodell
Det är relativt vanligt att använda en 
beräkningsmodell som kvantifierar 
växthusgasbalanser för enskilda be-
stånd och som ofta får som resultat att 
biobränslen framstår som ett sämre en-
ergialternativ än fossila bränslen. 

Göran Berndes är starkt kritisk till 
beräkningar enligt denna modell, ef-
tersom utfallet i hög grad bestäms av 
hur systemgränser sätts. Modellen kan 
ge en missvisande bild av biobränslens 
klimatpåverkan, speciellt för biobräns-
len från skogar som brukas med långa 
rotationstider. Även i de fall avverk-
ningsrester används för bioenergi-
ändamål kan slutsatsen bli att det är 
bättre att fortsätta med fossil energi 
och låta avverkningsresterna vara kvar 
i skogen.

Han illustrerade hur resultaten på-
verkas av hur systemgränser sätts ge-
nom att visa att slutsatserna blir dia-
metralt olika om man sätter starttiden 
för beräkning av växthusgasbalansen 
vid 1) tidpunkten för biomassauttaget, 
då resultatet blir att ett initialt kol-
dioxidutsläpp bokförs; eller vid 2) en 
tidpunkt långt tidigare, då resultatet 
istället kan bli att en initial koldioxid-
inbindning bokförs.

Den första ansatsen (1) kan moti-

veras med att man vill undersöka ef-
fekten av en förändring i skogsbruket 
till att börja använda skoglig biomassa 
för energi. Den andra ansatsen (2) kan 
motiveras med argumentet ett träd inte 
kan eldas förrän det har vuxit upp. 

Om växthusgasbalanser istället 
kvantifieras över ett större geografiskt 
område (som ofta benämns landskaps-
nivå) ger resultatet en mindre drama-
tisk bild och speglar balansen mellan 
uttag och tillväxt i skogen för Sverige 
som helhet, där virkesförråden ökat 
under snart 100 år.

Ta reda på det som avverkas
Hur gör då skogen störst klimatnytta? 
Göran Berndes bilder visade att det 
bästa ur klimatsynpunkt är att tillva-
rata skogsmarkens produktionsför-
måga och ta vara på skogsbränslet vid 
avverkning. Han underströk att kolin-
bindning i skogar bara kan ge ett litet 
bidrag till vad som behöver göras för 
att nå 2-gradersmålet. Nyckeln är att 
fasa ut fossilbränsleanvändningen.

För att komma till rätta med ut-
släppen i framtiden är teknikutveck-
lingen mycket betydelsefull, bl a att 
åstadkomma högre verkningsgrader 
i energisystemen. Göran Berndes tog 

upp utvecklingen av effektivare fordon 
genom eldrift som exempel. 

Skogens stora möjligheter
Göran Berndes inledning inbjöd till 
fortsatt spännande dialog vid mötet.

Flera tog upp vikten av hög skogs-
produktion, som ger förutsättningar för 
högre uttag från skogen av bl a skogs-
bränsle. Men ökad produktion och 
högre uttag måste kombineras med ett 
hållbart skogsbruk. Hillevi Eriksson, 
klimatexpert på Skogsstyrelsen, var 
positiv till detta synsätt och var kan-
ske den som var mest entusiastisk över 
skogens framtida möjligheter.

Hon ville däremot bestämt hålla 
tillbaka skogsproduktionen på torv-
mark, med skälet att högproduktiv 
skog på torvmark medför nedbrytning 
av torven, vilket genererar utsläpp av 
koldioxid. Hon framhöll att det behövs 
styrning för att få markägare att lägga 
igen diken. 

Idén om att lagra mer kol i skogs-
marken är generellt en felsyn, var en 
återkommande synpunkt. Det skulle 
möjligen vara ett alternativ på vissa 
markslag, där ett ökat kolförråd skulle 
kunna höja markens produktionsför-
måga. 
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Fasa ut fossila bränslen
Samtliga tycktes eniga om att det vik-
tigaste framöver är att bli av med fos-
sila bränslen. Man påpekade vikten av 
att priset på fossil energi är tillräckligt 
högt jämfört med alternativ som bio-
bränsle för att därigenom få en fortsatt 
utveckling. Flertalet var inne på att 
nuvarande CO2-beskattning är och 
förblir ett bra instrument även fram-
över, men det kom också ett förslag om 
förbud för fossilbränsle.

I Sverige är det främst transport-
sektorn som till största del är beroende 
av fossilbränslen. Det kommer att 
krävas politisk vilja att åstadkomma 
en kraftigare styrning mot bättre al-
ternativ.

En aspekt som inte hade lyfts fram 
tidigare under mötet var användning-
en av jordbruksmark för energiända-
mål. Det finns i Sverige ca 750 000 ha 
nedlagd jordbruksmark som till stora 
delar kunde komma till användning 
inom energisektorn. En annan syn på 
detta är dock att jordbruksmarken på 

sikt kan komma att behövas för livs-
medelsförsörjning. Det kan då möjli-
gen bli aktuellt med ökad kolinlagring 
beroende på intensiteten i odlingen

Helhetstänk och kommunikation
Mötets ordförande Lena Bruce, af-
färsutvecklare på Sveaskog, avrundade 
med två frågeställningar.

Den första var vikten av helhetssyn 
för att få till klimatsmarta lösningar, 
en fråga som engagerade deltagarna. 
Några menade att dagens system inte 
beaktar helheten, vilket leder till be-
slut med relativt korta tidshorisonter. 
Vikten av stabila ekonomiska spelreg-
ler med en tidshorisont på minst åtta år 
påpekades också, något som kommer 
att krävas för att få fram nödvändiga 
investeringsbeslut för exempelvis en 
önskvärd produktion av biobränslen 
till transportsektorn.

Möjligheten till ett effektivare 
energisystem var också uppe som en 

viktig ingrediens för att minska ener-
gibehoven och påverkan på klimatut-
släppen. Men omfattande infångning 
och lagring, CCS (Carbon Capture 
and Storage), kommer av allt att döma 
också att behövas för att vi ska klara 
målet att begränsa den globala tempe-
raturhöjningen till max 1,5–2 grader.

Den andra frågeställningen som 
Lena Bruce tog upp var hur vi kom-
municerar budskapen. De förslag som 
framfördes utgick från betydelsen av 
att genom saklig information uppnå 
ökat folkligt engagemang kring kli-
matfrågorna.

Men det är också önskvärt att få ut 
information i övriga Europa. Sverige 
och Finland skiljer sig från övriga 
Europa i synen på skogen och skogs-
bruket. Johanna Sandahl, ordförande 
i Naturskyddsföreningen, såg det som 
problematiskt att europeiska miljörö-
relser säger nej till biobränslen. ”Det 
är ett jättetryck mot bio!”, som hon ut-
tryckte det. 

Att klara en global temperaturhöjning under 2 grader kan kräva aktiv kolavskiljning
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”Business as usual”

För att klara målet om max 450 ppm 
CO2  i atmosfären kommer det krävas:
• Minskad avskogning med 90 % till år 
2100 jämfört med 2010.
• Väsentliga förändringar av nuva-
rande energianvändning, troligen 
tillsammans med kolavskiljning.

•

Källa: Berndes et al. 2010 (IEA Bioenergy:Ex:Co:2010:03)
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Jag skrev då följande sammanfattande 
synpunkter om den:

”Boken innehåller en intressant 
blandning av medverkanden med va-
rierande kunskaper om svenskt jord-
bruk, många av dem aktiva i debatten, 
d v s den högst begränsade diskussion 
som förekommer i dagens Sverige.  
Förändringen att göra om riksdagens 
tidigare jordbruksutskott till ett ut-
skott för miljö och jordbruk visar del-
vis på hur dagens prioriteringar ser ut. 
Därtill kommer de varierande insik-
terna hos de ledamöter som valt eller 
utvalts att sitta i utskottet.

Det tycks finnas ett slags anings-
löshet i det som skrivs om matens be-
tydelse i Sverige. Det känns ibland inte 
som om det är en försörjningsdiskus-
sion på riktigt som krävs utan mer att 
ge möjligheter för stjärnkockar m fl 
att visa vad de kan. ”Beredskap för vad 
då? Mat finns ju att tillgå för en ’billig’ 
penning på ICA, COOP m fl affärer.”

Men var finns de långsiktiga per-
spektiven, var finns diskussionen om 
vilken kunskapsnivå som krävs för att 
de areella näringarna på ett hållbart 
sätt ska kunna försörja oss i Sverige 
om vi t ex skulle bli isolerade från om-
världen? Hur kan vi ha politiker, och 
för all del också vanliga medborgare, 
som är så ointresserade av de här i dub-
bel bemärkelse livsviktiga frågorna? 
Varför finns ingen svensk strategi för 
trygg livsmedelsförsörjning, där ett väl 
fungerande svenskt jordbruk måste ut-
göra grunden?

Det är för mig intressanta slutsatser 
jag drar när jag läser Maten och makten 
men jag blir samtidigt tacksam för att 
någon äntligen gör ett försök att lyfta 

Vägen till en svensk livsmedelsstrategi 

de här viktiga frågorna i den svenska 
samhällsdebatten.”

Jag tycks nu ha blivit bönhörd i fle-
ra avseenden. En allt oroligare omvärld 
har hjälpt till och regeringen fattade i 
början av förra året glädjande nog be-
slut om att arbeta fram en svensk livs-
medelsstrategi. Detta ska ske i bred 
dialog med livsmedelskedjans aktörer. 
En nyligen utkommen antologi, Maten 
och moralen – Ska vi producera livsmedel 
i Sverige?, kan ses som ett viktigt bi-
drag till den diskussion som pågår med 
särskilt fokus på den framtida situatio-
nen för Sverige. Till skillnad från den 
förra bokens högst trevande perspek-
tiv, har den nya en helt annan skärpa 
och med ett tydligt mål att bidra till 
den kommande svenska strategin.

Jag gläder mig åt det förändrade 
diskussionsklimat som nu föreligger. 
Insikten om hur viktig matfrågan är, 
såväl globalt som nationellt, har för-
stärkts genom höstens överenskom-
melser om FN:s hållbarhetsmål, 
Agenda 2030, samt om det framtida 
klimatet. Det mesta tyder på att 
strategin kommer att ha de inter-
nationella utblickar och kopplingar 
som krävs i dag när Sverige är en 
del av EU:s gemensamma jord-
brukspolitik och där tidigare de 
areella näringarna varit en viktig 
del i svenskt biståndssamarbete 
och skulle kunna bli så igen.

Såväl landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht som bistånds-
minister Isabella Lövin ger i 
antologin uttryck för stort en-
gagemang i de här frågorna. 
Sammantaget gör också övri-
ga politiska företrädare det. I 

vad mån de får samma gehör för de här 
frågorna inom sina partier när beslut 
om strategin ska tas i riksdagen åter-
står dock att se. Det gäller inte minst 
vikten av att kunna komma överens 
långsiktigt. I moderaternas fall är det 
särskilt tydligt att en omsvängning nu 
skett till att se svenskt jordbruk som 
något för framtiden viktigt. Övriga 
röster i antologin, alltifrån Svenska 
kyrkans företrädare till framträdande 
myndighetspersoner och samhällsde-
battörer, ger intressanta och viktiga 
bidrag till strategiarbetet.

Vi får vidare möta en hoppfull 
LRF-ordförande, Helena Jonsson, 
som tycker att diskussionsklimatet om 
ett stärkt svenskt lantbruk förbättrats 

För snart fyra år sedan, d v s 2012, kom en efterlängtad debattbok ut, antologin 
Maten och makten – Hur ska den nya världen mättas? Skribenter var ett antal 
framträdande svenska debattörer och politiker med koppling till ämnet och 
den gavs ut av LRF Mjölk. 

En fråga om både
vetenskap och ideologi

– Text: INGE GERREMO –
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Sammanfattning av svaret
KSLA anser att den modell för omfördelning av del av basanslagen som Vetenskapsrå-
det (VR) föreslår inte bör genomföras. Förslaget, som innebär att omfattande resurser 
ska läggas på utvärdering av forskning och forskarutbildning (FoF) som grund för en 
omfördelning av anslag, har betydande brister och risker. KSLA upplever inte förslaget 
som tillräckligt kostnadseffektivt utifrån vad man förväntas få ut. Det blir en stor or-
ganisation där resurser läggs på omfattande paneler och administration. Konsekvens-
analys och argumentation är inte övertygande.

Kollegial värdering av kvalitet inom FoF är viktig för forskningens utveckling, men 
den form som föreslås är till betydande del beroende av panelernas specifika sam-
mansättning och därmed inte fri från tolkningar. En användning av utvärderingar 
som underlag för omfördelning av basresurser har betydande risker – förutom att det 
flyttar resurser från forskning till administration och byråkrati. KSLA är därför mycket 
tveksam till en närmast ”mekanisk” omfördelning av resurser baserad på utslaget från 
bedömningspaneler av den form som föreslås.

Nyttan av en stor utvärderingsapparat och central byråkrati bör noga övervägas 
innan förslaget genomförs. Tänkbara nyttor skulle kunna vara om utvärderingar av 
detta slag kan användas som stöd för att höja andelen fasta fakultetsmedel och/eller 
om en större reform av de svenska lärosätenas organisation vore nära förestående.

En viktigare uppgift än det föreslagna utvärderingssystemet vore en översyn av 
områden som täcks eller bör täckas av det svenska forskningssystemet. KSLA anser 
att för de areella näringarna är nyttan av det föreslagna systemet mycket begränsad.

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 akade-
miens hemsida, www. ksla.se, under rubriken Remisser.

Remissvaret i helhet: http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-over-fokus/

Yttrande över ”Research quality evaluation in Sweden – FOKUS” (U2014-07505/F – till 
Utbildningsdepartementet 8 januari)

Sammanfattning av svaret
Skogsbruk är en näring där beslut fattas med långsiktig verkan och med resultat långt 
fram i tiden. Skogsbruket är därför i behov av tydliga, klara och långsiktigt säkra spel-
regler för att våga investera i brukandet. Det är därför viktigt för skogsbruket att han-
teringen av artskyddsfrågorna upplevs som rimlig och att hanteringen blir rättssäker 
inte minst när flera myndigheter är inblandade.

KSLA hävdar att problemen som beskrivs till stor del är skapade i samband med 
besluten om de regelverk som nu myndigheterna försöker att tillämpa. Det finns där-
för behov av en större översyn där hela implementeringen av artskyddsförordningen 
och tillämpningen genomlyses. Dessutom måste en utredning genomföras där kon-
sekvenserna för skogsbruk och skogsägande analyseras. Mot bakgrund av ovanstå-
ende anser KSLA att de i remissen föreslagna riktlinjerna måste omarbetas.

Förslaget i nuvarande skick kan ej tillstyrkas.

Remissvaret i helhet: http://www.ksla.se/remisser/remissvar/artskyddsarenden-i-skog/

Yttrande över Riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket (NV-
08573-15 – till Naturvårdsverket 26 februari)

avsevärt under senare tid. Hon tycker 
sig leda en organisation som hon be-
tecknar som ”Sveriges största miljöak-
tivister”. Om vi kan lita på det så är 
aktivister som har verkligheten och 
redskapen i sina händer ingen då-
lig kombination, då diskussioner av 
det här slaget ofta mest blir prat. Vi 
får också intressanta synpunkter från 
en såväl politiskt som i sakfrågorna 
mycket kunnig processledare för stra-
tegiarbetet i form av Annika Åhnberg.

De röster jag främst saknar i an-
tologin, väl medveten om att alla inte 
kan få plats, är företrädare för de stora 
dagligvaruföretagen, för konsument-
ledet samt forskarvärlden. De senare 
hade varit särskilt angeläget då anto-
login genomgående saknar den veten-
skapliga stringens som kan vara avgö-
rande för att förstå vad vi egentligen 
pratar om. Det handlar framför allt 
vad alla de medverkande menar när 
de talar om ekologisk produktion och 
konsumtion. Om vi inte kan enas om 
gemensamma definitioner och vad vi 
avser med målet, en hållbar livsme-
delsproduktion och -konsumtion, kan 
vi räkna med ständiga fallgropar och 
missförstånd. För vi vill väl uppnå 
en livsmedelsstrategi som vi alla kan 
ställa oss bakom även om vi självklart 
inte kan vara överens i alla frågor? Då 
bör vi åtminstone förstå vad vi inte är 
överens om och hur vi, om vi vill, kan 
försöka överbrygga detta. 

Maten och makten – Hur ska den nya 
världen mättas?
Red. Christer Isaksson
Ekerlids Förlag, maj 2012
ISBN: 978-91-70921-93-3

Maten och moralen – Ska vi producera 
livsmedel i Sverige?
Red. Christer Isaksson
Ekerlids Förlag, november 2015
ISBN: 978-91-88193-04-9

Inge Gerremo, Vet.med.dr h.c., är 
konsult i globala livsmedelsfrågor och 
Senior Adviser, SLU Global, ledamot i 
Svenska FAO-kommittén och heders-
ledamot i KSLA.

•

forts.
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Sammanfattning av svaret
Naturbruket, eller den gröna sektorn, representerar en myck-
et viktig del i det framtida samhället. Förutom livsmedel och 
skogsråvaror produceras biobränslen och bioråvaror. Energi 
från den gröna sektorn kommer att täcka allt större del av sam-
hällets energibehov. Turism med fokus på natur- och matupple-
velser kommer att öka. Sverige har utmärkta naturgivna förut-
sättningar för naturbruk och inom dessa områden finns många 
kvalificerade arbetsuppgifter på olika nivåer.

En grund för detta viktiga arbete är en fungerande kun-
skapskedja för den gröna sektorn. Ungdomar måste attraheras 
till sektorn och ska inte som 16-åringar behöva bestämma vilken 
utbildningsnivå de slutligen ska hamna på. Idag finns möjlighe-
ten att inom ramen för Naturbruksprogrammet få behörighet 
till längre högskoleutbildningar, exempelvis jägmästar- och 
agronomprogrammen. Förslaget från Skolverket innebär att 
den möjligheten försvinner, vilket gör Naturbruksprogrammet 
till en återvändsgränd för studiemotiverade elever.

Remissvaret i helhet: http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-naturbruksprogrammet/

Yttrande över Redovisning av Skolverkets uppdrag att med utgångspunkt i Yrkesprogramsutredningens förslag om nya inrikt-
ningar inom naturbruksprogrammet föreslå hur många gymnasiepoäng som de nya inriktningarna ska omfatta och examensmål 
för programmet (Dnr 2015:1247 – till Skolverket 18 mars) 

Sammanfattning av svaret
KSLA är positiv till förslaget att inrätta en ny museilag och en 
ny museimyndighet och delar också utredningens bedömning 
att inte några organisatoriska förändringar behövs vad gäl-
ler museernas antal och organisatoriska tillhörighet. KSLA ser 
också positivt på att museer i det allmänna museiväsendet ska 
upprätthålla hög kompetens och bidra till forskning och annan 
kunskapsuppbyggnad inom sina respektive ämnesområden.

KSLA har dock några invändningar: För det första menar vi 

Remissvaret i helhet: http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-museiutredningen/

Yttrande över Museiutredningen. Ny museipolitik (SOU 2015:89 – till Kulturdepartementet 8 mars) 

Del av naturbruksgymnasium i norr. Foto: Ylva Nordin.

att definitionen av museum är alldeles för snäv. För det andra 
menar vi att de naturvetenskapliga samlingarna vid landets uni-
versitet överhuvudtaget inte har berörts, varför KSLA föreslår 
att kompletterande utredning beträffande naturvetenskapliga 
samlingar bör göras. För det tredje ställer vi oss tveksamma till 
hur sakkunskapen nyttjats i utredningsarbetet. För det fjärde 
menar vi att utredningen underskattar själva samlingarnas be-
tydelse för museiverksamheten.

Ett modernt utbildningssystem ska omfatta tillräckligt stor 
valbarhet bland kurser, så att skolor kan anpassa sina erbjudan-
den efter var i landet man befinner sig och efter den utveckling 
som sker i näring och samhälle. Förslaget från Skolverket be-
gränsar möjligheten för skolor att ordna särskilda inriktningar 
för exempelvis naturturism.

KSLA anser att förslaget strider mot flera tidigare utredning-
ar och initiativ och att inga förändringar bör göras innan Livs-
medelsstrategin och det nationella skogsprogrammet läggs 
fram. Skolverket bör dessutom invänta betänkandet från gym-
nasieutredningen ”En attraktiv gymnasieutbildning för alla” 
(Dir 2015:31) som ska redovisas den 30 juni 2016.

Skolverkets förslag försämrar möjligheterna att förse den 
gröna sektorn med arbetskraft på olika utbildningsnivåer. KSLA 
ser därför mycket allvarligt på de konsekvenser som uppkom-
mer om lagda förslag kommer att gälla.
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Matkommittén på exkursion

Produktionsjordbruk, förädlingsindustri och konsumenttrender i fokus

Smakrik och säker mat i Östergötland

I oktober 2015 reste KSLA:s Kom-
mitté för matkvalitet och folkhälsa 
(MAF) på studieresa till Östergöt-
land. Speciellt intresse riktades mot 
konsumenttrender runt smak, sä-
kerhet, spårbarhet och dessa tren-
ders påverkan på livsmedelskedjan. 
KSLA N&N har fått korta rapporter 
från några av anhalterna.

LINKÖPING

NORRKÖPING

ÖSTERGÖTLAND

Kättestad

Brunneby
Motala

Omberg

Kommittén bjöd in alla KSLA:s leda-
möter i Östergötland till middag  på 
Ombergs Turisthotell, Alvastra, med 
samtal om jord- och skogsbruk i 
Östergötland. I området kring ho-
tellet finns många duktiga odlare av
olika slag och anläggningen är mån 
om att använda dessa lokalpro- 
ducerade råvarorna i matlag- 
ningen. Svamp och bär 
plockas på Omberg. 

Ombergs Turisthotell. Foto från www.ombergsturisthotell.com/
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Kättestad Gård tror på 
framtiden

När MAF-kommittén vällde 
ut ur minibussen möttes vi av 

Mats Jonasson med de blå plastsko-
skydden i högsta hugg. Det som slog 
oss vid samtliga besök på djurgårdar 
var ägarnas medvetenhet om vikten av 
smittskydd.

Mats Jonasson äger gården tillsam-
mans med sin bror Niklas och de har 
sju anställda. Trots att det var mitt i 
bästa skördetid och dito väder tog brö-
derna sig god tid med oss. De startade 
med 50 mjölkkor 1990 och när millen-
niumskiftet närmade sig var ödesfrå-
gan ett faktum – lägga ned eller satsa 
på något stort?

Friskt vågat är hälften vunnet 
och år 2002 fanns 205 mjölkkor. Be-
sättningen ökade ytterligare och var 
vid vårt besök uppe i 700 djur, varav 
320 mjölkkor! På gården fanns också 
ett par avelstjurar och ca en tredjedel 
av korna betäcks ”naturligt”. 

Vi mottogs av nyfikna kal-
var, som bodde i isolerade single- 
igloos uppställda utanför kostallets ena 
långvägg. De 320 korna mjölkas tre 
gånger per dygn, med start kl. 04.30. 
Varje mjölkningsomgång tar ca tre 

1.
Kättestad gård. www.ostgotaamjolk.se/kattestad.

Kalvar i single-igloos. Kommittén försågs genast 
med skoskydd. Foto:: Johan Beck-Friis.

Stor mjölkkobesättning. Foto:: Johan Beck-Friis.

timmar. Inga djur är uppbundna och 
de vistas på en 8 cm tjock ”green bed”. 
Den utgörs av egenproducerad flyt-
gödsel som separerats till en TS-halt 
på 35 procent. Sedan sågspånsbädden 
byttes mot ”green bed” har antalet 
svullna hasor minskat och celltalet 
sjunkit med i snitt 100. 

Tillsammans med sex andra går-
dar började bröderna fundera på ”egen 
mjölk” och 2009 blev Östgöta Mjölk 
verklighet med legoprocessning på 
Emåmejeriet i Hultsfred. Varumärket 
och verksamheten Östgöta Mjölk 
såldes efter några år till Skåne-
mejerier, som sedan sålde vidare till 
Emåmejeriet!  

Kättestad Gård är stora även på 
växtodling och producerar KRAV-
spannmål. Ca 500 ha är under plog, 
varav ca 200 ha utgörs av vall och 250 
av spannmål. 

Mångsidighet är bästa försäkringen 
mot dålig lönsamhet. Brödernas när-
maste planer är att starta en ekologisk 
kycklingproduktion på en nytillköpt 
gård. En stor pedagogisk utmaning 
för både dem själva och kunderna är 
att acceptera att 100 procent av ute-
gångskycklingar har Campylobacter. 

Enligt Mats Jonasson är den bästa 
investeringen man hittills gjort an-
ställningen av de fyra personer som 
sköter korna och mjölkningen veckans 
alla sju dagar. ”För att orka med måste 
man vara ledig!”.

Fler visdomsord från bröderna: 
”Inte för många omställningsfaser 
samtidigt.” Och ”Omkostnaderna är 
problemet – inte mjölkpriserna.”

Vad underbart det var att få träffa 
kunniga och duktiga lantbrukare som 
tror på framtiden! 

MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM

Brunneby Musteri – en 
östgötsk framgångs-
saga

MAF-kommittén stannade till på 
Brunneby Musteri. Det är ett familje- 
företag med, enligt egen utsago, norra 
Europas bredaste sortiment av na-
turdrycker.  Musteriet ligger vackert 
intill Göta Kanal på vägen mellan 
Linköping och Motala, och innehål-
ler både gårdsbutik och restaurang.

I mer än 70 år har man förädlat bär 
och frukt på Brunneby. På höstarna 
mustar man äpplen och om somrarna 
pressas bland annat jordgubbar, fläder-
blom, svarta vinbär och hallon. Den 
fina smaken beror på enligt MAF:s 
värd Gunnar Kjellin på att man främst 
köper frukt och bär från hemmaträd-
gårdar och lokala odlare.

Verksamheten började 1941. 
Gunnars far Carl Gösta Kjellin hade 
fått nog av att se trädgårdens frukt gå 
till spillo. En liten press riggades upp 
i källaren och här mustades de första 
äpplena på Brunneby. Intresset för att 
förädla frukt visade sig vara stort och 
snart började man musta äpplen från 
trädgårdar runtomkring.  Så små-
ningom pressade man även bär och 
rabarber. Av juicen producerades saft 
men en del gick till apoteken för att 
smaksätta mediciner.

Verksamheten tar fart
Musteriverksamheten ökade och 
1970 arrenderade Carl Gösta ut sitt 
jordbruk för att på heltid ägna sig åt 
musteriet. 1979 tog syskonen Gunnar 
Kjellin och Eva Golbe över efter sin 
far och har sedan dess drivit muste-
riet tillsammans. Idag har de tio hel-
tidsanställda och en omsättning på 40 
miljoner kronor per år.

2.
Brunneby Musteri. Foto: Johan-Beck Friis.
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Mixum AB, Motala – ex-
pansion baserad på ägg

Mixum AB, med ”Bröderna 
Franzén” som varumärke, har sin 
upprinnelse i det hönseri som Karl-
Erik Franzén startade på 1970-talet. 
Sedermera blev familjen ägare till 
två hönserier genom att hans tre sö-
ner startade ytterligare ett. De båda 
hönserierna gick 1989 samman under 
namnet Mixum AB.

Idag driver bröderna Magnus och 
Matts Franzén företaget och deras 
största produkt är kokta skalade ägg. 
8 600 kokta ägg per timme kan ska-
las i en sinnrik maskin, för övrigt den 
enda äggskalarmaskinen i Sverige. De 
10–14 dagar gamla äggen kokas i 15 
minuter, därefter kyls de till 6–7 gra-
der så att skalet släpper och kan vridas 
av maskinellt. 50 procent av äggen är 
svenska, 50 procent import. Just nu 
råder underskott på ägg globalt. 50 
miljoner höns har slaktats ut i USA på 
grund av fågelinfluensan vilket givet-
vis påverkar marknaden.

3.

Företaget har expanderat kraftigt 
de senaste åren. Man hade 85 an-
ställda och omsatte 120 mkr 2014. 
Sortimentet har utökats väsentligt 
med kokning av pasta (kapacitet 1–2 
ton i timmen), tillverkning av majon-
näsbaserade sallader (800 ton per år), 
pajer, husmanskost och annan färdig-
mat, bland annat smörgåstårtor. Nytt i 
sortimentet är färdigpackade omelet-
ter (kapacitet 1 500 st/tim). Kunderna 

Många ägg ska hanteras. Foto: Johan Beck-Friis.

Arla Foods Linköping – 
stenhård standard
Arlas mejeri i Linköping 
öppnade 1978, för tillverk-

ning av konsumtionsmjölk, grädde 
och filmjölk, berättade mejerichefen 
Mette Toft. När mejeriet i Norrköping 
stängdes 2002 och flyttades produk-
tionen av yoghurt och syrad grädde 
därifrån till Linköping medan kon-
sumtionsmjölken flyttades till andra 
mejerier. Produktionen i Linköping 
omfattar idag även laktosfria produk-
ter och ESL (kylda produkter med 
längre hållbarhet) – Linköping är 
enda svenska anläggningen för dessa 
produkter. 95 procent av produktionen 
säljs i Sverige.

4.

Cidern har länge varit Brunnebys största produkt.  
Foto: Johan Beck-Friis.

1984 började Gunnar experimentera 
med att förädla äpplen till cider med 
olika smaker vilket blev ett stort lyft 
för firman. 1986 kom citroncidern, 
fortfarande en unik sort för Brunneby. 
Den finska marknaden upptäckte går-
dens cider och man började exportera 
1986. Snart var cider Brunnebys störs-
ta produkt.

Motgång blev till framgång
1990 ändrade syskonen recepten på 
sina safter och började varmfylla alla 
safterna på glasflaskor. Med det hade 
Sveriges första saft utan konserve-
ringsmedel kommit till. Man tog 
fram nya etiketter och nya smaker, 
fläderblomsaft t ex blev en stor succé. 
IKEA:s butiker över hela världen bör-
jade sälja saft från Brunneby – det var 
det andra stora lyftet för firman.

Den 1 augusti 2002 drabbades 
Brunneby av ett kraftigt åskväder. 
Blixten slog ned och hela fabriken och 
gårdsbutiken brann ned till grunden. 
Men Gunnar och Eva gav inte upp, de 
kunde hyra in sig hos andra musterier 
och fortsätta där. En provisorisk fabrik 
och lager iordningsställdes medan det 
nya musteriet planerades och byggdes 
upp. Glädjen var stor när det kunde in-
vigas vid midsommar 2004.

Idag har musteriet 150 000 besö-
kare/år och nya produkter utvecklas 
ständigt. Gunnar Kjellin visade stolt 
upp sitt senaste sortiment, hälsopro-
dukter baserade på frukt och bär. Här 
kunde man bland annat hitta röd-
betsjuice smaksatt med granatäpple 
eller lingon.

– Vår affärsidé är enkel: vi tillver-
kar prisvärda kvalitetsprodukter som 
vi kan tjäna pengar på, sammanfattade 
Gunnar Kjellin.

JOHAN BECK-FRIIS

Mixum AB. www.brodernafranzen.se/.

finns såväl inom hotell/restaurang och 
cateringbranschen som inom livsmed-
elsindustrin och livsmedelshandeln. 

En stor produkt i dag är sallader 
och salladsblandningar till Picadelis 
salladsbarer med ”självplock” i dag-
ligvaru- och servicehandeln. Det 
är ett koncept som förväntas om-
sätta flera miljarder kronor om några 
år. Salladsdiskar finns ännu inte i 
Tyskland eller Holland och förhand-
lingar har inletts. Picadeli har nyligen 
gått in som majoritetsägare i Mixum 
AB.

Företaget ägnar mycket energi åt 
trendspaning. Just nu är veganmat 
hett, liksom kvarg och tonfisksallad 
(protein), fruktwraps samt alla sorters 
äggprodukter. Framtidsutsikterna ter 
sig lysande!

LOUISE UNGERTH

Arla Linköping. Hoppbackeformen kommer av att  
området där mejeriet finns är inte planerat som 
ett industriområde. Därför krävde kommunen 
att den utbyggnad som gjordes 2001–2002 skulle 
vara snygg. Foto: Arla/Wikimedia Commons.
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Scan Linköping vill 
kunna spåra varje detalj
Hos Scan Linköping infor-
merade produktutvecklare 

Gunilla Böök om anläggningen i Lin-
köping och dess produktion. Den in-
vigdes 1986 och här finns slakt av nöt 
och lamm, styckning och förädling.

Totalt har slakteriet en kapacitet på 
100 000 ton kött årligen. Man slak-
tar 400–550 nötkreatur och 300–500 
lamm per dag. En investering i ny 

5.

Gunnar Kjellin, Brunneby Musteri, längst till vänster, bjuder MAF-kommittén på smakprover från sitt stora 
sortiment. Fr v Magnus Stark (sekr), Christina Möller (ordf), Gina Kylin, Marie-Louise Danielsson-Tham, 
Tommy Cederholm, Louise Ungerth, Magnus Börjeson, Ella Nilsson. Foto: Johan Beck-Friis.

Mejeriet tillverkar 253 pro-
dukter varav 65 procent är syrade. 
Innovationstakten är hög och 40–50 
nya produkter lanseras per år. Lak-
tosfritt utgör snart 25 procent av totala 
produktionen och ökar starkt. Det är 
en mycket komplex produktion som 
kräver god planering.

Man använder 200 miljoner kg 
mjölk/år och merparten kommer från 
Östergötland. Det innebär 20–25 bi-
lar/dygn á 36 000 liter. Dessutom tar 
man in extra grädde. Det resulterar i 
200 miljoner förpackningar per år.

Mejeriet är certifierat för BRC, 
ISO 14001 och även SQMS (Supplier 
Quality Management System, 
McDonalds standard) som är mycket 
krävande. Mejeriet arbetar aktivt med 
ständiga förbättringar enligt Lean. 
Fokusområden är stabil drift, resurs-
effektivitet, positiv image, kunna han-
tera komplexitet och att leva upp till 
Arlas värderingar.

Kvalitets- och miljöchef Timo 
Kjellberg guidade en mycket snabb tur 
i en del av produktionen, med massor 
av utrustning för värmebehandling, 
syrning, förvaring, förpackning och 
diskning. Särskilt förpackningsmas-
kinerna för Tetra Top är imponerade 
i sin snabbhet och teknik.

GINA KYLIN

Mejerichef Mette Toft berättade om mejeriets 
historia och produktion. Foto: Johan Beck-Friis.

En mejerirundtur under guidning av kvalitets- och 
miljöchef Timo Kjellberg. Foto: Johan Beck-Friis.

styckningsteknik har gett bättre ar-
betsmiljö och ökat spårbarheten på 
varje enskild köttbit. Anläggningen 
klarar att stycka 600 nöt och 200 
lamm per dag. Differentiering och 
sortering av styckdetaljerna prioriteras 
högt idag.

Här finns också en anläggning för 
konsumentpackat kött, KPK. COOP 
är en stor avnämare av KPK, 7 000 ton 
årligen.

Gunilla Böök berättade om 
Insiktsavdelningens uppgift, som är 
att hålla koll på trender. De stora tren-
derna är hälsa, upplevelser och njut-
ning, men även mathögtider, äkthet, 
ursprung, smak och genuinitet. 

Scan vill vara ”det goda företa-
get”, uppfylla konsumenternas önske-
mål och vara globala i sitt sortiment. 
Linköping är Scans korvcentrum med 
en produktion av 4 000 ton småkorv 
och 13 500 ton grovkorv. Bevis för det 
globala tänkandet kom fram vid den 
avsmakning av olika korvprodukter, 
innehållande spännande kryddor, som 
avslutade besöket.

Arbetsstyrkan är 585 personer, 
varav 60 tjänstemän – 30 i produk-
tionen. Certifiering enligt ISO:9001, 
ISO:14001, FSSC: 22000, Krav, Sär-
när.

ELLA NILSSON

Trolle-Ljungby levererar gårdskött till Scan. 
www.mynewsdesk/scan/images.



36 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2016

Sammankomsten den 28 januari 2016 hade temat Svensk 
skog – förnybart guld och hölls i Stockholms Stadshus.

Det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföl-
jande banketten i Gyllene Salen. Cirka 510 gäster hedrade 
akademien med sin närvaro vid sammankomsten.

Preses Kerstin Niblaeus hälsade H.K.H. Prins Carl 
Philip, H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist 
och övriga gäster välkomna. Hon höll därefter sitt anfö-
rande med titeln Den svenska skogen – värd att brukas.

Fjorton svenska och sju utländska nyinvalda ledamöter-
na erhöll sina ledamotsbrev ur preses hand (Anders Wästfelt 
och Pia Haubro Andersen kunde inte delta).

Årets pris- och belöningsmottagare hade äran att ta 
emot sina priser ur H.K.H. Prins Carl Philips hand.

Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander sam-
manfattade det gångna årets verksamhet inom akademien 
och gav några exempel på pågående och kommande aktivi-
teter inom akademien.

Högtidstalet hade rubriken På spaning efter framtidens 
skogsbruk och framfördes av professor Annika Nordin, pro-
gramchef Future Forests.

Preses hälsade avslutningsvis Lisa Sennerby Forsse och 
Björn Sundell välkomna till deras uppdrag som preses och 
vice preses, då de vid denna högtidssammankomst avlöste 
Kerstin Niblaeus och Bo Andersson inför sin mandatperiod 
2016–2019. 

Före och under ceremonin framfördes musik av Södra 
Latins gymnasiums musikprogram under ledning av Jan 
Risberg. Mellan ceremoni och bankett bjöd de på en pseudo- 
jojk i kör.

Den efterföljande middagen intogs i Gyllene Salen och 
var komponerad med utgångspunkt från den svenska sko-
gen. Menyn presenterades av hedersledamoten Christina 
Möller och vinerna presenterades av ledamoten Carl Jan 
Granqvist.

Vid banketten talade Maria Dirke å alla de nyinvalda 
ledamöternas vägnar och mottagaren av Akademiens 
Guldmedalj, Jan Fryk, talade för alla pristagarna. 
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht framförde gästernas 
tack för en trevlig och god middag.

Nya utländska ledamöterna Demel Teketay Fanta, Marianne Krasny, Tho-
mas Harttung, Martyn Futter, Andreas Brunner, Tove Enggrob Boon och Fred 
Angulo med preses Kerstin Niblaeus.

Akademiens 204:e högtidssammankomst

Presesbyte. Nye vice preses Björn Sundell och nya preses Lisa Sennerby Forsse 
tar över ordförandeklubban från avgående vice preses Bo Andersson och av-
gående preses Kerstin Niblaeus.

– Foton: PELLE T NILSSON –
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Nya svenska ledamöter fr v:  Susanne Welin Berger, Dag Rogne, Karin Perers, 
Torgny Näsholm, Carin Martiin, Joakim Hjältén, Lovisa Hagberg, Bengt-Olov 
Gunnarson, Madeleine Fogde, Ingemar Gruvaeus, Lisa Engström, Tommy Ce-
derholm, Maria Dirke, Rolf Brennerfelt.

Årets pristagare fr v: Per G Berg, (belöning för insatser inom pedagogik och 
undervisning), Viktor Boman (Anders Walls landsbygdsstipendium), Frida 
Magnusson (UNIK Casetävling), Mikael Thyrel (belöning för framstående dok-
torsavhandling), Frida Edman (UNIK Casetävling), Jonas Malmsten (belöning 
för framstående doktorsavhandling), Mikaela Nilsson (UNIK Casetävling), Rolf 
Kjellström (Akademiens silvermedalj), Leif Andersson (Nilsson-Ehlemedaljen 
2015), Bengt Larsson (stipendium till landsbygdsutvecklare), Gustaf Klarin (be-
löning för insatser inom forskningskommunikation), Henrik Nordenhem (be-
löning för insatser skogs- och jordbruksforskningens tjänst), Annika Åhnberg 
(A.W. Bergsten-medaljen, Jan Fryk (Akademiens Guldmedalj). 
Henrik Ekman (belöning för insatser inom forskningskommunikation) är inte 
med på bilden. Eva Spörndly (Anders Elofsons medalj) kunde inte närvara.

Nytillträdda preses Lisa Sennerby Forsse förklarade sammankomsten avslutad 
när den formella delen var avklarad.

Från Södra Latins gymnasiums musikprogram kom en mycket duktig symfoni-
orkester som stod för underhållningen under ledning av Jan Risberg.

Måltiden presenterades av hedersledamot Christina Möller och vinerna pre-
senterades av ledamot Carl Jan Granqvist.

Festmåltiden, på temat Svensk skog – förnybart guld, serverades i Gyllene sa-
len under Mälardrottningens vakande ögon.

Preses Lisa Sennerby Forsse med H. K. H. Prins Carl Philip. Till höger A. W. 
Bergsten-pristagaren, förra jordbruksministern Annika Åhnberg.

Högtidstalare Annika Nordin med förre landsbygdsministern Eskil Erlandsson. 
Till vänster akademiens sekreterare Carl-Anders Helander.
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Hur kommer vi att bruka vår skog 
i framtiden?

Som ledare för Sveriges genom tiderna 
största forskningsprogram om sko-
gen och skogsbruket, forskningspro-
grammet Future Forests vid Sveriges 
lantbruksuniversitet i samarbete med 
Skogforsk och Umeå universitet, har 
jag haft förmånen att brottas med 
denna fråga under flera år.

Det finns många stora förvänt-
ningar på skogen och skogsbruket. 
Förväntningarna ställs på att sko-
gen ska bidra med ekonomiska, eko-
logiska likaväl som sociala värden. 
Utmaningen är att rymma alla dessa 
stora förväntningar i en och samma 
skog. Detta i en tid och i en omvärld 
som präglas av konflikter och migra-
tion, samt hotbilder kopplade till kli-
matets förändring. 

Vad gäller framtiden för skogen 
och skogsbruket här i Sverige så är den 
inbäddad i våra tidigare erfarenheter 
och i våra förväntningar på framtiden.

Inom det skogliga området finns en lång 
tradition av att basera förutsägelser 
om framtiden på kunskap om hur 
det tidigare varit. Så kallade skogliga 
”outlook studies”, utblicksstudier på 
svenska, har gjorts regelbundet sedan 
1950-talet. De projicerar efterfrågan 
på råvaror och produkter, tillgång på 

desamma samt prisutvecklingen. De 
görs främst av FAO i samarbete med 
UNECE för den globala skogssektorn, 
men vissa länder, som Finland och 
USA, har även gjort liknande studier 
på det nationella planet. I Sverige har 
vi våra skogliga konsekvensanalyser, 
den senaste gjordes i fjol. De är bra 
men begränsade till förutsägelser om 
landets tillgång på skogsråvara.

Under senare år har de kvantitativa 
utblicksstudierna för skogsbruket även 
kritiserats för sin bristande förmåga 
att kunna förutse strukturella för-
ändringar som på avgörande sätt kan 
komma att påverka skogssektorn. Det 
hänger ihop med att den verklighet 
som skogsbruk idag bedrivs i blir allt-
mer komplex och sektorsövergripande. 
Skogssektorn påverkas i allt större om-
fattning av klimatförändringen likaväl 
som av politiken som omgärdar kli-
mat- och energiområdet, av teknolo-
gisk utveckling inom till exempel bio-
kemi- och nanofiberområdena, och av 
förändrade värderingar och attityder 
till skogsbruk bland samhällsmedbor-
gare. Inget av detta går på ett bra sätt 
att fånga i framtidsbilderna som pro-
jiceras i de traditionella kvantitativa 
utblicksstudierna.

För att bättre kunna förutse strukturella 
förändringar som skogssektorn kan 
komma att stå inför, har det man 
kallar kvalitativa framtidsstudier un-

der ungefär de fem senaste åren fått 
allt större uppmärksamhet. Dessa stu-
diers styrka är att de kan fånga våra 
förväntningar på framtiden och utgår 
alltså ifrån att sådana förväntningar 
bär kraft som kan leda till strukturella 
förändringar. Än så länge finns dock 
relativt få genomförda studier.  

I Future Forests ägnar vi oss åt 
både kvantitativa utblicksstudier och 
åt kvalitativa framtidsstudier. De 
kvantitativa utblicksstudierna proji-
cerar framtiden genom att skriva fram 
pågående trender. De kvalitativa fram-
tidsstudierna söker fånga de förvänt-
ningar på framtiden som har kraft nog 
att leda till förändring.

Resultat från de kvantitativa ut-
blicksstudierna visar att klimatför-
ändringen redan har lett till och fort-
sättningsvis kommer att leda till ökad 
skogstillväxt i Sverige. Skogsbruket 
kommer att vara tvunget att hantera 
större risker för bland annat stormska-
dor och utbrott av skadegörare än idag, 
men modellerna pekar på att trots allt 
kommer skogen att växa bättre i det 
varmare klimatet. Mycket tyder också 
på att efterfrågan på skogsråvara kom-
mer att följa tillgången, efterfrågan 
kommer alltså att öka på samma sätt 
som att tillgången ökar. Detta under 
förutsättning att vi fortsätter bruka 
skogen som vi gör idag. Om vi istäl-
let väljer att fördubbla arealen skog 
som undantas från skogsbruk så kom-

Högtidstalet
28 januari 2016

– ANNIKA NORDIN, programchef Future Forests – 

På spaning 
efter 
Framtidens 
Skogsbruk
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mer inte tillgången på råvara att räcka 
till för den efterfrågan som kommer 
att finnas. Pågående analyser ska visa 
vilka indirekta effekter en sådan stra-
tegi kan komma att få. Alltså varifrån 
efterfrågad råvara kommer att tas om 
svenskt skogsbruk inte kan leverera 
den. 

Resultaten från en av Future 
Forests kvalitativa framtidsstudier, 
alltså studier som handlar om män-
niskors värderingar och attityder 
till skogsbruk, som just publicerats i 
Kungliga Vetenskapsakademiens tid-
skrift Ambio, visar på stora skillnader 
mellan skogssektorns olika aktörer om 
hur den önskvärda framtiden för sko-
gen och skogsbruket ser ut. Bland an-
nat önskar aktörer från miljö-, same- 
och friluftslivsorganisationer stora 
strukturella förändringar vad gäller 
både styrning och utförande av svenskt 
skogsbruk.

Att det finns stora åsiktsskillnader mellan 
dessa intressentgrupper och de grupper 
som är utförare av dagens skogsbruk är 
dock ingen stor nyhet. Alla står ju som 
bekant sig själv närmast. Intressantare 
tycker jag det är att konstatera att det 
faktiskt också finns viktiga likheter i 
vad man önskar om framtidens skogs-
bruk.

Till exempel önskan om att utveck-
lingen av den svenska landsbygden bör 
prioriteras högre av politiken än vad 
som görs idag. Och att det finns stor 
potential i att det utvecklas nya hög-
teknologiska produkter av skogsråva-
ran. Dessutom vore det önskvärt med 
ett mer diversifierat skogsbruk, helt 
enkelt att alternativ till det traditio-
nella trakthyggesskogsbruket i framti-
den operationaliseras i större skala än 
vad som sker idag. 

Landsbygdsutveckling, produktut-
veckling samt skogsskötselutveckling 
är alltså områden som prioriteras av de 
svenska aktörerna, av skogsägare lika-
väl som av miljöaktivister, skulle man 
kunna säga. 

Men låt oss även borra lite i skill-
naderna. 

En viktig faktor som har stort inflytande 
över våra förväntningar på framtiden 
och därmed också stor potential att 
orsaka strukturella förändringar av 
skogsbruket, är allmänhetens värde-

ringar och attityder till skogsbruk.
I sammanhanget kan det vara bra 

att ha klart för sig skillnaden mellan 
värderingar och attityder. Lite förenk-
lat kan man säga att en värdering är 
en grundläggande uppfattning, me-
dan en attityd är inlärd eller upplevd. 
Attityder hos människor är alltså mer 
föränderliga än värderingar.

En fundamental klyfta vad gäller 
värderingar till skogsbruk är den som 
finns mellan skogens instrumentella 
och inneboende värden. Man kan säga 
att dessa två värdegrunder styr män-
niskors ställningstaganden till att sko-
gen främst ska brukas, eller att skogen 
främst ska bevaras. 

Ibland sägs det att urbaniseringen 
är en kraft som verkar för en värde-
grundsförskjutning i riktning mot sko-
gens inneboende värden. Det veten-
skapliga stödet för detta påstående är 
dock svagt. Urbanisering är helt enkelt 
en för komplex process för att kunna 
leda till sådana generella värdegrund-
förskjutningar. 

Samhällskontexten är dock en vik-
tig påverkansfaktor, och betyder till 
exempel att befolkningen i länder eller 
regioner där aktivt skogsbruk är vik-
tigt för ekonomin är mer positiva till 
skogsbruk än människor i länder eller 
regioner där skogsbruk inte i stor ut-
sträckning bidrar till ekonomin.

Detta bygger förstås på att befolk-
ningen har vetskap om 
på vilket sätt och i vilken 
omfattning skogsbruk bi-
drar till samhällets eko-
nomi och välfärdsutveck-
ling. 

Möjligen är det så att 
urbaniseringen utgör en 
utmaning för spridningen 
av denna vetskap, men att 
detta ibland och av vissa 
debattörer misstolkas som 
en förskjutning av värde-
grunden från de instru-
mentella mot de innebo-
ende värdena.

Attityder till skogsbruk är 
som redan sagts mer för-
änderliga än värdering-
arna och påverkas både av 
kunskap och av praktisk 
erfarenhet. En ny studie 
angående den svenska all-

mänhetens attityder till olika skogs-
skötselmetoder är intressant, inte 
minst med tanke på den livliga media- 
och twitterdebatt som sedan en tid på-
gått om trakthyggesskogsbruket.

Studien visar att gallring är den 
skötselåtgärd den svenska allmänheten 
överlag är mest positiv till. Angående 
kalhyggen är uppfattningen tudelad, 
38 procent av de svarande är positiva 
till kalhyggen medan 33 procent är 
negativa. Övriga 29 procent är varken 
positiva eller negativa, vilket också 
betyder att de är lätt påverkbara med 
utbildning eller opinionsbildning. En 
liknande tudelning fanns bland de sva-
randes inställning till att lämna död 
ved i skogen som en naturvårdsåtgärd, 
36 procent av de svarande var positiva 
medan 41 procent var negativa, övriga 
indifferenta.

Den nya forskning ägnad läget för fram-
tidens skogsbruk här i Sverige, som 
jag här har rapporterat, går att sam-
manfatta med att konstatera att med 
en biofysisk utgångspunkt är läget för 
skogsbruket gott, tillgången och ef-
terfrågan på svensk skogsråvara kom-
mer att öka och går dessutom hand 
i hand. Värdegrundsförskjutningar 
och attitydförändringar hos medbor-
garna riskerar dock att kunna urholka 
skogsbrukets legitimitet. Att frågor 
om skogsbruk engagerar medborgarna 
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demonstreras inte minst i de starkt tu-
delade uppfattningarna om skogssköt-
sel jag just redogjort för.

Men även det som just nu pågår 
internationellt har påverkanspotential 
på det svenska skogsbruket. Det jag 
främst har i åtanke är två viktiga in-
ternationella skoghändelser från året 
som just gått:

Klimatavtalet som underteckna-
des i Paris för dryga månaden sen be-
nämns som världens genom tidernas 
största diplomatiska succé och ska re-
sultera i att den pågående klimatför-
ändringen begränsas till plus 1,5 grad. 
Skogen har i avtalet tilldelats en viktig 
roll som sänka för atmosfärens koldi-
oxid och via REDD+ hoppas man nu 
att skydd av främst tropisk skog ska 
kunna operationaliseras och finansie-
ras i stor skala. (För er som inte känner 
till REDD+ så betyder förkortningen 
reducing emissions from deforestation and 
forest degradation.)

Till skillnad från den tydliga roll skogen 
tilldelades i klimatavtalet är rollen för 
skogen mer luddig i FN:s nya mål för 
hållbar utveckling. Det finns alltså nu-
mer 17 mål för hållbar utveckling, men 
det är bara ett av dessa, det som handlar 
om ”livet på land” som explicit nämner 
skogen. Målet är att skydda, återställa 
och främja en hållbar användning av 
terrestra ekosystem, att hållbart för-
valta skog, att bekämpa ökensprid-
ning, att stoppa markförstöring och att 
stoppa förlusten av biologisk mångfald. 
Det är alltså mycket mer än skog som 
ryms inom detta ambitiösa mål. Man 
kan också konstatera att även om skog 
nämns explicit endast i detta mål, så 
är livskraftig skog en nyckelförutsätt-
ning för flera av de andra målen, till 
exempel för målet som handlar om 
att utrota fattigdom, för målet som 
handlar om tillgången på friskt vatten 
för alla, för målet som handlar om att 

motverka klimatförändringen, för att 
nämna några viktiga exempel.

Internationellt har under året som 
gått alltså lyfts fram och överenskom-
mits om skogens roll som kolsänka och 
skogens roll för fattigdomsbekämp-
ning och välfärdsutveckling. Globala 
överenskommelser blir verksamma 
först när de implementeras regionalt 
och lokalt, och det återstår ännu att se 
hur dessa globala utfästelser kommer 
att implementeras av skogsbruket i EU 
och i Sverige.

Min inledande fråga om hur vi kommer 
att bruka skogen i framtiden har för-
stås inget enkelt svar. Jag har redogjort 
för tre viktiga påverkansfaktorer som 
alla kommer att vara med och dana 
framtidens skogsbruk i Sverige. Dessa 
är förbättrad skogstillväxt tack vare 
klimatförändringen, förändrade vär-
deringar och attityder till skogsbruk 
bland medborgarna, samt den interna-
tionella skogspolitiken.

Det under fjolåret igångsatta ar-
betet med ett nationellt skogsprogram 
kommer att beakta samtliga dessa fak-
torer.

Jag, liksom många med mig, har 
stora förväntningar på det nationella 
skogsprogrammet. Inte minst för att 
bringa reda i den målinflation som 
det ibland påpekats råder inom det 
skogspolitiska området. Politiken vill 
mycket med skogen, och målen som 
formulerats är många och ibland svår-
förenliga. Resultatet har blivit att poli-
tiken stannar vid att formulera målen, 
medan politik för implementering av 
dem kan utebli.

Men betyder detta nödvändigtvis 
att vi måste prioritera och göra avväg-
ningar mellan skogens olika värden? 
Jag är mer optimistisk än så och tror 
istället att med rätt kunskap kan vi 
faktiskt få skogen att räcka till. Den 
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kunskap jag då menar är inte bara den 
”vanliga” inomvetenskapliga, utan 
även den som finns i gränssnitten mel-
lan olika vetenskapsdiscipliner – den 
tvärvetenskapliga kunskapen. Och 
den kunskap som finns i gränssnittet 
mellan vetenskap och praktik, den så 
kallade transdisciplinära kunskapen. 

Tvär- och transdisciplinär kunskap har inte 
alltid en självklar plats inom våra tra-
ditionellt organiserade lärosäten, men 
fler och fler röster hörs i den veten-
skapliga debatten om värdet av dessa 
arbetssätt för att lösa komplexa sam-
hällsproblem. I Sverige är stiftelsen 
för miljöstrategisk forskning, Mistra, 
banbrytande på området att finansiera 
tvär- och transdisciplinär forskning.

För framtidens skogsbruk kan ny 
kunskap sprungen ur tvär- och trans-
disciplinära gränssnitt bidra till att 
framtidens skogsbruk kommer att 
handla om att effektuera modeller som 
samtidigt tar tillvara skogens många 
olika värden och ekosystemtjänster. 

För att nå ända fram krävs att vi gör fort-
satta genuina och stora ansträngningar 
att utveckla excellent samverkan som 
möjliggör forskningssamarbeten mel-
lan akademi, näringsliv och samhälle. 
Bara då kommer vi att klara att ta 
tillvara den stora utvecklingspotential 
och den kraft som finns i tvär- och 
transdisciplinär kunskapsutveckling 
för framtidens skogsbruk. 

Jag vill således avsluta med att 
konstatera att Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien med sin mer än 
200-åriga historia, för oss verksamma 
inom den areella samhällssektorn, har 
en fortsatt unik roll att spela – som 
oberoende nätverksorganisation och 
som kreativ mötesplats för kunskaps-
utveckling och kunskapsdelning mel-
lan akademi, näringsliv och samhälle.•
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Drömmen omsvenskt silke
– Text: PER THUNSTRÖM –

Att väva sidentyg var däremot en stor och framgångs-
rik svensk näring under senare delen av 1700- och under 
1800-talet. Sidenschaletter var tidens högsta mode, en lyx-
vara med stor och bred efterfrågan, särskilt i de nordiska 
länderna. Södermalm i Stockholm kom att bli något av en 
nod för den svenska väveriverksamheten, under 1800-talet 
låg flera tiotals sidenväverier i denna del av staden.

Idag finns endast Almgrens sidenväveri bevarat, som ett 
museum med de 170-åriga maskinerna fortfarande i drift, 
sade museets chef Jan Lindo under sin presentation av verk-
samheten. Lanseringen av Drömmen om svenskt silke skedde 
där, där en gång exklusiva silkesprodukter framställdes. 

Bokens författare, Anders Johansson Åbonde, berättade 
om bakgrunden till tillkomsten av den svenska silkesod-
lingen. Han framhöll betydelsen av att samla den dåvarande 
samhällseliten och därigenom få höga beskyddare för att 
lyckas starta sådan verksamhet. De första försöken kom 
till stånd 1735 och bedrevs sedan med växlande intensitet 
under åren. Flera av de svenska drottningarna intresserade 
sig för silkesodlingen, särskilt Lovisa Ulrika på 1700-talet 
och Josefina på 1800-talet. Samtidigt var några av landets 
mest betydande vetenskapsmän under dessa tider, Carl von 
Linné respektive Jakob Berzelius, engagerade i denna nä-
ring – eller det som kunde ha blivit en blomstrande näring 
om betingelserna varit gynnsammare. 

På våra breddgrader är det mycket svårt att få ordentliga 
skördar på det vita mullbärsträdet, som är den egentliga 
huvudfödan för silkeslarverna. Det gjordes tidvis stora sats-

Silkesodling var en verksamhet som pågick i Sverige under 200 år, men med mycket blygsamt 
resultat. Det var alltså något som mest liknade en dröm för alla som var engagerade. Akade-
mien har gett ut boken Drömmen om svenskt silke, skriven av Anders Johansson Åbonde, 
om alla de försök som gjordes här i landet att få igång silkesproduktion med odling av mull-
bärsträd och uppfödning av larver. Det svåra var att skapa rätt betingelser för silkeslarverna 
så att de kunde tillverka kokonger att spinna silkestråd av.

ningar – den största planteringen fanns i Visby med över 
4 000 mullbärsträd. På Gotland beräknades den totala pro-
duktionen under de år det pågick till endast cirka 100 kg 
silke. Ett rekordår vid mitten av 1870-talet utvanns cirka 11 
kg svenskt silke, och under de 70 år som det betydelsefulla 
Sällskapet för Inhemsk Silkesodling var verksamt utvanns 
sammanlagt cirka 200 kg från de svenska odlingarna. Detta 
ska jämföras med importen av utländskt silke som var ett 
par ton om året. Det sista – eller kanske det senaste – försö-
ket för denna näring gjordes åren kring första världskriget 
då man hade intentioner att starta något som kunde liknas 
vid en ny folknäring som skulle skapa arbetstillfällen, inte 
minst för kvinnor, barn och äldre.

Det är svårt att på ett tidigt stadium veta vad som kan 
komma att bli succé och vad som blir ett misslyckande, 
menade förre chefsbibliotekarien Lars Ljunggren under sin 
presentation av projektet. Han ville jämföra odlingen av 
mullbärsträd med de tidiga försöken med oljeväxtodling, 
där det senare skulle visa sig bli mycket framgångsrikt efter 
samma trevande inledning. Han gjorde även jämförelser 
med alla de projekt för en levande svensk landsbygd som 
initierades under det sena 1900-talet men där många inte 
lyckades särskilt väl och inte fick någon fortsättning.

Boksläppet avslutades med en rundvandring i museet 
och visning av dess jacquardvävstolar under ledning av in-
tendenten Kerstin Wölling. En ny specialvisning av museet 
sker den 26 maj för KSLA:s ledamöter.

På Almgrens Sidenväveri berättade akademiens f d chefsbibliotekarie Lars Ljunggren om bokprojektet och författaren 
själv, Anders Johansson Åbonde redogjorde för silkesodlingens historia i Sverige. Foton: Jimmy Lyhagen.

•
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SOLMED 71 Perspektiv på lantbrukets organisering
Historiografi,  begreppshistoria och källor
Det är lätt att följa den historiska händelsekedja som lett till nutiden. Men mycket kunde ha tagit 
andra riktningar, om vissa faktorer hade varit annorlunda under tidens gång. Denna antologi synar 
flera av lantbrukets organisationer och studerar de historiska förloppen innan de etablerade sin 
form – och de möjliga alternativa vägarna. 1900-talets tongivande organisationer, t ex Lantmän-
nen, RLF och hushållningssällskapen, har i minnesskrifter och liknande själva fört fram sin syn på 
historien, men det är de många skilda tolkningarna och utvecklingslinjerna som forskarna främst 
intresserat sig för i denna bok.

I detta perspektiv kan historisk forskning vara värdefull även för den som intresserar sig hur det 
framtida lantbruket kommer att te sig. Antologin vänder sig såväl till forskare som till verksamma 
inom lantbrukets hela organisationssfär. 
Red: Fredrik Eriksson och Per Eriksson. 280 sid. ISBN: 978-91-86573-62-1

SOLMED 72  Drömmen om svenskt silke
Silkesodling i Sverige har en närmare 200 år lång historia från 1700-talet fram till 1900-talet. Det 
var en tid fylld med förhoppningar men med ännu fler misslyckade försök. Nationell prestige, flärd, 
nyttotänkande och karriärhänsyn gjorde att flera framstående vetenskapsmän och ståndsperso-
ner engagerade sig i denna odling, som även var omhuldad av kungahuset.

Flera lärda avhandlingar skrevs, men tanken var ändå att göra silkesodlingen till en folknäring. 
Om alla dessa ansträngningar berättas i Anders Johansson Åbondes rikt illustrerade bok.

Boken innehåller även bidrag av Jakob Christensson, Kjell Lundquist, Ronny Pettersson, Leif Ru-
nefelt och Cajsa Sjöberg, som alla hjälper till att sätta in den svenska silkesodlingen i sitt historiska 
sammanhang.
Förf: Anders Åbonde Johansson. 488 sid. ISBN: 978-91-86573-68-3

KSLAT 3-2015 UNIK Utmaning
En casetävling om vägen till det hållbara naturbruket
Casetävlingen är en pedagogisk modell för att lösa problem på kort tid i grupper sammansatta på 
så sätt att gruppmedlemmarnas kunskaper kompletterar varandra.

Den 23–25 oktober 2015 samlades tolv förväntansfulla unga akademiker och praktiker hos 
Kungl. Skogs och Lantbruksakademien, KSLA, för att delta i första upplagan av casetävlingen UNIK 
Utmaning.

Det handlade om att lyfta blicken och finna vägen till det hållbara naturbruket år 2050. En tuff 
utmaning som de fyra lagen löste med framtidstro och nytänkande.

Detta nummer av KSLAT utgörs av lagens caselösningar, presenterade som populärvetenskap-
liga artiklar författade år 2050.
Förf: De fyra casetävlingslagen. 32 sid. ISBN tryckt: 978-91-86573-72-0, digital: 978-91-86573-73-3

KSLAT 2-2015 Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning
En rapport från KSLA:s Kommitté för kunskaps- och kompetensförsörjning
Sverige har trots relativt sett små skogstillgångar länge varit en ledande skogsnation – tack vare de 
människor sektorn har lockat till sig. 

Men i ljuset av bl a ett minskat intresse för naturvetenskapliga utbildningar i allmänhet och skog-
liga utbildningar i synnerhet finns risk för att sektorns internationella konkurrensförmåga hotas. 
KSLA:s Kommitté för kunskaps- och kompetensförsörjning (2013–2015) fokuserade sitt arbete på 
framtida behov av högre utbildning och åtgärder som kan bredda rekryteringsbasen, förslag som 
gör den akademiska utbildningen mer relevant och förbättrar dess kvalitet, kompetenshöjande 
samverkansformer mellan akademin och skogsnäringen, samt insatser för skogsbrukets framto-
ning och attraktivitet.

Denna skrift sammanfattar arbetet och kommitténs slutsatser. 
Red: Niklas Fogdestam. 36 sid. ISBN tryckt: 978-91-86573-69-0, digital: 978-91-86573-70-6

Våra senaste publikationer

Akademiens böcker och andra publikationer går att beställa
på vår hemsida, www.ksla.se – och oftast även att ladda ner!
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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 internationella 
klass inom de gröna näringarna.

Akademien har utsett professor Dagmar Haase, Humboldtuniversitet 
i Berlin, Tyskland, till innehavare av 2016 års KSLA Wallen-
bergprofessur, nummer tre i ordningen. Hon kommer att knytas till 
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp.

Professor Dagmar Haase vid Institutionen för landskapsekologi, 
Humboldtuniversitetet i Berlin, Tyskland, är ledande forskare inom 
området urbana ekosystemtjänster. Forskningsområdet ekosystem-
tjänster har fått ökat fokus på senare år, inte minst frågan om hur de 
ska utvärderas och värderas.

Dagmar Haases forskningsfält urbana ekosystemtjänster utgör en 
särskild utmaning i en tid då majoriteten av jordens befolkning bor i 
urbana områden. Tätortens gröna infrastruktur bidrar med ekosys-
temtjänster som kan vara avgörande för såväl samhällets hållbarhet 
som för dess invånares hälsa. Dagmar Haases arbete med planering 
av grön infrastruktur och utvärdering av urbana ekosystemtjänster, 
främst på stadsnivå, har varit banbrytande och hennes forskning in-
ternationellt ledande.

I Sverige kommer professor Haase att vara kopplad till myndighe-
ter och organisationer som hanterar den gröna infrastrukturen (kom-

KSLA:s Wallenberg- 
professor nr

Dagmar Haase

3
muner, länsstyrelser, Boverket o d), både för att 
utröna behovet av forskning och för att bidra 
med kunskaper och erfarenheter vid olika ar-
rangemang.

Dagmar Haase knyts till Institutionen för 
Landskapsarkitektur, planering och förvaltning 
vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för att 
där stärka och bredda verksamheten vad gäl-
ler urbana ekosystemtjänster och planering av 
grön infrastruktur. Samverkan ska ske bl a med 
Stockholm Resilience Centre och Mistra Urban 
Futures.

Förutom SLU kommer även Malmö och 
Lunds universitet att dra nytta av hennes sak-
kunskap. Hon kommer att undervisa på främst 
mastersnivå och ha ett stort utbyte med dokto-
rander inom sitt forskningsområde. Ett dokto-
randseminarium eller kurs planeras också, med 
svenska och internationella parter och deltagare.

•

Guldkvisten till Peter Holmgren
Den 21 mars, på Internationella skogsdagen, fick akademiledamoten Skog.dr Peter 
Holmgren ta emot Föreningen Skogens Guldkvist. Peter Holmgren har många år med 
internationellt arbete bakom sig och är sedan 2012 chef för Center for international 
forestry research, Cifor, i Bogor, Indonesien. Han blev invald i KSLA:s Skogsavdelning 
2014.

I juryns motivering till Guldkvisten står bland annat:
”Att driva den globala utvecklingen kräver sinne för vetenskap och analys såväl 

som opinionsbildning. Det kräver erfarenhet av kulturella skillnader, visioner och för-
måga att se många perspektiv Peter Holmgren förenar de talangerna. Han visar att 
engagemanget för skogen inte bara hör hemma på den egna täppan. Han gör en stor 
insats för ett hållbart brukande av världens skogar.”Peter Holmgren.

Dagmar Haase.
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Vi lämnar Skåne i en begynnande 
vår, kliver på nattåget i Göteborg och 
vaggas till sömns. Efter en lugn natt 
väcks vi fredag morgon före Duved 
för att byta till Nabotåget sista biten 
till Enafors.

Bosse Berglund, platsansvarig 
på Fjällgården, möter på stationen 
och strax är vi på plats och för den 
uppdukade frukosten. Fanns det en 
tävling i bästa havregrynsgröten är 
Bosse en stark kandidat till första-
priset. En känning av kanel och de 
små äppelbitarna gör denna del av 
frukosten till en stabil grund för att 
orka med skidturen.

Vi fixar lunchpaketet och färd-
ledare Bosse kör oss till Storulvån. 
Lite molnigt på vägen till Handöl 
men när vi kommer upp på höjden 
mot Snasmassivet öppnar sig en 
fantastisk fjällvärld. I stort sett klarblå 
himmel och nästan vindstilla. På par-
keringen vid Storulvån är det skidor 

på och sedan i lagom takt upp över 
höjderna mot Ulvåtjärn, en tur på 
dryga sex km. Högplatån är mäktig 
innan vi glider ner mot vindskyddet 
vid Ulvåtjärn. Kaffe och medhavda 
mackor smakar utmärkt medan vi 
pustar ut och njuter av en hänförande 
utsikt mot Sylmassivet.

Lite otränade som vi är tycker vi 
att detta är en lagom distans innan 
vi vänder åter. Nu har vi igen vad vi 
trampat uppför och får några härliga 
utförslöpor. Väl tillbaka får kroppen 
sitt med en varm bastu och en sval-
kande öl innan vi gör oss redo för 
den trerättersmiddag som värdinnan 
Ingalill introducerar.

Nästa dag är det snö och vi hål-
ler oss i de preparerade spåren runt 
Fjällgården. Hinner också med en tur 
ut längs ett skoterspår mot Storlien. 
Med en halvmeter snö går det bra 
tills skoterspåret viker av upp mot 
Rensjöarna. Under vår bortovaro har 

värdparet hunnit lägga ett ytterligare 
spår ut mot myrarna vid Enan. Det blir 
lördag kväll och det har samlats fler 
gäster. Vi får alla njuta av en lyxmåltid 
med stekt röding som huvudrätt.

På söndag har vi planerat för fiske 
på Rensjön. Efter att ha löst våra fis-
kekort skidar vi norröver. Lite vind gör 
det kylslaget och än tydligare märks 
detta när vi står stilla och försöker få 
fisken att hugga på våra maggotpre-
parerade krokar. Två små fiskar får vi 
upp genom borrhålen i den halvme-
tertjocka isen. Båda får friheten åter. 
Vi känner att chansen är liten för rik-
tig fiskelycka så vi vänder åter mot 
Enafors. Färden hem går i strålande 
solsken och vi får en härlig avslutning 
på skidåkandet detta år. Efter sed-
vanlig bastu och middag är det dags 
att bli skjutsad till stationen. Åker 
med lokaltåget till Åre och därefter 
nattåg/dagtåg tillbaka till Skåne.

Härliga skiddagar
på Enaforsholm

Mona och Lars Törner på skidtur med Fjällgårdens 
platschef Bosse Berglund som ciceron och inspiratör. 
På söndagen fick artikelförfattaren själv upp en liten, 
liten fisk. 

Enaforsholm Fjällgård  Tel 0647 730 26  Mob 0705 27 30 26  info@enaforsholm.se  www.enaforsholm.se
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Jaktledarna lägger stor vikt vid att 
förmedla upplevelsen av det unika i 
fjälljakten vid dessa tillfällen. Flera av 
jägarna hade aldrig tidigare varit med 
om ripjakt och att få se en bra hund 
markera för en ripkull – och kanske 
strax efteråt vid uppfloget få tillfälle 
till skott – ger ett bestående minne. 
Hundförarna har avgörande betydel-
se, de förmedlar det fina samspelet 
mellan hund och människa och de 
guidar jaktlaget framåt medan hun-
den söker av terrängen.

Vid all jakt varierar väderbeting-
elserna, till glädje eller visst förtret. 
Vid dessa jakter fick jägarna uppleva 
båda delarna. Regn och snålblåst 

Enaforsholm Fjällgård  Tel 0647 730 26  Mob 0705 27 30 26  info@enaforsholm.se  www.enaforsholm.se

ena dagen men med sol och fantas-
tiska vyer nästa dag när de jagade 
sig fram över fältet. 

Vid varje ripjakt om två dagar del-
tog tio jägare. Hundförarna skiftade 
vid lunchen på fjället för att alla skulle 
få möjlighet att möta mesta möjliga 
av nyanserna i jakten. Antalet fällda 
ripor var färre än under föregående 
år vilket kan bero på en svag föryng-
ring. Men det finns också anledning 
reflektera över betydelsen av högt 
predatortryck och ett många gånger 
högt jakttryck.

Väl hemma på Enaforsholm 
Fjällgård efter jakterna brukar det 
finns tid för bastu och lite eftersnack 

Härliga skiddagar
på Enaforsholm

Jakt i 
Enaforsholmstrakt

Varje höst brukar några jakter organiseras i den mäktiga fjällterrängen runt 
Enafors-Handöl och med Enaforsholm Fjällgård som ”basstation”. Så även hösten 
2015 då två ripjakter och en älgjakt genomfördes i september–oktober.

före middag. Ett mycket uppskattat 
inslag utgjorde det lilla smakprovet 
på ripa som serverades som mellan-
rätt vid middagen efter första dagens 
jakt. 

Den dag det var älgjakt tillsam-
mans med vännerna i bygden var 
det älgen som drog längsta strået. 
En härlig dag med älg inne i såten 
och med i härdigt skall från hunden 
– alla var på helspänn. Men det var 
något glest mellan passkyttarna och 
lite vatten i Enan. Det gav älgen en 
chans att gå ur såten. Det lyckades 
den med denna gång... Men en upp-
levelse var det!

– Text och foton: LARS TÖRNER –

Hund på språng! Efter jakten får ett gäng nöjda 
jägare resultatet tillagat efter konstens alla regler.



46 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2016

Senast den 2 maj om du vill...
... aktivera ungdomar och barn i eller 
nära naturen,

... skapa möten mellan människor inom 
jord- och skogsbruket eller trädgårds-
näringen,

... arrangera en aktivitet som skapar dia-
log och stärker de gröna näringarna 
i samhället,

– kanske genom ett projekt som främjar 
de gröna näringarnas roll i integrations-
arbetet!

Mer info: www.ksla.se, under Anslag & Stipendier.

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 

SÖK PENGAR!
ur

Svenska Lantbruksveckans fond

Akademien finansieras – frånsett ett mindre statsbidrag 
som ersättning för utförda tjänster – genom avkastningen 
från egna fonder. Därtill har KSLA under årens lopp fått 
förtroendet att förvalta ett antal stiftelser, vilkas donatorer 
har angivit hur avkastningen ska användas.

Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja veten-
skaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn. 
Medlen delas ut i form av forskningsanslag och stipendier/
resestipendier. Akademien tar årligen emot drygt 350 an-
sökningar om medel från stiftelserna.

Ansökan görs via ett webbaserat ansökningssystem vid 
vissa tillfällen varje år:

Lite om
Akademiens anslag och stipendier

Kontakt
Akademijägmästare Birgitta Naumburg
birgitta.naumburg@ksla.se, 070-661 14 71

Välkommen att hyra
Bedas hus!

Akademiens egendom Barksätter ligger vid sjön Bjälken, ca 3 
km väster om Östra Vingåkers kyrka strax utanför Katrineholm i 
Södermanland.  Där finns nyrenoverade Bedas hus.

Dygnsvis eller hela veckor. 
Två bra sovrum, ett arbets-
rum och en ”groggveranda” 
med utsikt över sjön Bjälken 
på övervåningen. På neder-
våningen en sovkammare, 
vardagsrum med bäddsoffa, 
matrum, kök och ett trevligt 
badrum. Plats för 7 övernat-
tande gäster. Fin sjöutsikt 
och tillgång till brygga och 
bad i sjön Bjälken.

• 15 januari – C. F. Lundströms Stiftelse
• 15 februari – Stiftelsen Anders Elofssons fond, Stiftelsen 

Svenska Vallföreningens fonder
• 1 april – Stiftelsen SLO-fonden
• 5 maj – Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond (i 

år infaller dock sista ansökningsdag den 2 maj p g a Kristi 
Himmelsfärdsdag)

• 1 juni – Nilsson-Aschans stipendiefond och J. M. Svens-
sons donationsfond

• 15 september – flertalet av akademiens förvaltade stiftel-
ser

• 1 november – Stiftelsen SLO-fonden, Stiftelsen Svensk 
Växtnäringsforskning



47KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2016

14 apr – Seminarium på IVA
Skogsnäring på frammarsch
IVA:s program Innovation i Skogsnäringen och regeringens Nationella 
Skogsprogram syftar till att stärka skogsnäringens frammarsch. Här står 
arbetet i dessa i centrum.

14 apr – Akademisammankomst*
Land och stad – nya relationer i en osäker tid
Med avstamp i en landsbygdskommun vill vi vitalisera en diskussion 
som går i ganska upptrampade spår, där landsbygden är förloraren och 
staden står för kreativitet och växtkraft.

25 apr – Föreställning på Dramaten
En afton om Östersjön – hoppfullhet och hot
Ett samarrangemang med tre andra akademier och Dramaten för att 
fira kungens 70-årsdag. Det handlar om vårt innanhav ur en rad olika 
perspektiv. Med ledamöter, andra insatta och Dramatenskådespelare.

27 apr – Exkursion till Linköping*
Skogsskötsel för olika värden
Vi har alla olika önskemål om hur skogen ska nyttjas, men i slutänden 
avgör skogsägarens mål hur skogen sköts. Vi tar del av två markägar-
kategoriers mål avseende virkesproduktion, rekreation, friluftsliv och 
landskap.

12 maj – Vårexkursion & akademisammankomst, 
Strömsholm*
Strömsholm – hästcentrum och kulturhistoria
Här har hästverksamhet bedrivits sedan början av 1600-talet. Idag är riks-
anläggningen ett etablerat utvecklingscentrum inom främst ridsport – 
människor utbildas här för att i sin tur utbilda hästar och människor. 

18 maj – Seminarium
Nudging – medvetna strategier för att förändra konsu-
menters beteenden kring mat och hållbarhet
Nudging är att försiktigt ”knuffa” konsumenter att göra det ”rätta” – och 
nudgingstrategierna samordnas med hjälp av beteendevetare. Här får vi 
del av kunskapsläget och praktiska exempel.

19 maj – Utvecklingsseminarium/workshop
En UNIK framtidsmöjlighet
Om hur KSLA har arbetat med Unga i KSLA och med att få in de ungas 
perspektiv i organisationen. Vi diskuterar hur arbetet att engagera unga 
i KSLA, och andra organisationer, kan utvecklas.

*) Endast för ledamöter och/eller särskilt inbjudna.

Reservation för ändringar. Arrangemangsprogrammet uppdateras kontinuerligt. Alla arrangemang sker i KSLA:s lokaler, 
Drottninggatan 95 B i Stockholm och är öppna och kostnadsfria, om inte annat anges på vår hemsida. 

Där finns ytterligare information och anmälningslänk: www.ksla.se.

Följ oss på Twitter – @KSLA_Academy. Vi finns också på Facebook – Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Kalendarium

23–30 juli – Fjällkurs med vandring i Jämtland 
Unna dig att bli fjällbiten i kunnigt och trevligt sällskap! Enaforsholm Fjällgård, nära Storlien.
En bred introduktion till den svenska fjällvärlden. Kunniga lärare berättar om fjällväxter, fåglar, skog, rennäring och 
mycket annat. Vi äter gott, bor bra, och vandrar mycket – god grundkondition rekommenderas.
Hela veckan kostar 5 400 kronor för studenter och 8 800 för yrkesverksamma deltagare. Priset inkluderar allt utom resan 
till Enaforsholm. Dit åker man enklast med nattåg som stannar på promenadavstånd.
20–28 deltagare. Platserna fördelas i turordning efter anmälningsdatum. Sista anmälningsdag 15 maj 2016.
Mer information och intresseanmälan: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06.

Beställ information från akademien
Vill du ha information via e-post om akademiens arrangemang, publikationer o s v så är det enklaste

att du skickar ett e-postmeddelande till akademien@ksla.se och talar om det.



Utbildningsstöd/ 
resestipendium
för studerande/forskarstuderande
vid SLU

AGRONOM • HORTONOM • LANDSKAPSARKITEKT • LANTMÄSTARE

SÖK SENAST 1 JUNI!

VILL DU
• delta i en internationell konferens på ditt studieområde?
• studera vid universitet utomlands en kortare tid?
• få hjälp med kostnadsersättning vid praktik inom eller utanför Sverige?

Information/kriterier och anvisningar för ansökan finns på www.ksla.se/anslag-stipendier/.

Ansök senast den 1 juni 2016 kl.17.00 via vårt webbaserade ansökningssystem. 

Nilsson-Aschans stipendiefond delar ut stipendier till agronom-/hortonomstuderande.
J. M. Svenssons donationsfond delar ut ett stipendium för två år till elev vid SLU Ultuna.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se


