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Det är glädjande att kunna notera att KSLA:s frågor blivit 
allt mer aktualiserade i den svenska samhällsdebatten un-
der de senaste åren. Svensk livsmedelsproduktion lyfts nu 
fram ur många aspekter, skogens och jordbrukets viktiga 
roller i ett biobaserat och klimatsmart perspektiv är centrala 
i framtidsdiskussionerna, landsbygdens viktiga betydelse 
i ett allt mer urbaniserat samhälle får också stort fokus – 
även om avståndet mellan land och stad ofta känns för stort. 
Självklart är det också viktigt att vi när det handlar om våra 
produktionsfrågor hittar en vettig balans i diskussioner och 
ambitioner gentemot påverkan på omgivande miljö (såväl 
negativ som positiv), liksom i förhållande till andra intres-
sen.

Här spelar Kungl .Skogs- och Lantbruksakademien en 
viktig roll som den oberoende mötesplatsen för de gröna nä-
ringarna. Inom våra väggar diskuterar praktiker och teore-
tiker frågor som är livsviktiga för vår överlevnad, inte för att 
vinna några debatter utan för att belysa dem från olika håll 
och på så sätt öka vår gemensamma kunskapsmassa. Det är 
en av de vägar KSLA har valt i sin ambition att stärka de 
gröna näringarna för en hållbar framtid.

KSLA Nytt & Noterat innehåller främst referat från 
våra arrangemang på KSLA. Referaten speglar också väl 
några av mest aktuella frågorna inom de gröna näringarna. 

Klimatfrågor i fokus
Klimatfrågorna är en av vår tids viktigaste frågor och jord-
brukets roll är ofta på tapeten. I artikeln från marssemina-
riet ”Jordbrukets metanutsläpp – hur stora och viktiga är 
de?”, som hade fokus på metanutsläpp och dess roll i klimat-
förändringarna, framgår tydligt att jordbruket kan minska 
sina metanutsläpp. Samtidigt konstaterades att globalt står 
jordbrukets metangasutsläpp för mindre än 10 procent av de 
mänskligt orsakade växthusgasutsläppen.

Om vi jämför metangasutsläpp från både mjölk- och 
köttproduktionen i Sverige idag med den nivå vi hade på 
1930-talet, då vi hade som flest nötkreatur, så är dagens 
utsläpp ungefär hälften så stora. Det är uppenbart att det är 

Bästa läsare, välkommen till årets andra 
nummer av KSLA Nytt & Noterat!

Sekreteraren 
har ordet

Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin.

de fossila koldioxidutsläppen som är det helt dominerande 
problemet. Med andra ord: att fasa ut användningen av kol, 
naturgas och olja är självklart det som ger den riktigt stora 
och långsiktiga klimateffekten.

Skogen och skogsproduktionen ger en stor och viktig 
positiv klimateffekt genom att träden binder koldioxid vid 
sin tillväxt. Ur klimatsynpunkt skapar ökat byggande i trä 
ytterligare stor nytta. Våra nuvarande byggmetoder, som 
baseras på kolossala mängder stål och betong, står för en 
tredjedel av världens energianvändning. Till det kommer 
energin för att framställa byggnadsmaterialen. Här finns 
en enorm potential – och att öka användningen av trä från 
våra skogar för att täcka byggnadsbehoven behöver inte bli 
dyrare! Läs mer från seminariet som handlade om skog som 
råvara i ett kundperspektiv.

Sveriges gåva till Finland 100 år
KSLA har fått det hedrande uppdraget att ansvara för ge-
nomförandet av en spännande satsning med syfte att sti-
mulera och utöka samarbetet inom skoglig forskning mel-
lan Finland och Sverige. Satsningen innebär att ett antal 
forskningstjänster kommer att utlysas under några år, med 
start den 6 december 2017. Detaljerad information kring 
utlysningarna kommer att läggas ut på vår hemsida under 
hösten.

Tack för mig
Detta är min sista ledare i KSLA Nytt & Noterat i min roll 
som akademiens sekreterare. Den 3 juli tar Eva Pettersson 
över detta fantastiskt trevliga uppdrag. Evas kontaktuppgif-
ter finns på KSLA:s hemsida www.ksla.se

Med detta vill jag önska alla läsare en riktigt skön och 
avkopplande sommar!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD
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uktfri och färglös. Kraftfull, men kortlivad. Och den 
dyker upp lite varstans. Så kan man beskriva klimat-
politikens mest omdebatterade gas, tillika ämnet för 

dagen på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens semi-
narium ”Jordbrukets metanutsläpp – hur stora och viktiga 
är de?” den 8 mars.

Metan bubblar upp från våtmarker och risodlingar, föl-
jer med idisslarnas utandning, stiger ur termitstackar, sipp-
rar från soptippar, läcker från naturgasledningar, kolgruvor 
och skiffergasfält, bildas vid bränning av mark och, när 
permafrosten tinar, väller upp från lervulkaner1 och finns 
lagrad i form av metanhaltig is (metanklatrat2) i sediment 
på havens botten.

Sedan förindustriell tid har metanhalterna i atmosfären 
stigit med 150 procent och denna potenta växthusgas orsa-
kar nu cirka en femtedel av den globala uppvärmningen.3 

Att drygt hälften av utsläppen beror på mänskliga aktivi-
teter är experterna ense om. Men hur mycket som kommer 
från olika källor är svårare att mäta och beräkna. Storleken 
på utsläppen från frackning (teknik för att utvinna gas ur 
lerskiffer) är omdiskuterade. Våtmarkernas utsläpp i tro-
pikerna likaså. Tillräckligt med mätdata saknas. Övriga 
naturliga utsläpp (termiter, hav, permafrost, sjöar) har upp-
skattats till allt från 21 till 132 miljoner ton metan per år. 
Christel Cederberg, professor på Institutionen för energi 
och miljö, Chalmers Tekniska Högskola, manar till öd-
mjukhet. 

Det gäckande

Halterna av metan i atmosfären har ökat dra-
matiskt sedan förindustriell tid. Jordbruket kan 
minska sina metanutsläpp. Men för att stabili-
sera klimatet på lång sikt är det viktigast att få 
ned de fossila koldioxidutsläppen till noll. 
Text: JENNY JEWERT

– Det finns stora osäkerheter kring den globala metan-
budgeten. Vi vet inte ens hur stora våtmarkerna i tropikerna 
är, och hur mycket de läcker. Det behövs mer forskning.

Komplexa relationer
Men det är inte bara källornas storlek som är svårbedöm-
da. Det är även metansänkan, hydroxylradikalerna (OH). 
Dessa extremt kortlivade och reaktiva molekyler brukar 
liknas vid atmosfärens tvättmedel som rensar luften från 
metan och andra luftföroreningar. Inom ett decennium har 
hydroxylradikalerna tvättat bort det mesta av metanet från 
atmosfären. Det är alltså tack vare dessa molekyler som me-
tanet inte orsakar en ännu större temperaturhöjning än vad 
det gör. Sänkan i sig är dynamisk, det vill säga går metan-
halterna upp ökar sänkan och går metanhalterna ned mins-
kar sänkan. Mängden ”tvättmedel” i atmosfären styrs även 
av hur stora utsläppen av luftföroreningar som kolmonoxid 
och NOx (kväveoxider från bränsleförbränning och kemis-
ka industriella processer) är. Variationer i UV-strålningen 
påverkar också koncentrationen av hydroxylradikaler i at-
mosfären. Lägg därtill att bakterier fixar viss nedbrytning 
av metan i marken, och att en liten del metan försvinner i 
reaktioner med klor strax över havsytan. Komplext är bara 
förnamnet. Utmaningar saknas sannerligen inte för värl-
dens klimatmodellerare. 
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1. Lervulkaner håller relativt låga temperaturer och spyr därför ut lera istället för lava. 
2. Metanklatrat är stabilt vid låga temperaturer eller högt tryck. Det finns i permafrost i Sibirien och i sediment i världshavens bottnar.
3. Om indirekta uppvärmande effekter av metan räknas in blir metanets uppvärmande effekt högre.
    Se www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf sid 697–698.

L
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Sammantaget är det förstås skillnaden mellan utsläppen 
och sänkan som avgör om växthusgasen metan ökar eller 
minskar i atmosfären. Under en period i början av 2000-ta-
let planade metanutsläppen ut. Sovjetunionens kollaps och 
minskad naturgasanvändning är en möjlig förklaring till 
det tillfälliga hacket i kurvan. Ovanligt torra år med mins-
kade utsläpp från våtmarker, nya bevattningssystem i ris-
odlingar, förändringar i utsläpp av NOx och kolmonoxider 
(som ökade metansänkan, OH) är andra pusselbitar som 
forskarna bollar med.  

– Experterna har ingen klar uppfattning om vad som 
varit viktigast, utan försöker pussla ihop det med hjälp av 
dessa förklaringar, säger Daniel Johansson, docent i klimat-
vetenskapliga analyser, Chalmers tekniska högskola.  

Däremot är klimatforskarna ganska säkra på att den 
kraftiga ökningen som skett de senaste tio åren på unge-
fär 10 miljoner ton per år främst kommer från mikrobiell 
aktivitet. Genom studier av metanets isotopsammansätt-
ning4, går det nämligen att se om metanet har fossilt eller 
biologiskt ursprung. Biogent metan har en lättare isotop-
signatur än fossilt, det vill säga en större andel kol-12. 

– Utsläppen ökar framför allt i de tropiska delarna av 
världen, men även i Kina. Man har inte kunnat se någon ök-
ning från arktiska områden, så den stigande metanhalten i 
atmosfären beror inte på tinande permafrost, säger Christel 
Cederberg.

Kossor eller klimat?
Men vad i tropikerna som drivit på ökningen det senaste 
årtiondet är en gåta som fortfarande gäckar klimatfors-
karna. I mejl-korrespondens med ett antal internationella 
storheter inom metanforskningen pekar Marielle Saunois5 

och Philippe Bousquet vid Université de Versailles Saint-
Quentin i Frankrike, liksom Benjamin Poulter på NASA 
Goodard Institute, USA, på ökade utsläpp från jordbruk 
och avfall som en trolig orsak till de senaste förändring-
arna. Andra menar att utsläppsökningen främst kan för-
klaras med meteorologiska faktorer som temperatur och 
nederbörd. 

”Om jordbruket skulle ha orsakat den kraftiga föränd-
ringen i tillförseln av metan till atmosfären från år 2007 
skulle det krävas en motsvarande kraftig ökning i jord-
bruksproduktionen, men vi känner inte till någon sådan. 
Klimateffekter på tropiska våtmarker är en mer sannolik 
förklaring”, meddelar Stefan Schwietzke, vid universitetet 
i Colorado, NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Organisation), USA.

Pep Canadell, direktör för Global Carbon Project, och 
forskare vid CSIRO, Australien, gör en liknande analys:

”Under de senaste tre åren (2014–2016) har utsläppen 
fortsatt att öka ännu mer. En så snabb ökning kan inte vara 
driven av boskap eller risfält, utan måste vara kopplad till 
utsläpp från våtmarker. Nederbördsrika förhållanden i vissa 

4. En isotop av ett ämne har samma antal protoner i atomens kärna, men fler eller färre neutroner bundna till kärnan, vilket påverkar atomens vikt (masstal).
5. Metanbudgeten i The Global methane budget 2000–2012, Saunois et al. 2016, presenterades på KSLA-seminariet av Christel Cederberg. I den pekas jordbruket 
ut som trolig orsak till ökningen i metanutsläpp de senaste tio åren.

Metanutsläppen från jordbruket utgör knappt 7 procent av de totala växthusgasutsläppen i Sverige. Foto: Ylva Nordin.
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regioner i kombination med de höga temperaturer vi upp-
levt de senaste åren är den mest troliga orsaken.”

I värsta fall är den nya ökningen av metan i atmosfären 
alltså ett tecken på att klimatförändringen börjar slå ige-
nom och påverka utsläppen från naturliga ekosystem som 
våtmarker. Tropiska våtmarker är känsliga för klimatvaria-
tioner. Stigande temperatur, mer nederbörd och större över-
svämningar får metanutsläppen att skjuta i höjden direkt. 

Professor Euan Nisbet, University of London, framhål-
ler ytterligare en aspekt:

”Isotopsignaturen i utandningen från kor i Sydamerika 
och Afrika (tropikerna) skiljer sig från isotopsignaturen från 
europeiska och nordamerikanska kor. Eftersom utsläppen 
ökat mest i tropikerna, borde det vara metan från ’tropiska’ 
nötkreatur (rikt på C-13) som ökat mest i atmosfären. Men 
det isotopskifte vi faktiskt har sett (mer C-12, mindre C-13) 
kan inte förklaras av utsläpp från kor i tropikerna.” 

Det hela har att göra med vilka slags växter som in-
går i kossornas foder (C3- eller C4-växter6), vilket i sin tur 
medför att metanet från tropiska kor ser annorlunda ut än 
metanet från kossor i tempererade områden. Forskarna ar-
betar i det avseendet med en hisnande god upplösning vad 
gäller utsläppskällorna. Men mer data och forskning behövs 
innan modellerare och de som mäter metan på olika sätt kan 
enas kring en förklaring till det senaste årtiondets kraftiga 
ökning av metanhalter i atmosfären. 

Ökade utsläpp från våtmarker i tropikerna är en möjlig orsak till det senaste årtiondets stigande metanhalter i atmosfären. Foto: fotoakuten.se.

6. C4-växter är bättre anpassade till varma och torra klimat än C3-växter. Namnet kommer av att C3-växter har tre kolatomer i basmolekylen för fotosyntesen, 
medan C4-växter har fyra. I Afrika och Sydamerika äter nötkreaturen en hög andel C4-växter (savanngräs, skörderester från majs, durra, hirs and sockerrör). C4-
foder är mer rikt på C-13, vilket återspeglas i isotopsignaturen. 

GWP & GTP – OLIKA SÄTT ATT SKATTA KLIMATEFFEKTEN
Metan är en kraftfull växthusgas med kort omloppstid i 
atmosfären. Koldioxid har en lägre uppvärmande effekt, 
men stannar i atmosfären i tusentals år. För att kunna jäm-
föra dessa olika växthusgaser, räknar forskarna om metan 
till koldioxidekvivalenter.

Vanligaste omräkningsmodellen är GWP-100, Global 
Warming Potential, och det är denna som används i all 
nationell rapportering under FN:s klimatkonvention. GWP-
100 är ett mått på hur mycket en gas bidrar till den upp-
värmande effekten (watt/m2) under en hundraårsperiod, 
jämfört med ett lika stort utsläpp av koldioxid. GWP talar 
om hur mycket energi som har tillförts atmosfären.

Ett annat mått är GTP, Global Temperature Change 
Potential. GTP är mer komplicerat att räkna fram, och har 
därför större osäkerheter. Men för politiker är detta mått 
mer relevant, eftersom GTP anger hur mycket ett utsläpp 
bidrar till den faktiska temperaturhöjningen efter ett visst 
antal år.

För metan och jordbruket har det stor betydelse vilken 
metrik som används. I GWP blir metanets klimateffekt 
relativt stor, medan metanets betydelse för klimatet blir 
avsevärt mindre mätt i GTP-100. Om fokus för politiken är 
att undvika långsiktiga klimatförändringarna och stabili-
sera klimatet runt 2 grader är GTP med en tidshorisont på 
50–100 år användbart. 
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CH
4
 vs. CO

2
Men hur stora och viktiga är då jordbrukets metanutsläpp i 
relation till andra utsläpp? 

För att kunna besvara den frågan på ett vettigt sätt 
måste man ha klart för sig att metan är en kortlivad växt-
husgas, och att biogen metan från risodlingar och idisslare 
inte tillför atmosfären någon fossil koldioxid. Medan koldi-
oxid från fossila källor är en långlivad gas som ackumuleras 
i atmosfären så länge utsläpp pågår, försvinner det mesta 
(70 procent) av metanet efter tio år, och efter 50 år finns 
bara några procent kvar.  

– Koldioxidens bidrag till temperaturförändringen är 
mer eller mindre irreversibelt. Effekten av dagens koldioxid- 
utsläpp ligger kvar under tusentals år. Ska vi stabilisera 
jordens medeltemperatur på två grader över förindustriell 
tid, som är en målsättning enligt Parisavtalet, så måste de 
fossila koldioxidutsläppen ned till noll. Utsläppen av metan 
behöver däremot inte gå ned till noll för att stabilisera kli-
matet, säger Daniel Johansson.  

Om så världens alla idisslare (kor, får, getter) skulle för-
svinna från jordens yta idag – ett extremt antagande – skulle 
den globala medeltemperaturen i ett hundraårsperspektiv 
påverkas ganska lite.7 Detsamma gäller om mänskligheten 
skulle upphöra med risodling vars metanutsläpp står för 
knappt två procent (GWP-100)8 av de globala klimatpå-
verkande utsläppen. En så omvälvande omläggning av jord-
bruket skulle innebära att livsmedelssystemet tappar nyttor 

Risodlingar står för en ytterst liten del av de globala växthusgasutsläppen, mindre än 2 procent. Foto: Daniel Burka.

UTSLÄPP
Globalt står jordbrukets metanutsläpp för cirka 8 % av 
de mänskligt orsakade växthusgasutsläppen (GWP-100), 
fördelat på drygt 6 % från idisslarna och deras stallgödsel 
och knappt 2 % från risodling. Viss metan frigörs vid mark-
bränning, vilket bidrar med ytterligare 1 % av de globala 
metanutsläppen. 

BIOGEN OCH FOSSIL METAN
Metan från jordbruket ingår i ett biologiskt kretslopp, och 
tillför inte atmosfären fossil kol, vilket metan från fossila 
källor gör. I det korta tidsperspektivet är skillnaden mellan 
fossil och biogen metan marginell, men i ett långt tids-
perspektiv (flera hundra år) påverkar fossil metan klimatet 
mer eftersom det tillför atmosfären fossil koldioxid när det 
bryts ned.

SVENSKA METANUTSLÄPP FRÅN JORDBRUKET 
Idag motsvarar jordbrukets utsläpp av metan ungefär 3,6 
miljoner ton koldioxidekvivalenter (GWP-100) av Sveriges 
totalt 53,7 miljoner ton utsläpp (knappt 7 % av utsläppen). 
Mellan 1990 och 2015 minskade metanutsläppen från 
jordbruket med cirka 7 %. 

7. Grovt räknat skulle en uppvärmande effekt motsvarande ca 0,2–0,25 grader C tas bort. Källa: Daniel Johansson, Chalmers Tekniska Högskola, och Gunnar 
Myhre, CICERO. 
8. Se faktaruta GWP och GTP.
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i form av förmåga att försörja världens befolkning med mat, 
liksom biologisk mångfald kopplad till betande djur. Att 
reducera metanutsläppen från kol, naturgas, olja (som ändå 
ska fasas ut) och avfallshantering är däremot en renodlad 
miljövinst.

Men innebär detta att vi skulle kunna frysa dagens me-
tanutsläpp från jordbruket på ungefär dagens nivå – och 
samtidigt klara tvågradersmålet? Nja, det beror helt enkelt 
på hur framgångsrik världen är på att fasa ut de fossila kol-
dioxidutsläppen. Ju mer koldioxid som hinner ackumuleras 
i atmosfären desto större blir behovet av att också minska 
metanutsläppen, för att undvika farliga temperaturhöj-
ningar. Forskarna pratar om en trade-off mellan koldioxid 
och metan. Eftersom metan är en så stark växthusgas (120 
gånger starkare än motsvarande utsläpp av koldioxid under 
det första året efter ett utsläpp), men kortlivad, kan mins-
kade metanutsläpp ge snabba positiva effekter på klimatet. 
I stora delar av världen kan till exempel en effektivare djur-
hållning minska utsläppen per producerad mängd kött eller 
mjölk. 

– Men även i Sverige och andra länder med förhållan-
devis resurseffektiv produktion finns potential att minska 
metanutsläppen, kanske med så mycket som en tredje-
del i mjölk- och nötköttsproduktionen, säger Rebecca 
Danielsson, doktorand i metanproduktion hos kor på 
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges 
Lantbruksuniversitet. 

En liten utsläppsminskning (5 procent) kan uppnås med 
avel, eftersom det finns skillnader mellan djurindivider i hur 
mycket metan de producerar. I övrigt handlar det mycket 
om att öka smältbarheten på fodret och att ha goda sköt-
selrutiner. Men flera åtgärder för att minska metanutsläp-
pen hamnar i konflikt med djurskydd och naturvård. Djur 
som föds upp långsamt och på naturbeten har en större 
klimatpåverkan än djur som föds upp mer intensivt i stal-
lar och på odlade vallar. Utöver produktionsåtgärder kan 
även minskad efterfrågan på animalier minska jordbrukets 
metanutsläpp.9

Den stora potentialen för kostnadseffektiva utsläpps-
minskningar av metan – med hjälp av bästa befintliga tek-
nik – finns dock inom gas-, kol- och oljeindustrin, liksom 
inom deponier och avfall.10 Alla dessa utsläppsminskningar 
till trots – vilket klimat kommande generationer får upp-
leva avgörs nästan helt och hållet av hur mycket koldioxid 
mänskligheten släpper ut. Koldioxiden avgör på vilken tem-
peratur klimatet ”peakar”.                                                 

9. Herrero et al., 2016. Greenhouse gas mitigation potentials in the livestock sector. Nature Climate Change.
10. Höglund-Isaksson, 2012. Global anthropogenic methane emissions 2005–2030: technical mitigation potentials and costs. Atmospheric Chemistry and Physics.

UTVECKLING I SVERIGE SEDAN 1800-TALET
Sverige har idag ungefär lika många nötkreatur som under 
1800-talets början, och knappt hälften så många mjölkkor 
som då. Under samma period har befolkningen ökat från 
2,4 till 10 miljoner, mjölkproduktionen ökat med nästan 
500 %, samtidigt som metanutsläppen från mjölkpro-
duktionen har legat kvar på samma nivå. Utsläppen per 
producerad mängd mjölk har minskat med 83 % (från 
91,7 till 15,4 gram metan per kilo mjölk) under de senaste 
200 åren. De totala metanutsläppen för både kött- och 
mjölkproduktionen har sedan 1800-talet ökat med 50 %. 
Om man däremot jämför med 1930-talet, när Sverige hade 
som mest nötkreatur (knappt 3 miljoner), är metanutsläp-
pen idag ungefär hälften så stora.
Källa: Rebecca Danielsson, SLU och Naturvårdsverket.

GLOBALA ANTROPOGENA METANUTSLÄPP, FÖRDELNING
Fossila källor  34 % 
Boskap och gödsel  31 % 
Deponier och biologiskt avfall 18 % 
Risodlingar 9 %
Markbränning 5 %  
Biobränsleanvändning i kök i utvecklingsländer 3 %  
Källa: Saunois, 2016
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Gas-, kol- och oljeindustrin står för den största potentialen att minska metanutsläppen. Foto: Jackson Jost.
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Finland blev en självständig stat den 6 december 1917 och 
Sverige har överlämnat två officiella gåvor för att uppmärk-
samma detta 100-årsjubileum. Den 1 juni presenterade 
kung Carl XVI Gustaf de svenska gåvorna vid en ceremoni 
på Hanaholmens kulturcentrum utanför Helsingfors. Den 
ena gåvan, ett konstverk av konstnären Anna Uddenberg, 
kommer att placeras just där.

Den andra gåvan är en bilateral forskningssatsning inom 
skogsproduktion och skogsindustriell utveckling, benämnd 
Tandem Forest Values. Satsningen utgörs av 12 tvååriga 
post doc-tjänster, där universitet eller forskningsinstitut i 
Finland och Sverige tillsammans formulerar forskningsan-
sökningar och engagerar lämpliga disputerade forskare för 
projektet. 

Ett seminarium hålls i kungens närvaro den 26 oktober 
hos KSLA, då gåvan mer ingående ska presenteras för ett 
80-tal särskilt inbjudna som är verksamma inom skogssek-
torn i Sverige och Finland. Eventuellt deltar även Finlands 
president Sauli Niinistö. Bland talarna finns både det finska 
och svenska statsrådet med ansvar för skogliga frågor.

Finansiering
Forskningssatsningen finansieras gemensamt av den svens- 
ka regeringen, genom forskningsrådet Formas, och de priva- 
ta svenska forskningsstiftelserna Marianne och Marcus 
 Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelsen och Skogsindustrins 
forskningsstiftelse, samt Kungl. Skogs- och Lantbruks- 
akademien (von Horns fond). Satsningen har förberetts av 
en styrgrupp etablerad av finansiärerna och initiativtaga-
ren, Kulturfonden för Sverige och Finland. Den ersattes 
den 1 juni med en svensk-finsk gåvokommitté bestående av 
Karin Perhans från forskningsrådet Formas, Carl Kempe 
från Kempestiftelsen och Chris Heister från Kulturfonden 

Finland 100 år
Sveriges gåva: ett svenskfinskt 
skogsforskningsprojekt

för Sverige och Finland samt KSLA-ledamoten Anders 
Portin från Finska Forstföreningen, Liisa Saarenmaa från 
Jord- och skogsbruksministeriet i Finland och Niklas von 
Weymarn från Metsä Fibre. 

KSLA administrerar projektet
Ett sekretariat för projektet har etablerats hos KSLA. I 
sekretariatet ingår akademiledamöterna professor Tomas 
Lundmark och professor Annika Nordin, samt professor 
Tom Lindström. Från KSLA:s kansli ansluter Carl-Anders 
Helander och Birgitta Naumburg. Sekretariatet ska utlysa 
forskartjänsterna och etablera en internationell expertgrupp 
som ska bedöma ansökningarna. Det kommer även att an-
svara för de formella kontakterna med de forskare som be-
viljas medel samt med deras universitet/institut.              

Kung Carl XVI Gustaf presenterade de svenska gåvorna på Hanaholmen.  Lite 
mingel hanns också med. Foto: Carl-Anders Helander.
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Odlingsmarken som resurs nu och i framtiden 
Jennie Barron, forskningsledare på Sustainable agricultural 
water management, IWMI, deltog via länk. Hon inledde 
med att tala om hållbart nyttjande av mark och vatten.

Fler människor kommer att äta allt bättre och denna 
ökade matproduktion kräver alltmer vatten, konstaterade 
Jennie Barron. Vattnet ska räcka även till att producera fo-
der och fibrer. Men redan idag visar statistiken stagnerande 
eller minskande skördar av majs, ris, vete och soja, även i 
flera stora producentländer. Det ses som troliga effekter av 
temperaturökningar och vattenbrist.

Effektiv vattenanvändning i produktionen är bara en av 
pusselbitarna för att klara livsmedelsförsörjningen (vid si-
dan om ändrad diet – mindre kött – som gör att kalorierna 
räcker till fler). Bevattning är fundamental för framtida glo-
bal produktion, men vatteninfrastrukturen byggs inte ut i 
takt med att behoven ökar. Regnförsörjt jordbruk är den 
vanligaste produktionsformen, som även den måste utföras 
så klimatsmart som möjligt. Förändrat klimat ger ökade 
risker – men också ökade möjligheter för innovationer vad 
gäller mark och vattenhantering. Lönsamheten för den en-
skilda brukaren är dock en förutsättning för att investe-
ringar ska komma till stånd.

Jennie Barron menade att det ändå är positivt att det 
finns ett medvetande världen över om de stora utmaningar 
som väntar, som extrema väderhändelser, matkriser och 
behov av klimatanpassningar. Hon påtalade att många kri-
tiska torrårs påverkan på skördarna inte ses i statistiken, 
eftersom produktionen konsumeras lokalt och därför aldrig 
kommer ut och noteras på marknaden.

Jordbruksmarken i Sverige och dess roll för livs-
medelsförsörjningen var ämnet för Bengt Johnsson från 
Jordbruksverket.

OECD har fördjupat sig i just markresursen i en kom-
mande rapport, berättade Bengt Johnsson. Det är en indi-
kator på att frågan om odlingsbar mark röner större upp-
märksamhet även internationellt. Att bete blir åker är en 
genomgående trend i världen.

År 1919 var arealen jordbruksmark i Sverige som störst. 
En stabil minskning har pågått sedan 1981, men markens 
avkastning har ökat snabbare än arealen har minskat. Att 
jordbruksarealen har minskat beror på 1) att skog planterats 
på marken, 2) att jordarna lagts för fäfot eller 3) att marken 
exploaterats på annat sätt. Hittills har främst lågproduktiva 
åkrar tagits ur produktion och en spådom är att en åker på 
mindre än 6 hektar inte kommer att brukas på lång sikt. 
Exploateringen innebär emellertid att alltmer god mark 
nära storstäder försvinner. Skåne har högst exploatering av 
åkermark i Sverige.

En del skogsmark kan ha rätt bra förutsättningar för att 
åter bli åker. Idag finns det en överodling av vall (ca 250 000 
hektar) som eventuellt kan användas till annat.

Klimatpåverkan på jordbruksmarken 
Kerstin Berglund, SLU, höll ett anförande om att bevara 
marken som odlingsresurs när förutsättningarna förändras. 
Hon framhöll att Sverige har bra grundförutsättningar för 
sin odlingsmark, men hoten är många. De största hoten mot 
svensk mark är markpackning, förlust av mull och exploate-
ring, samt till viss del erosion.

Mark & vatten
i ett förändrat klimat
KSLA:s kommitté för jordbrukets klimatanpassning (KLIMA) bjöd in till ett 
seminarium den 5 april om mark och vatten, de viktigaste resurserna för vår 
livsmedelsproduktion. Klimatförändringarna påverkar tillgången till vatten 
och odlingsbar mark i hela världen, även i Sverige. Vi behöver förvalta våra 
mark- och vattenresurser i Sverige, så att vi kan bidra till livsmedelsförsörj-
ningen i ett förändrat klimat. Text: HELENA ARONSSON m fl

Foto: Ales Krivec10 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 2  2017
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I ett framtida förväntat klimat förstärks hoten mot 
marken, utom möjligen exploateringen. Svenska mineral-
jordar har höga mullhalter jämfört med EU och halterna 
är stigande, om än ojämnt fördelat (vall ökar mullhalten, 
medan koncentrerad spannmål tär på mull). Förlusterna av 
organiskt material ökar på grund av högre temperaturer och 
ökad biologisk aktivitet. Ökade skördar kan dock ge större 
kolinlagring i mark, så det är viktigt med goda och stabila 
skördar.

Mer nederbörd och kraftiga skyfall kan leda till ökad 
erosion – och vid ökad vinternederbörd gäller det att ha 
bra dränering annars stiger risken för markpackning. 
Markstruktur är lätt att bryta ned men svår att bygga upp. 
Redan idag måste brukarna ständigt hantera vädervariatio-
ner, variationer som kommer att öka framöver. 

Ingrid Wesström från SLU talade om vattenhushållning 
i odlingen för att möta klimatförändringar.

Jordbrukets vattenuttag varierar mellan länder beroende 
på klimat och jordbrukets betydelse för landets ekonomi. 
Globalt används 70 procent av allt vatten i jordbruket, men 
i Sverige endast 4 procent. Här är industrin största vatten-
användare. I Sverige bevattnar vi mindre än 100 000 hektar, 
d v s mindre än 3,5 procent av den odlade arealen, men med 
hög effektivitet, 80 procent mot 40 procent globalt. Svenskt 
jordbruks uttag av vatten är litet – men vår tillgång till vat-
ten är som sämst när grödans behov är som störst.

Möjligheterna till rotutveckling och vatten- och växtnä-
ringsupptag från alven är en av de viktigaste faktorerna för 
markens produktionsförmåga. För att kunna nyttja alven 
behövs dränering. I Sverige är 30 procent av jordbruksmar-
ken självdränerande, 50 procent har tillfredsställande och 
20 procent har otillfredsställande dränering. Klimat, bärig-
het och markanvändning styr tillsammans dräneringsbeho-
vet. Förmodade klimatförändringar gör att vi kommer att 
tvingas reglera vattnet mer under sommaren. Vi kommer 
då att behöva mer bevattning och öka dräneringen för att 

klara av behovet av ökad 
avrinning. Dagens ma-
skinpark har också krav 
på en helt annan bärig-
het än den som fanns när 
dagens dräneringssystem 
lades.

Enligt FAO odlas 55 
procent av världens livs-
medel på dränerad eller 
bevattnad mark. Det är 
troligt att denna andel 
kommer att öka i fram-
tiden!

Vattnet i landskapet
Att bevattningsvatten behövs som mest när det finns som 
minst påpekade även mark- och vattenkonsult Carl-Johan 
Rangsjö, som talade under titeln ”Uppströms och ned-
ströms – allt hänger ihop”.

Markavvattning påverkar vattennivån, men i princip inte 
vattendragens flöde. Översvämning av jordbruksmark redu-
cerar flödet endast marginellt. I Emån bidrar t ex översväm-
ning av åker med endast 2 procent minskat flöde. Ökade 
flöden kräver större dimension på trummor och rensning 
av diken för att inte mark uppströms ska skadas. Både di-
ken och våtmarker måste underhållas, för att inte skada 
uppströms liggande mark. Varierande vattennivå i öppna 
diken (exempelvis genom dagvattenpåverkan) ökar under-
hållskostnaderna, på grund av erosion i sidorna. Generellt 
har underhållet av diken varit eftersatt länge och det kostar 
att komma ikapp.

Hur fungerar då lagstiftningen och Miljöbalken? Olika 
måttstockar tillämpas beroende på hur ”samhället” uppfat-
tar syftet med diket, menade Carl-Johan Rangsjö. Före år 

Dränering för att förebygga vattenmättnad. Möjligheterna till rotutveckling och vatten- och växtnäringsupptag från alven är en av de viktigaste faktorerna för 
markens produktionsförmåga. Ur Ingrid Wesströms presentation.

Odränerat Dränerat

dränodrän

55 % från 
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FAO 2013

Av världens odlade 
livsmedel kommer
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ändamålsenliga lagar och andra styrmedel som balanse-
rar hänsyn till miljön mot livsmedelsproduktion och andra 
samhällsintressen.

Behovet av avvägning mellan olika samhällsmål blir 
allra tydligast när vi lämnar fältet och tittar på hela av-
rinningsområdet med alla de intressenter och komplexa 
samband som finns där. När vi vidtar en åtgärd så måste 
ambitionen vara att den tar rimlig hänsyn till alla mål som 
vi eftersträvar. Vi har knappast råd att lösa ett problem i ta-
get – särskilt om lösningen av ett problem skapar ett annat.

Till sist berättade Tomas Johansson att regeringen ny-
ligen gett Jordbruksverket i uppdrag att inrätta ett kom-
petenscentrum som ska bidra till att öka myndigheternas 
kunskap om jordbrukets vattenhushållning för att regler 
och villkor inom området ska stödja utvecklingen av ett 
konkurrenskraftigt och hållbart svenskt jordbruk.

Seminariet avslutades med två goda exempel. Karl 
Sjölin, f d teknisk chef i Sölvesborgs kommun, visade hur 
man där lyckats genomföra ett gigantiskt samråd som såväl 
sparat både tid och pengar åt samtliga involverade som ska-
pat långsiktiga och hållbara spelregler med vattentillgång 
för alla parter. Det var ett intressant exempel på samarbete 
och förståelse mellan kommun och näring för att tillfreds-
ställa både lantbrukets och kommunens behov av bevatt-
ning och lösa frågan om vattenanvändning. 

Åsa Rölin, potatisodlare på Värmlandsnäs, menade att 
utmaningarna i ett förändrat klimat är främst blöta och ne-
derbörd. Hennes gård dikades 1939, då var det 18 m mellan 
ledningarna, men idag är avståndet kortare, 8–10 m. Åsa 
Rölin redogjorde för hur de på gården lärt sig att allt bättre 
hantera vattnet för att få en god skörd, men inte heller få 
potatisskörden spolierad av för mycket vatten – här kunde 
samhället endast i begränsad omfattning bistå med kom-
petens. 

Ett sjuttiotal personer deltog i seminariet den 5 april. 
Program och föredragshållarnas presentationer finns på 
KSLA:s hemsida.* Moderatorer var KLIMA-kommitté-
medlemmarna Helena Aronsson och Christian Hidén. 
Nästa seminarium från kommittén kommer i november 
och behandlar klimatanpassning och odling.                      

*)  www.ksla.se/aktivitet/vatten-och-mark-for-klimatanpassad-livsmedelsproduktion/

1990 var lagarna som reglerar vatten produktionsinriktade 
och efter 1990 har de blivit mer miljöinriktade. Dyr miljö-
lagstiftning för den enskilde producenten men kanske billig 
miljölagstiftning för gemene man, var Carl-Johan Rangsjös 
summering. 

Jan Eksvärd, LRF, talade om vattenfotavtryck från 
svensk livsmedelsproduktion. Är stort vattenfotavtryck ett 
problem, vilket namnet på begreppet förespeglar? 

Nej, begreppet anger enbart en storleksordning, som 
inte nödvändigtvis kopplar till en brist, sade Jan Eksvärd. 
Eventuella problem tydliggörs först efter en analys av av- 
trycket. Låga skördar ger t ex höga fotavtryck. Vatten-
fotavtryckberäkningar kan vara värdefullt i analysen av 
hållbar vattenanvändning vid ett ändrat klimat, i ett om-
vandlat landskap, vid stor handel och med ökad global 
befolkning. Men beräkningen tydliggör inte odlingens 
användning av fossilt vatten, d v s användning av vatten 
som tas från icke-förnyelsebara källor. Det är en svaghet i 
begreppet. Vattenfotavtrycksberäkningar ger Sverige kom-
parativa fördelar i ett odlingsperspektiv, eftersom vi har 
mycket så kallat grönt vatten (regnvatten) och höga skördar.

Hur ska klimatanpassningen gå till?
Samhällets roll talade Tomas Johansson från Jordbruksverket 
om och han började med att fråga sig varför samhället ska 
engagera sig i klimatanpassningen av jordbruket.

De senaste decennierna har intresset för svensk livs-
medelsproduktion varit litet men nu ser vi en omsväng-
ning. Klimatförändringarna, befolkningsökningen och det 
allmänna världsläget har gjort att intresset för jordbruks-
produktion ökat även i Sverige. Ett resultat av detta är att 
de politiska partierna enats om en livsmedelsstrategi.

Tomas Johansson menade att jordbrukarna kommer att 
lösa en stor del av anpassningen på egen hand. Samhällets 
roll är bidra till att skapa rätt förutsättningar. Den kanske 
viktigaste förutsättningen är det finns en lönsamhet som 
motiverar investeringar. Samhället kan påverka via skat-
te- och stödsystem. Det handlar också om att säkerställa 
tillgången på kunskap och kompetens och att utveckla 

Foto: Jimmy Ruiz
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IUFRO är en av världens äldsta internationella vetenskap-
liga organisationer, grundad 1892 på övertygelsen att den 
vetenskapliga forskningen måste vara en internationell 
verksamhet. IUFRO förenar idag över 15 000 forskare i 
mer än 120 länder från nästan alla delar av världen.

Vart femte år hålls IUFRO World Congress, en av de 
största globala skogshändelserna med 3 000–5 000 delega-
ter. Kongressen samlar vetenskapsmän och intressenter från 
alla delar av världen för att diskutera tvärvetenskapliga och 
tekniska frågor relaterade till prioriterade områden inom 
skogsforskning, politik, miljö- och näringslivsfrågor.

Basen för ansökan
Huvudkriterierna för utvärderingen av förslagen är värd-
land och stad, ekonomiska åtaganden, kongresslokal och 
exkursioner i skogen. En IUFRO-kongress på hemmaplan 
är ett utmärkt tillfälle att höja Sveriges och våra grann-
länders internationella skogliga profil. Fältresor ingår i 
kongressprogrammet, vilket ger enastående möjligheter att 
diskutera hållbar skogsförvaltning, omvandlingen till ett 
biobaserat samhälle och politisk utveckling.

Norra Europa, och Sverige i synnerhet, har en lång 
historia av mångsidig förvaltning av skogar och landskap i 
harmoni med skogsvetenskapen. Skogssektorn har varit en 
av hörnstenarna i vår ekonomiska utveckling.

Idag diskuteras behovet av ett mer integrerat tillväga-
gångssätt för främjande av multifunktionellt utnyttjande 
av skogar för trä- och fiberbaserade produkter och andra 
ekosystemtjänster. För detta krävs ytterligare forskning, 

dialoger och sektorsövergripande samarbeten. Det över-
gripande målet för XXVI IUFRO World Congress 2024 
föreslås vara att identifiera hur dessa behov och nya krav 
kommer att påverka framtida forskningsagenda i enlighet 
med 2030-agendan för hållbar utveckling och IUFRO-
strategin.

Ett brett stöd från intressenterna
Stockholm skulle vara en utmärkt plats för kongressen år 
2024, inte minst med tanke på att det är närmare 100 år 
sedan Sverige arrangerade en stor skogskongress. Ansökan 
har brett stöd bland svenska, nordiska och baltiska aktö-
rer. Drygt 50 brev som stöder ansökan har skickats till 
IUFRO:s president Mike Wingfield på IUFRO:s huvud-
kontor i Wien. Bland avsändarna märks Nordiska minis-
terrådet, Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, 
universitet i alla deltagande länder och naturligtvis de stora 
skogsbolagen och skogsforskningsorganisationerna och ett 
flertal andra intresseorganisationer, inklusive KSLA. De är 
alla villiga att spela en aktiv roll i planeringen och genom-
förandet av kongressen.

SkogD Fredrik Ingemarson är ordförande i organisa-
tionskommittén och har samordnat ansökan på uppdrag av 
SLU. I organisationskommittén ingår därutöver nuvarande 
vice presidenten i IUFRO professor Björn Hånell, KSLA:s 
preses Lisa Sennerby Forsse och akademijägmästare Birgitta 
Naumburg, organisationskommitténs sekreterare.           

IUFRO International Union of 
Forest Research Organizations

Svensk-nordisk-baltisk ansökan: 
Världsskogskongress år 2024
Sverige ansöker tillsammans med Danmark, Est-
land, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge 
om IUFRO World Congress 2024, den 26:e i ord-
ningen.

Konstellationen har god chans att stå som den 
starkaste kandidaten. De senaste IUFRO-världskon-
gresserna hölls i Australien, Sydkorea och USA. Bra-
silien står värd år 2019 – sedan bör det vara Europas 
tur! SLU är formell värdorganisation för kongressen.

TIDPLAN
• 31 maj 2017: Formell ansökan sänds till IUFRO:s sekretariat.
• 31 november 2017: IUFRO väljer ut max tre kandidater, som 

får tillfälle att presentera sina anbud närmare i oktober 
2018.

• Maj 2018: IUFRO-representanter besöker de utvalda kandi-
daternas föreslagna kongressplatser.

• Oktober 2018: Utvalda kandidater presenterar sina anbud 
för IUFRO:s styrelse.

• 30 juni 2019: Styrelsen ger sin rekommendation om plats 
och datum till IUFRO:s internationella råd.

• 5 oktober 2019: IUFRO:s internationella råd fattar formellt 
beslut om arrangör av XXVI IUFRO World Congress.

Mer information, filmer m m: www.slu.se/iufro2024
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GRATTIS
skogsägare! 

Av all energi som konsumeras under en 
byggnads livstid är 80 procent drift och under-
håll. I takt med att driften av byggnaderna blir 
energisnålare, till exempel byggs numera pas-
sivhus med lågt eller inget externt energibehov, 
så blir energiåtgången vid tillverkningen rela-
tivt sett allt viktigare. 

Trä är ett mycket bra materialval för att mins-
ka byggsektorns ekologiska fotavtryck, menade 
Roy Antink och avslutade med en prognos som 
verkligen borde glädja svenska skogsägare: Jag 
bedömer att trä har lysande marknadsutsikter! 

Trä har en given plats i morgondagens mo-
devärld, sade Mattias Bodin, hållbarhetsexpert 
på H&M. Han började med att visa en bild på 
en blus tillverkad i linocell, ett miljövänligt tyg 
baserat på träcellulosa. 

År 2050 kommer vi att vara 10 miljarder 
människor på jorden, sade han. Kommer det 
att finnas bomull så det räcker åt alla? Räcker 
marken? Räcker vattnet? Vi har inte svaren, 
men precis som alla andra företag måste H&M 
alltmer tänka i hållbarhetsbanor och i termer av 
återvinning och cirkulär ekonomi. 

H&M har nyligen satt upp målet att år 
2030 ska 100 procent av de material företaget 

Mer trä i byggnader. Mer tyg av trä. Mer trä i våra möbler. Och ökad 
efterfrågan på specialpapper från trä. Att döma av presentationerna på 
IVA:s och KSLA:s gemensamma seminarium ”Skog som råvara i ett 
kundperspektiv” den 27 april går den svenska skogen en ljus framtid till 
mötes. Men, underströk flera föredragshållare, vi måste veta att träet 
kommer från ett hållbart skogsbruk – det ska helst vara FSC-certifierat. 

GRATTIS
skogsägare! 
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Text: CARL HENRIK PALMÉR

En tredjedel av världens energi används i dag i 
byggnader, sade Roy Antink, hållbarhetssam-
ordnare vid Stora Enso. Ytterligare 10 procent 
används för att framställa material till bygg-
nader. Byggnader svarar sammantaget för 19 
procent av världens koldioxidutsläpp och 12 
procent av världens vattenanvändning. 

GreenBuilding är en världsomspännande 
organisation som arbetar för att sänka bygg-
branschens ekologiska fotavtryck, bland annat 
genom certifiering, berättade han. Att bygga 
grönt ger lägre underhållskostnader än för tra-
ditionella byggnader och det behöver inte bli 
dyrare att bygga om man tänker rätt redan från 
början av byggprocessen, menade han. 

”Gröna hus” är på många marknader ett 
premiumsegment. Man vänder sig till välbe-
ställda kunder som är villiga att betala mer för 
ett hållbart boende. Bland försäljningsargu-
menten ingår hälsa och välmående, för gröna 
kontor är högre effektivitet också ett starkt för-
säljningsargument, sade han. 

Investerare tycker också om gröna hus, 
framförallt för att de bedömer att risken för 
tomma lokaler blir lägre än med traditionella 
byggnader med större ekologiskt fotavtryck. 
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använder antingen vara återvunna eller komma från uthål-
liga källor, berättade Mattias Bodin. Idag ligger man på 
26 procent, och det mesta av det är miljöcertifierad eller 
återvunnen bomull. 

Skogen är en självklar råvarukälla i framtiden, men han 
kunde också tänka sig andra biobaserade råvaror, till exem-
pel hampa, bambu och restprodukter från jord- och skogs-
bruk.

För H&M är spårbarhet ett absolut krav, hävdade 
Mattias Bodin. Skogsråvaran får inte komma från exploa-
terande skogsbruk av gamla skogar eller från olagliga av-
verkningar. H&M satsar därför på FSC-certifierat virke, 
eftersom det ger full spårbarhet och visar att virket kommer 
från ett ansvarsfullt skogsbruk.

Är trä (tillräckligt) bra? Det var den övergripande frågan 
för Annie Sandgrens presentation. Hon arbetar som pro-
jektledare vid IKEA och inledde med lite siffror – och som 
vanligt är allting stort kring IKEA: 60 procent av IKEA:s 
sortiment är träbaserat. IKEA svarar i dag för 1 procent 
av världens industrivirke. Polen, Ryssland och Sverige är 
de tre stora virkesleverantörerna. Av IKEA:s trä kommer 
7 procent från Sverige, varav 62 procent är FSC-certifierat.

År 2020 ska allt papper och allt trä som används av 
IKEA komma från något som företaget kallar ”mer håll-
bara källor”, berättade Annie Sandgren. Det ska vara åter-
vunnet trä eller trä från certifierat, hållbart skogsbruk. I 
dag godkänner IKEA bara FSC, eftersom det är ett globalt 
och transparent certifieringssystem vars regelverk processats 
fram i en dialog med många olika intressenter. 

Marknaden för IKEA förväntas öka kraftigt de kom-
mande åren, men förbrukningen av trä kommer kanske inte 

att öka riktigt lika mycket, trodde hon. Det beror på att 
IKEA hela tiden arbetar för att arbeta mer materialeffek-
tivt, ”more for less” är en ständig ledstjärna.

Papper är inte bara papper, sade Pascale Escaffre, vice vd 
för R&D vid det nya företaget Ahlström-Munksjö, som är 
en hopslagning av det finska skogsföretaget Ahlström och 
svenska Munksjö. 

Företaget tillverkar specialpapper, bland annat dekor-
papper, olika sorters filter, som oljefilter och luftfilter, elek-
trisk isolering, papper till självhäftande tejp, konstpapper, 
tepåsar och medicinskt förbrukningsmaterial. 

Ett antal globala megatrender driver marknaden för våra 
produkter, sade Pascale Escaffre: befolkningsökning, åld-
rande befolkning, globalisering, ökade krav på hållbarhet 
och digitalisering. Sammantaget bedömde hon att efterfrå-
gan på företagets produkter kommer att öka väsentligt. 

Som ett exempel nämnde hon företagets arbete med att 
utveckla förpackningar. Man kombinerar papper med bio-
polymerer för att få fram flexibla förpackningar med pap-
perets positiva miljökänsla samtidigt som förpackningen är 
vatten- och gastät. 

Även Pascale Escaffre avslutade med ett positivt bud-
skap till Sveriges skogsägare: Det är helt nödvändigt för 
samhället att gå över till biobaserade råvaror – och papper 
baserat på trä är en fantastisk produkt med en fantastisk 
utvecklingspotential. 

Så om seminariet fyra experter får rätt, så är det bara att 
upprepa det som sades i rubriken: Grattis, svenska skogs-
ägare! Speciellt ni som är FSC-certifierade. Ni sitter på en 
råvara som kunderna bara vill ha mer av i framtiden – och 
som de vågar köpa eftersom ert virke kommer från ett do-
kumenterat hållbart skogsbruk!                                        

Guldgruva, så länge det är FSC-certifierat. Foto: Ylva Nordin.
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Många intressenter har pekat på att en ny europeisk jord-
brukspolitik ska kunna hantera de behov som uppstår på 
grund av marknadsrisker, volatila marknader och perioder 
med låga priser. En annan faktor som kommer att få be-
tydelse är konsekvenserna av Brexit med bl a sänkning av 
tillgänglig budget vilket ytterligare kommer att komplicera 
det framtida reformarbetet. Seminariet utgick därför från 
bl a följande frågor:

• Vilken CAP behövs för att möta framtida utmaningar 
för jordbruk och landsbygd och göra det möjligt att möta 
FN:s mål för hållbar utveckling 2030? Är det dags att 
tänka utanför boxen och göra en komplett nyordning av 
CAP eller räcker det med mindre justeringar?

• Hur kan vi i Sverige försäkra oss om CAP förändras i 
rätt riktning i de kommande reformerna?

Niels Treschow från Sveriges Jordägareförbund, som hälsa-
de välkommen till seminariet, betonade vikten av att kom-
mande reformer ger möjlighet att nå huvudmålen om både 
miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Därefter introducerade konsult Annika Åhnberg pro-
grammet för dagen med en exposé över FN:s 17 mål för 
hållbar utveckling. Hon konstaterade att alla mål på ett eller 
annat sätt är relaterade till jordbruk och livsmedelsproduk-
tion. Trots det finns det idag ingen tydlig koppling mellan 
CAP och FN:s hållbarhetsmål. Det borde det finnas, tyckte 
Annika Åhnberg.

Allan Buckwell, professor emeritus vid the Institute for 
European Environmental Policy, talade över ämnet CAP to-
day, CAP tomorrow – what works and what must be changed? 
Han inledde med att konstatera att status quo när det gäller 
CAP är oacceptabelt. 

Text: PER HANSSON

Vilken jordbrukspolitik behöver vi?

Under 2017 kommer Europeiska kommissionen att presentera sin plan för den kommande 
reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) efter 2020. Kommissionen har 
indikerat att även om stabilitet är viktigt så finns det stort behov av verklig förenkling av 
CAP. En annan viktig fråga är hur CAP på ett bättre sätt ska möta utmaningar i miljö- och 
klimatmål samt uthållig utveckling i landsbygdsområden. KSLA och Sveriges Jordägare-
förbund anordnade ett seminarium den 7 mars där dessa och fler frågor adresserades.

CAP 
2030

Foton: Ylva Nordin
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Även Allan Buckwell anknöt till behovet av att sam-
ordna CAP med FN:s 17 mål för uthållig utveckling. Han 
pekade vidare på att nuvarande system med direktutbetal-
ningar är ineffektivt när det gäller att förbättra produkti-
viteten i jordbruket. Hans förslag gick ut på att krympa 
politikens pelare 1, gårdsstöd och marknadsåtgärder, till 
förmån för mer riktade åtgärder, t ex på regional nivå, eller 
mer specifika insatser som åtgärder på miljö- och klimat-
området. Ett annat område han lyfte fram var behovet av 
att hitta former för riskhantering och riskreduktion inom 
CAP för att möta alltmer volatila marknader.

Carl-Johan Lindén, Europeiska kommissionen, 
belyste jordbruket inom EU och den process för re-
formering av CAP som EU-kommissionen är 
inne i. Han lyfte bl a fram den öppna process 
som EU-kommissionen valt att använda, 
där alla ges möjlighet att komma in med 
förslag. I viss kontrast till Buckwell lyfte 
Lindén fram direktbetalningarnas betydelse 
för stabilare inkomster till lantbruket. Han 
pekade också på att den successivt reformerade 
jordbrukspolitiken spelat roll för utvecklingen av 
ett mer miljövänligt och uthålligt jordbruk. Samtidigt höll 
han med om att produktivitetsutvecklingen varit svag och 
att inkomstutvecklingen i det europeiska jordbruket som 
helhet är en utmaning. Totalt sett handlar det om att sam-
ma pengar delas på allt färre händer. Samtidigt kommer 
Brexit att innebära att den totala budgeten krymper.

Matilda Ernkrans, ordförande i Jordbruksutskottet i 
Sveriges Riksdag, tog sin utgångspunkt i den svenska livs-
medelsstrategin och lyfte fram behovet av förenklingar och 
mer fokus på sysselsättning och uthållig tillväxt. Ernkrans 
pekade på CAP:s betydelse när det gäller att minska sek-
torns behov av inkomststöd och att istället öka satsningar 
på forskning och innovation. Hon lyfte även vikten av att 
anpassa regelverket så att det går att betala för åtgärder för 
ökad djurvälfärd.

Vid den påföljande paneldiskussionen kompletterades 
panelen av föredragshållare med representanter för jordbru-
karnas perspektiv, Elisabeth Gauffin och Otto von Arnold. 
Gauffin lyfte fram att det finns mycket positivt med CAP 
och att diskussionen om behovet av ökad produktivitet krä-
ver en diskussion om vad vi menar med ökad produktivitet. 
Hennes budskap var också att inte lämna livmedelsproduk-
tionen helt och hållet till marknaden, säkra produktion där 
konsumenterna finns och öka satsningarna på att ”urbani-
sera” landsbygden så att fler ser möjligheterna att bo där. 

Otto von Arnold antog ett längre perspektiv på CAP 
och konstaterade att många lantbrukare och deras familjer 
har varit med i generationer. I det perspektivet är CAP vik-
tigt men ändå inte viktigare än t ex nationell lagstiftning. 
Andra styrmedel för bioekonomi, biodiversitet, vattendi-
rektiv med mera är viktiga men måste implementeras klokt 
och med hänsyn till nationella förutsättningar. Ett exempel 
är produktionen av biobränslen från skogsprodukter, jord-
bruksgrödor och avfall, där svensk produktion kan drabbas 
av framtida regelverk på EU-nivå. 

Mikael Karlsson, president i European Environmental 
Bureau, lyfte fram de utmaningar han såg för lantbruket  

och jordbrukspo-
litiken i framtiden. 
Han betonade klimatför-
ändringarnas betydelse som 
global risk och hot mot livs-
medelsförsörjning och menade att 
konsumenterna är angelägna och 
engagerade och ser positivt på att en 
reformerad CAP stödjer uthållig ut-
veckling.

Lennart Nilsson, styrelseledamot i 
Lantbrukarnas Riksförbund, tog upp CAP:s 
betydelse för både lantbruket och samhället. 
Han påpekade också CAP:s betydelse för ut-
vecklingen av produktivitet, konkurrenskraft 
och effektivitet inom lantbruket. Viktigt är att en 
reformerad CAP ger förutsägbara regler och be-
håller och utvecklar det europeiska och svenska lantbrukets 
konkurrenskraft.

Eva Rabinowicz, professor emeritus, Agrifood Econo-
mic Center, belyste CAP:s utveckling ur ett konsument-
perspektiv. Den successiva förändringen har varit till kon-
sumentens fördel, konstaterade hon. Priset på livsmedel 
har närmat sig marknadspriset och exportsubventionerna 
är i princip borta. Viktigt för framtiden att fråga sig vilka 
styrmedel som kan ge konsumenterna produkter som är 
miljöriktiga och hälsosamma livsmedel. Hon förutsåg stora 
svårigheter att införa t ex en köttskatt.

Torbjörn Iwarsson, råvarurådgivare, Svenska Com-
modities AB, behandlade i sitt föredrag CAP:s nuvarande 
och framtida möjligheter att hantera risk i form av bl a vo-
latila marknader.

Eva Sjögren, direktör vid Svenska Institutet för 
Europolitiska Studier, beskrev hur vi ska kunna få in-
flytande på processen fram till en ny reformerad CAP. 
Några exempel är goda kontakter med EU-kommission 
och EU-parlamentariker samt tillräckliga resurser på 
Näringsdepartement och Jordbruksverket.                       
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Målet för dagen var att ge såväl inbjudna som arrangörer 
ökad insikt om vilka samhällsmål som har kopplingar till 
skogen, synergier och konflikter mellan skogsägares mål för 
sitt skogsägande och uppfyllande av samhällets mål samt 
hur skog kan skötas för olika mål. Därför bjöd KSLA:s 
skogsskötselkommitté in ett tjugotal representanter från 
myndigheter, markägare och forskning till dialog för att 
diskutera ämnet.

Inledningsvis formulerade deltagarna sina förvänt-
ningar på dagen och uppmanades nämna ett ord som de 
förknippar med skogen. Förväntningarna handlade främst 
om kunskapsöverbyggnad och samarbete som leder till för-
ståelse för skogsbruk och skogsägarnas diversifierade mål. 
Nätverkande lyftes också som en förväntan och förhopp-
ning för dagen. Flera av orden var kopplade till sociala och 
mänskliga upplevelser. De påvisade skogens mångfald och 
därmed också utmaningar med skogsskötseln. 

FN:s hållbarhetsmål och svensk skog 
Utgångspunkt i diskussionerna var FN:s hållbarhetsmål. 
Deltagarna fick markera de mål som de ansåg vara kopplade 
till svenska skogen. Mål 12. Hållbar konsumtion och produk-
tion ansågs vara starkast kopplat till svenska skogen. Målen 
13. Bekämpa klimatförändringen och 15. Ekosystem och bio-
logisk mångfald ansågs ha stark koppling. Även 3. Hälsa 
och välbefinnande, 5. Jämställdhet, 6. Rent vatten, 7. Hållbar 
energi, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
samt 11. Hållbara städer och samhällen ansågs vara tydligt 
kopplade till svenska skogarna.

Notabelt var att mål 10. Minskad ojämlikhet initialt inte 
ansågs vara kopplat till svenska skogsbruket. Efter en ge-
mensam diskussion om t ex stad- och landperspektiv eller 
frågor som rör samerna ansåg gruppen att även detta mål 

kan ha koppling till skogen. Skogsfrågorna är komplexa 
och de globala hållbarhetsmålen är mycket övergripande. 
Därigenom kan det vara svårt att göra tydliga kopplingar 
till de övergripande målen.

Myndigheters mål och svenskt skogsbruk
De inbjudna myndighetspersonerna hade i förväg ombetts 
skicka in de mål som regeringen stipulerat och som på något 
sätt har en koppling till skog eller skogsbruk. Gruppen kon-
staterade något förvånat hur många av myndigheternas mål 
som faktiskt kunde kopplas till svenska skogen. Något som 
kan ha påverkat var att målen presenterades i en förenklad 
form. Med förtydligade syften kan det diskuteras i vilken 
utsträckning de är kopplade till skogen, men detta belyser 
vilken viktig roll skogen har för det svenska samhället. 

Samhällets mål och skogsägarens mål 
Synergi, målkonflikt eller både och?
Skogen ger oss tillgång till många olika ekosystemtjänster som bidrar 
till att bygga ett hållbart samhälle. Markägare kan själva ha flera 
olika mål för sitt skogsägande. Genom det sektorsansvar som 
formuleras i skogspolitiken bär skogsägarna samtidigt en del 
av ansvaret för att uppfylla samhällets olika mål.
Men vilka är de samhällsmål som kopplar till skogen och 
skogsägandet? I vilken mån bidrar skogsägarnas egna 
mål till att uppfylla samhällsmålen?
Dessa var de övergripande frågeställningarna som 
diskuterades vid en workshop hos KSLA den 15 mars.
Text: JONATAN FOGEL

Workshopdeltagarna inledde med att koppla FN:s hållbarhetsmål till den 
svenska skogen. Foto: Marie Larsson-Stern.
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Skogsskötselspecialister fick i uppgift att översätta några 
av myndigheternas mål till vad som kännetecknar en skog 
som lever upp till målet.

Friluftsskogen är vida undersökt och kännetecknas av 
stora och grova träd med öppningar och luckor samt god 
sikt. Den kan bestå av enskiktad (d v s i stort sett jämnhög) 
och något enformig skog men då i små bestånd med stor 
variation mellan bestånden. Det är viktigt att det finns mål-
punkter, i form av t ex utsiktsplatser, en sjö eller ett vind-
skydd att söka sig till. Människan vill sällan ha föränd-
ringar i sin rekreationsskog samtidigt som skogslandskapet 
är dynamiskt. Därför är långa omloppstider att föredra för 
att tillgodose förväntningarna på friluftsskogen. Gruppen 
menade att man bör vara tydlig med vad man räknar som 
friluftsskog och för vem den finns.

Ur hälso- och folkhälsoperspektiv är behoven av skogen 
olika. Från hälsoperspektiv handlar det om hur skogen är 
formad och ur folkhälsoperspektiv handlar det om tillgäng-
ligheten. Även den psykiska tillgängligheten diskuterades 
– forskning visar att rädslan för skogen ökar. Perspektiven 
ställer krav på skötselmetoderna och medvetenhet i stads-
planeringen för att öka trygghetskänslan och tillgänglig-
heten. Skogssektorn har ett stort ansvar för att lyfta vikten 
av skogen i stadsplaneringen, förtätningen får inte bli så 
intensiv att skogarna byggs bort. 

Skogens tillväxt har ökat de senaste hundra åren, vilket 
har resulterat i ökat virkesförråd i skogen samtidigt som 
uttagen har kunnat öka. Det finns inget politiskt uttalat 
produktionsmål, men det finns en reell potential att öka 
produktionen betydligt. Det ökar tillgången på förnybar 
virkesråvara men samtidigt kan andra mål behöva priorite-
ras ned på beståndsnivå. 

Det är svårt att härleda skogstyper till olika kulturvär-
den. Dessa värden är snarare avhängiga andra företeelser 
än skogsbruk. Att värna kulturvärden påverkar däremot 
brukningsmetoderna i viss mån – hänsyn tas till lämningar 
och kulturstubbar används som ett viktigt hjälpmedel för 
att synliggöra kulturminnen vid olika skogsvårdsåtgärder. 
Gruppen efterfrågade större tydlighet i ansvars- och roll-
fördelningen mellan olika aktörer när det gäller kulturvär-
den i skogen. 

Att samordna komplexa skogsfrågor med övergripande hållbarhetsmål kräver intensiva diskussioner. Foto: Marie Larsson-Stern.

Skogar med hög biologisk mångfald kännetecknas av di-
versifierade åtgärder där det är viktigt att premiera skogs-
ägarnas varierande målbilder. I svenskt skogsbruk innebär 
den svenska modellen för naturvårdsåtgärder att man avsät-
ter arealer för naturvård i alla skogar, men i olika skalor, för 
att främja biologisk mångfald.

Kol binds in i skogen både när träden sparas och när 
de används. Aktivt skogsbruk med hög produktion ökar 
kolinlagringen vilket ger positiv klimatpåverkan. Skogens 
produkter kan sedan bygga in kol i hus och andra konstruk-
tioner eller på andra sätt ersätta fossila material. Nya studier 
visar att längre omloppstider jämfört med vad som är eko-
nomiskt optimalt med 2 procent ränta ger en liten klimat-
nytta medan den ekonomiska förlusten är liten. (Samtidigt 
är det viktigt att definiera vad som mäts när man mäter kli-
matnytta, något som inte diskuterades vidare under dagen.)

Skogsägarnas mål
I sitt arbete med publika-
tionen Skogsägarens mål 
(KSLAT nr 1-2017) kon-
staterade skogsskötselkom-
mittén att skogsägarna ofta 
har mål för sitt skogsbruk 
och sitt ägande, men att de 
inte alltid formulerat målen. 
Det är viktigt att ägaren 
definierar målen och tyd-
liggör dessa för sig själv, det 
underlättar inte minst kom-
munikationen med om- 
världen för att skapa förstå-
else för valda åtgärder.

I olika undersökningar av skogsägarnas mål med sitt 
ägande är förvaltarskapet och livskvalitet ständigt i topp. 
En drivkraft är att säkra och förbättra innehavet till kom-
mande generationer, vilket betyder mål med lång horisont. 
Friheten i förhållande till samhällets mål är viktig. Studier 
visar att om förvaltarskapet kommer underifrån tenderar 
måluppfyllelsen att vara mer lyckosam. Gruppen menade 

KSLAT nr 1-2017 Skogsägarens mål 
kan beställas på www.ksla.se.
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Artikelförfattaren Jonatan Fogel studerar till agronom med inriktning 
mot landsbygdsutveckling på SLU och är aktiv i Unga i KSLA (UNIK), ett 
samarbete för att lyfta fram unga förebilder och ge dem möjlighet att 
påverka så att fler unga får upp ögonen för de gröna näringarna. Läs 
mer om UNIK på www.unik.nu.

att det är viktigt att värna om mångfalden bland brukarna 
för att trygga ett mångbruk i skogen. Därigenom finns po-
tential att nå flera olika mål och diversifierat landskap.

Samtidigt kan man diskutera hur diversifierat skogs-
bruket blir med en allt större andel skogsägare som bor i 
städerna och som förlitar sig på rådgivning från ett mindre 
antal organisationer – rådgivning som kan bli relativt lik-
formig. Det ställer krav på brett kunnande hos rådgivarna 
och framförallt att de lyssnar in ägarnas olika mål för att 
värna om mångfalden. Gruppen diskuterade även vikten av 
medborgarnas förståelse och respekt för ägandet och bru-

kandet. Rättigheterna medför också skyldigheter och med 
en bredare målbild och bättre tillgänglighet krävs också 
förståelse och respekt för skogsägarna.

Insikter från dagen
Gruppen avslutade med att konstatera hur viktigt det är 
med möten som detta där olika aktörer träffas och att hitta 
nya plattformar för möten i framtiden. En annan viktig in-
sikt var behovet av att diskutera skogens roll för hela det 
hållbara samhället i större utsträckning än idag för att upp-
nå gemensamma mål. Gruppen såg även behovet av en ökad 
samverkan mellan myndigheter samt fler arenor för dialog 
mellan skogsägare och myndigheter för att hitta synergier. 
Tydliga mål och bättre planering på olika nivåer i offent-
liga sektorn kan underlätta bättre avvägningar mellan olika 
samhällsmål. Man förordade att en myndighet bör ha ett 
övergripande ansvar för skogsägarfrågor för att underlätta 
kontakterna. 

Jag vill avsluta med en klok mening som yttrades under 
dagen i anknytning till skogsägarnas mål: Mångfald är vår 
framtidförsäkring!                                                             

Skoglig gruppdiskussion i akademiens Bergstenrum under workshopen den 
15 mars. Foto: Marie Larsson-Stern.

Ledamöterna Tomas Lundmark (Skogsavdelningen), 
Annika Åhnberg (Allmänna avdelningen) och Mats 
Denninger (Allmänna avdelningen) höll uppskattade fö-
redrag över följande ämnen: Skogsbruk och klimatnytta, 
Livsmedelsstrategin, dröm eller verklighet? och På lands-
bygdens villkor.

Riksdagsledamöterna visade stort intresse för de valda 
ämnena och ställde många frågor till föredragshållarna – 
som alla tre själva har varit politiker, en extra bonus i sam-
manhanget.

Efter seminariet gav akademibibliotekarierna en kort 
visning av KSLA:s unika agrarhistoriska bibliotek. Kvällen 
avslutades med ett gemytligt mingel med förtäring i dona-
torsfoajén.

RIFO besökte KSLA 10 maj
Nära 30 riksdagsledamöter deltog i en lyckad semi-
nariekväll som KSLA arrangerade i samarbete med 
Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (RIFO).

Ämnen som intresserar 
många och berör alla!
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Måndagen den 12 juni hölls den officiella avtackningen 
av Carl-Anders Helander, som nu går i pension efter fem 
år som akademiens sekreterare och VD. Drygt 70 personer 
hade hörsammat inbjudan.

Akademiens förra preses Kerstin Niblaeus citerade i 
sitt tal Bengt Bergius Tal om läckerheter, ett mastodonttal 

/.../”Under alt detta, blifver dock, i det tilkom-
mande Tidehvarf, ja uti alla tider, en hufvud-
sakelig angelägenhet för Academien, at Hon 
får sitt betydeligaste Ämbete beklädt med så 
klarsynta, så driftiga, så ädelmodiga, så oväl-
duga, ja så önskeliga Män, som de djup-vittre 
Heders-Män varit, hvilka på den föregående 
tiden förvaltat Secreterare-Ämbetet. Ty den-
ne ständige Ämbets-Man har grundeligaste 
kunskapen om alla Academiens angelägenhe-
ter; Han känner alla gjorda författningar och 
antagna bruk; Han föreslår de lämpeligaste 
medel och utvägar vid alla förefallande mål och 
händelser; Han uplyser om nödvändigheten af 
hvarjehanda hälsosamma beslut; Han leder se-
dan besluten til verkställighet; Han vakar öf-
ver Grundreglornas behöriga efterlefnad; Han 
hyser för de fruktbärande Vetenskaperna lika 
kärlek, och håller jämnvigten dem imellan, så 
at den ena ej får uttränga den andra; Han pröf-

Carl-Anders Helander avtackad

Ur Bengt Bergius Tal om läckerheter (Förra delen s 13).
www.ksla.se/publikationer/solmed/tal-om-lackerheter/

som Bergius höll inför Kungl. Vetenskapsakademien den 
3 maj 1780. Talet handlade framförallt om just läckerheter 
(”Både i sig sjelfva sådana, och för sådana ansedda genom 
Folkslags bruk och inbillning”), men Bergius tog också upp 
vad som kännetecknar akademiens sekreterare och den 
betydelse denne har:

var de inkommande Afhandlingars halt, och 
befordrar deras skärskådande och gillande af 
de Medbröder i hvarje Class, som bäst förstå 
at derom dömma; Han är upmärksam på alla 
dugtiga Arbetare i lärdoms-vägen, och drager 
fördel för Academien af deras ifver, medan den 
räcker; Han upäggar med tjenliga lämpor dem, 
som tyckas glömma sin förbindelse och förlora 
lusten at bidraga til det gemensamma ända-
målet; Han gifver mogna råd och anvisning på 
tjenliga Böcker, då någon, som välment före-
hafver något inveckladt ämne, befinner sig uti 
tveksam ställning och i förlägenhet om sådan 
hjelp; Han underhåller, med trägen brefväx-
ling, förenings-bandet imellan vårt och utländ-
ska lärda Sällskap; och jag vet icke alt, hvad 
denne Hufvud-Person icke gör til Academiens 
fromma, så at Han altså föga annorlunda är at 
anse, än som Pendelen i Ur-verket.” /.../

Ovan t v: Förutv preses Kerstin Niblaeus höll tal. T 
v: Ledamöterna Janken Myrdal, Thomas Rossvall 
och Elisabet Salander Björklund uppvaktade, 
liksom Marcus Öhman från regeringskansliet. 
Ovan: Preses Lisa Sennerby Forsse och vice preses 
Björn Sundell höll tal. Tillträdande VD Eva Petters-
son överlämnade ett bonsai-träd ”att vila under”. 
Foton: Ylva Nordin.
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örringe Kloster AB är ett av fyra gods som till-
sammans driver en ekonomisk förening med 
3 300 ha åker som en enhet. Föreningen är där-
med det största jordbruket i Sverige och man har 

upplevt flera rationaliseringsvinster efter sammanslagning-
en 2011. Men trots bättre sorter och mer anpassad gödning 
har hektarskördarna av spannmål inte ökat på senare år, till 
stor del på grund av allt tyngre maskiner och jordpackning. 
Därför beslöt gårdarna för några år sedan att investera i en 
ny maskinpark, plöjningsfri odling och i fasta körspår i tolv 
meters bredd.  

VÄRDE-kommittén
på besök i

Den 15–16 maj 2017 gjorde KSLA:s kommitté för livsmedelsproduktionens 
värdekedja (VÄRDE-kommittén) en studieresa till Skåne, Sveriges kornbod. 

Kommittéledamöterna samlades förväntansfulla på Sturups flygplats där 
Sten Beck-Friis Ericsson, VD för Börringe Kloster AB, 

tog emot och guidade gruppen vidare. 

Text: LOUISE UNGERTH, JONATAN FOGEL, MAGNUS BÖRJESON, PÄR BYGDESON och JOHAN BECK-FRIIS

Sveriges 
kornbod

Genom att inte plöja och jordbearbeta till endast 6–8 
cm sådjup uppskattar Sten Beck-Friis Ericsson att man 
sparar cirka 50 procent diesel jämfört med normal jord-
bearbetning. På köpet erhålls en porös och vattenhållande 
jord med gott mikroliv och en trolig långsiktig skördeök-
ning om 12–18 procent. Men den plöjningsfria odlingen 
innebär också ett ökat ogrästryck av bland annat flyghavre 
och renkavle. Ogräsen totalbehandlas med glyfosat. Sten 
hoppas på än bättre bekämpningsmedel och att man löser 
nedbrytningsproblematiken. 

KLSA:S KOMMITTÉ FÖR LIVSMEDELSPRODUKTIONENS VÄRDEKEDJA, MERVÄRDEN OCH KONKURRENSKRAFT
ska belysa hela kedjan från produktion till konsumtion. Frågor som ska belysas är (i oprioriterad ordning):

• Den 2016 presenterade livsmedelsstrategin
• Värdet av svensk självförsörjning
• Säkra livsmedel
• Konsumenternas värderingar och beteende
• Matens ursprung (spårbarhet, marknadsföring och 

märkning)

• Etiska frågor kring livsmedelsproduktion
• Den svenska livsmedelsproduktionen och dess interna-

tionella konkurrenskraft
• Folkhälsoaspekterna (mat och livsstil)
• Nya affärsmodeller (internetförsäljning, etc)
• Hållbar utveckling

B
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Gårdarna brukas med ”Controlled traffic farming”. 
Traktorföraren behöver bara ta kommando över ratten vid 
vändtegarna, i övrigt är traktorn självstyrande. Fasta hjul-
spår ger ett överlapp på cirka 1 procent mot annars cirka 5 
procent. Å andra sidan växer ingen gröda i hjulspåren. 

Växtföljden består av raps, höstvete, vithavre till barn-
mat och gräsfrövallar till utsäde/gräsmattor. Gårdarna om-
sätter drygt 50 miljoner kronor och torkar och lagrar själv 
alla grödor som avropas genom Svenska foder tio gånger 
per år.

Tyvärr ligger många av fälten nära Sturups flygfält. 
PFOS och PFAS från brandsläckningsskum har påträffats 
i både diken, vattendrag och i grundvattnet. En komplice-
rad process är på gång med Swedavia, där jordägarna har 
bevisbördan att skada har uppstått. Det innebär dyra prov-

tagningar, mycket vetenskap och stora advokatkostnader. 
PFAS är hormonstörande, man har sett könsförändringar 
på hansvin som anrikas från modersuggor till kultingar. 

Sten Beck-Friis Ericsson berättade att det på arealen 
finns sju olika riksintressen, vilket inte är helt okomplicerat. 
Myndigheterna har ofta motstridiga intressen och målkon-
flikter är inte ovanliga.

Gårdsbesök på Börringekloster
På huvudgården möttes vi besökare av stora ekonomibygg-
nader med rejäla spannmålssilos i bakgrunden. Maskin-
hallarna är nybyggda efter att de gamla blåste ned i en storm 
för några år sedan. Det är tydligt hur Sten har tänkt ige-
nom olika lösningar och byggt vad som kan medföra en så 

VÄRDE-kommittén inspekterar en av Börringe Kloster AB:s traktorer i fält. För några år sedan investerade företaget i en ny maskinpark, plöjningsfri odling och 
fasta körspår i tolv meters bredd. Foto: Jonatan Fogel.

Maskinhallarna på Börringekloster är nybyggda och inrymmer bland annat tre av landets största skördetröskor. När de är ute och kör kommer ”trösk-spotters” 
från hela landet för att titta. Foto: Johan Beck-Friis.
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enkel drift som möjligt. Den 
fasta apparaturen och silos är 
konstruerade i moduler med 
friliggande system, vilket en-
ligt Sten inte är traditionellt. 
Han påpekade upprepade 
gånger hur viktigt det är med 
tillgänglighet till alla delar 
av torkar, spannmålsskruvar 
och annan utrustning för att 
allt ska vara lätt att serva och 
underhålla. 

Anläggningen kan torka 
80 ton spannmål med 4 pro-
cents vattenförlust i timmen 
och vänder hela tiden säden 
så att allt blir jämnt torkat. 
Spannmålet kyls i silotornen 
med hjälp av luft. 

Börringe Kloster AB:s verk- 
samhet består inte enbart av 
växtodling. Man har 100 ha 
viltåkrar för att upprätthålla 
en bred viltstam och samti-
digt styra betestrycket. På 
gården finns även ett viltslak-
teri. I anknytning till viltåk-
rarna sätter man på våren ut 
bisamhällen, vilket medför att 

det finns en stor mängd pollinatörer på gårdens fält. Man 
bedriver även skogsbruk som försörjer husen med flis för 
värme. På andra sidan länsvägen finns äldre bostadshus och 
en statarlänga som restaureras.

Företaget bygger även upp två nya hus, som ska inne-
hålla lägenheter med inriktning på stadsnära landsbygd, 
där tidigare statarlängor stått. Gården är K-märkt och allt 
återställs till ursprungligt utseende. Mellan husen planeras 
odlingslotter och en multicourt för barnen, som ska passa 
in i bilden.

Dagens avslutades med en diskussion om de argument 
som förs fram i debatten om ekologiskt kontra konventio-
nellt. Företagets storskaliga verksamhet ger mervärden för 
landsbygden och odlingslandskapet som sträcker sig längre 
än den förenklade bilden av antingen ekologiskt eller kon-
ventionellt. Sten Beck-Friis Ericsson avslutade dagen med 
sin filosofi för växtodlingen: ”Det vore väl den om man inte 
kan livnära sig som enbart livsmedelsproducent i Sverige”.

Ängavallen
VÄRDE-kommittén åkte vidare mot en delvis kontraste-
rande Skånegård. Det var Ängavallen i Vellinge som sedan 
1971 ägs och drivs av Rolf Axel Nordström med familj. Här 
intog kommittén en fantastisk middag och somnade utmat-
tade i gårdshotellets trevliga rum. Nästa morgon väntade en 
sammankomst med gårdsägaren själv.  

Ett besök på Ängavallen och ett möte med Rolf Axel 
Nordström är en mycket dynamisk upplevelse med en i 

Sten Beck-Friis Ericssons verksam-
het ger mervärden för landsbygden 
som sträcker sig längre än en för-
enklad bild av antingen ekologiskt 
eller konventionellt. 
Foto: Johan Beck-Friis.

Rolf Axel Nordström (till vänster) är noga med att de djur som används i den egna förädlingen på alla sätt ska ha möjlighet att utöva sitt naturliga beteende. 
Foto: Johan Beck-Friis.
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många fall utmanande diskussion i luften, om djurens vill-
kor och om kompromisser och undantag eller snarare om en 
verksamhet utan kompromisser och undantag.  

Ängavallen omfattar 230 ha och drivs av familjen 
Nordström som ett familjejordbruk med egna höga krav 
på odling och djurhållning. För besökaren framgår gårdens 
mångfacetterade verksamhet mycket klart när Rolf Axel 
förklarar och förevisar hur den egna produktionen föräd-
las genom kvarn och bageri, slakteri och charkuteri, mejeri 
och ysteri. Gårdens hotell och konferensverksamhet med 
egen restaurang står för huvuddelen av omsättningen, 17 
miljoner kr av totalt drygt 20 miljoner. Det finns också en 
gårdsbutik som står för den resterande försäljningen.  

Produktionen baseras på djursidan av ca 120 suggor 
av rasen Linderödsgris för integrerad produktion med be-
tesdrift, 90 rödkullekor, 10 fjällkor och en besättning av 
värmlandsfår. De djur som används i den egna förädlingen 
ska inte ha medicinerats och djurhållningen ska på alla sätt 
möjliggöra för djuren att utöva sitt naturliga beteende. Rolf 
Axel Nordström framhöll noga att detta medförde att dju-
rens livslängd blev betydligt längre, tack vare hållbara raser 
och skonsam uppfödning. Som exempel nämndes att röd-
kullekor på Ängavallen blir 18–20 år, att jämföra med en 
för övrigt vanlig produktionsko av Holsteinras som blir 4–5 
år gammal. Frågan från Rolf Axel Nordström var tydlig: 
Varför debatterar vi inte detta? 

Företaget sysselsätter ca 22 personer i alla olika verk-
samheter. Personalen har varierande arbete beroende var 
behoven finns under veckans gång. Hotell- och restaurang-
delen är tidvis personalkrävande beroende på beläggning 
och vilka events som genomförs. Bröllop och större fester 
vid högtider är en viktig del av omsättningen. Den som 
förlägger sin konferens eller har sin fest på Ängavallen får 
finna sig i att utbudet i restaurangen är säsongsanpassat och 
därigenom inte lika brett som på andra ställen – man kan 
inte vara ”Mädchen für Alles” och det accepterar kunderna. 

Rolf Axel och Birgitta Nordström startade verksam-
heten 1971 och har under många år av envist arbete, inte 
utan motgångar, utvecklat ett familjeföretag där nu sönerna 
Niclas och Mathias successivt tar över. Rolf Axel, som i 
grunden är både marknadsförare och lantmästare, lyckas 
med sitt imponerande entreprenörskap entusiasmera och ut-
mana sina besökare så att ingen kan vara oberörd. VÄRDE-
kommittén fick ovärderliga intryck inför framtida diskus-
sioner om vad värden i livsmedelskedjan kan byggas upp 
och representeras av. Någon kommenterade att Ängavallen 
var som ett helt samhälle i miniatyr. Samhällsengagemang 
och drivkraft förblir bestående minnen av detta intressanta 
besök. 

Food Valley Bjuv
Som sista anhalt på resan åkte VÄRDE-kommittén till 
Tejarps gård i Klågerup, som ägs av akademiledamöterna 
Lennart Wikström och Agneta Lilliehöök. Gården ligger 
på bekvämt avstånd från både Malmö, Lund och Sturup, 
och det gamla kostallet från mitten av 1800-talet med sina 
tjocka gråstensväggar är idag inrett som ett modernt kon-
tor. Tejarps Förlag AB ger ut facktidskrifter inom lantbruk, 

trädgård, livsmedel och turism. Man har även startat en 
konferensanläggning som rymmer upp till 250 personer och 
det mindre konferensrummet på tredje våningen fungerar 
utmärkt för sällskap upp till 30 personer.

På plats när VÄRDE-kommittén anlände till Tejarp 
fanns KSLA-ledamoten Bengt Persson. Han är en av initia-
tivtagarna bakom Food Valley Bjuv och berättade engagerat 
om hur det började:

När beslutet om Findus nedläggning i Bjuv kom i mars 
2016 blev många chockade och bestörta. Få produkter kän-
des så svenska som just Findus frysta ärtor, en av få svenska 
grönsaksprodukter som med framgång gick att exportera 
till andra länder. 

När den första chocken och förstämningen lagt sig vak-
nade kampandan till liv. Det var många som insåg att ned-
läggning inte alls behövde betyda slutet, utan att det snarare 
var en möjlighet att starta på nytt. 

– Vi jämförde med Astras nedläggning i Lund och när 
de skapade Medicon Valley, berättade Bengt Persson. Nu 
arbetar fler personer inom läkemedelsbranschen i Lund än 
före nedläggningen.

Food Valley Bjuv håller på att etableras och ambitionen 
är att skapa Europas största industripark för hållbar livs-
medelsproduktion. Potentialen för frysta grönsaker, bara för 
den svenska marknaden, är stor. Undantaget frysta ärtor 
har de svenska grönsakerna mycket små andelar av det som 
säljs i Sverige.

– Genom att kombinera gastronomi, hälsa och ursprung 
kommer vi att nå dit, sa Bengt Persson.

Food Valley Bjuv kommer även att arbeta med andra sor-
ters livsmedelsproduktion än frysta grönsaker. Svenskarna 
vill äta mer grönt och konsumtionen av grönsaker ökar varje 
år. Både i total volym och hur mycket vi äter per person.

– Det finns en potential för vattenbruk, odlad fisk och 
skaldjur. Gärna i kombination med grönsaksodling i växt-
hus för att tillvarata näringsämnen på bästa sätt, berättade 
Bengt.

Food Valley Bjuv är nu inne i en finansieringsfas och 
man räknar med att nå den finansiering som behövs för att 
driva arbetet vidare. KSLA:s VÄRDE-kommitté tackade 
Bengt Persson för ett mycket intressant föredrag och öns-
kade lycka till i framtiden.                                                

Bengt Persson, Food Valley Bjuv, tror på en spännande framtid för livsmedels-
produktionen i Bjuv. Foto: Johan Beck-Friis.
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Vår historia börjar i slutet av 1990-talet när Sverige på allvar 
hade börjat värdera sina åtaganden i och med världstoppmö-
tet i Rio 1992 och Centrum för biologisk mångfald (CBM) 
i samarbete med flera andra organisationer initierade ett et-
nobiologiprojekt. Idén var att skapa ett bokverk som beskrev 
Sveriges förhållande till den biologiska mångfalden genom 
historien och fram till framtiden.

Det ambitiösa etnobiologiprojektet drog igång 1997 och 
det genomfördes årliga symposier och producerades rap-
porter, men den långsiktiga kronan på verket var det kom-
mande etnobiologibokverket.

Tre band om etnobiologi
Under perioden 2001 till 2007 publicerade CBM/SLU, 
KSLA m fl tre tjocka ”uppslagsverk” om Sveriges och 
svenskens förhållande till de biologiska resurserna. Det var 
Människan och naturen (2001), Människan och floran (2005) 
och Människan och faunan (2007) (titta närmare på dem i 
akademiens bibliotek). Tre volymer om tillsammans strax 
över 1 500 sidor och författade av runt 140 olika forskare, 
flera ledamöter i KSLA.

Bokverket utgör emellertid endast en introduktion till 
vårt beroende av den biologiska mångfalden – historiskt, 
nutida och framtida. De areella näringarna är så otroligt 
omfattande så det skulle gott gå att skriva tio böcker till. 
Så nu undrar ni kanske över vart ovan nämnde dansk tog 
vägen?

En av de viktigaste inspirationskällorna till att skapa 
ett svenskt etnobiologiskt uppslagsverk var att en dansk 

Gammal
dansk

På sin vind förvarar KSLA en alldeles speciell boksamling, som har tillhört en 
exceptionell dansk. Den införlivades i KSLA:s bibliotek 2003, men historien 
om varför och vad som har hänt sedan dess förtjänar att utvecklas. Text & foto: HÅKAN TUNÓN

herre vid namn Vagn J. Brøndegaard (1919–2014) redan 
hade gjort ett niobandsverk över den danska etnobiologin. 
Brøndegaard gav ut de tre etnobiologiska bokverken Folk og 
flora 1–4 (1978–80), Folk og fauna 1–3 (1985–86) och Folk 
og fæ 1–2 (1991–92), vilka främst utgick från de historiska 
förhållandena och baserades på skriftliga källor. Det var 
ett oerhört imponerande arbete och ett livsverk baserat på 
många decenniers samlande och skrivande.

Från svensk sida valde vi istället att använda oss av ett 
stort antal författare för att effektivare kunna beskriva ett 
omfattande och mångfasetterat förhållande. Studier av 
äldre tiders nyttjande av biologiska resurser är intressant 
även för framtiden för att finna vägar att utveckla vårt an-
vändande av ekosystemtjänster.

&
BOKSAMLING

Vagn J. Brøndegaard i Oscars källare.
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Brøndegaards livsgärning
År 1941 publicerade Brøndegaard sig första gången inom 
ämnet och det var början på en forskningsresa vid sidan av 
universitetsvärlden. Brøndegaard lärdes privat upp av den 
tyske etnobotanikern Heinrich Marzell (1885–1970) och 
sedan fortsatte han sin verksamhet som fri skribent. Han 
skrev både vetenskapligt, som var hans kall, och populärt, 
som var vägen till brödfödan. Detta gjorde att han sam-
mantaget publicerade mer än 1 600 etnobiologiska texter 
under över sju decennier.

För att göra det hela ännu mer komplicerat så bodde 
han faktiskt i Spanien mellan 1966 och 2003, vilket gjorde 
att han fick samla på sig alla de böcker han behövde för att 

både kunna forska och brödskriva. Därmed byggde han upp 
ett spännande och omfattande referensbibliotek med både 
vanligt förekommande böcker och väsentligt mer ovanliga 
tryck. Det är dessa som idag utgör Brøndegaards etnobo-
taniska samling och som är KSLA:s biblioteks största spe-
cialsamling. Det handlar om böcker på främst nordiska 
språk och tyska och engelska, som belyser en mängd olika 
aspekter på folkliga relationer till växter runt om i världen.

Utöver att registrera samlingen i bibliotekstjänsten 
Libris så har KSLA även kompletterat samlingen med 
böcker i Brøndegaards anda och flera gånger efter att bok-
samlingen hamnat i KSLA:s ägo besökte Brøndegaard själv 

Etnobiologi är läran om människans föreställningar om och 
användande av det omgivande landskapet och dess innevå-
nare. Man begränsar det ofta till det småskaliga, förindustriella 
beroendet. Det kan därför särskilt ses som en del av de areella 
näringarnas historia och inom etnobiologiprojektet var det 
just KSLA:s enhet för de areella näringarnas historia (ANH, det 
som idag heter BAHP, Bibliotek, arkiv och historiska projekt) 
som var inblandad.

Etnobiologi kan dock lika gärna sägas handla om de areella 
näringarna i stort, främst för husbehov och i småskalig pro-
duktion, och därför kan mycket av KSLA:s bokproduktion 
och seminarieverksamhet anses omfatta etnobiologiska frå-
geställningar. KSLA:s bokprojekt som Nycklar till kunskap. Om 
människans bruk av naturen* och Broocmans Hus-Hålds-Bok** 
är exempel på etnobiologiska beskrivningar.

*) Nycklar till kunskap. Om människans bruk av naturen (2010, Red. H. Tunón & A. Dahlström) finns numera tillgänglig som Print-on-demand. Boken utgår från 
ett etnobiologisymposium arrangerat på KSLA hösten 2006.
**) En fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af Reinerus Reineri Broocman. En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Brooc-
mans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare (2016, Red. H. Tunón).

KSLA säljer en handfull böcker med etnobiologisk inriktning som Print-on-demand (https://widget.publit.com/ksla_2349). Det innebär att boken trycks på 
beställning och skickas per postpaket, vilket tar ca en vecka. 

Vagn J. Brøndegaard besökte själv KSLA:s bibliotek för att komplettera samlingen.
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biblioteket för att komplettera samlingen. År 2005 blev han 
hedersdoktor vid SLU. För denna boksamling har KSLA 
sammanställt en katalog på svenska och engelska som finns 
tillgänglig som Print-on-demand och som pdf på KSLA:s 
hemsida1. Katalogen har också skickats ut till bibliotek och 
arkiv runt om i Sverige i syfte att tillgängliggöra samling-
arna. 

Brøndegaards artikelsamling
Med övertagandet av boksamlingen fick KSLA rättigheter 
att publicera ur Brøndegaards skriftproduktion och det har 
gjort att hans tidigare böcker nu finns inskannade och till-
gängliga på KSLA:s hemsida2.

Men en så stor produktion och i många fall i svåråtkom-
liga tidskrifter är svåröverblickbar och KSLA har därför 
genomfört ett katalogiseringsprojekt, som resulterade i ett 
tvåbandsverk Etnobotanik. Planter i skik og brug, i historien 
og folkmedicinen. Vagn J Brøndegaards biografi, bibliografi og 
artikler i udvalg på dansk (2015). Detta innehåller dels en 
listning av alla Brøndegaards etnobotaniska artiklar och 
skrifter, dels några bakgrundsartiklar om personen och 
hans produktion, dels en utgivning av hans vetenskapliga artiklar på danska. Det 
handlar om titlar som Danske børnelege med blomster og andre plantedele, Roelygten, 
Traditioner om træer, Alfedans og heksering, Nordisk bomuld, Flora Militaris, Gøgeurter 
som afrodisiaka, för att nämna några.

Det rör sig om 85 artiklar ur hans rika produktion, varav en tredjedel av olika 
anledningar faktiskt aldrig tidigare har publicerats, bland dessa kan man locka med 
Pornografiske plantenavne. En sann kulturskatt, men på danska och mestadels för 
danska förhållanden. Dessa två band har distribuerats brett över Norden och halva 
upplagan har sålts slut i Danmark via Nationalmuseet i Köpenhamn. Numera finns 
böckerna och uppsatserna tillgänglig både som pdf3 och sedan slutet av förra året kan 
man beställa tryckta böcker via Print-on-demand.

Ett spanskt undantag 
I Brøndegaards samlingar fanns också ett aldrig utgivet manuskript på spanska ba-
serat på Brøndegaards egna fältresor och intervjuer med herdar i Andalusien rörande 
folkliga växtnamn. Detta arbete genomfördes främst under mitten av 1970-talet och 
kompletterades under 1980-talet, men publicerades inte. Intervjuerna speglar en för-
svunnen tid, mycket av den folkliga kunskapen om växter som dessa herdar besatt 
för fyrtio år sedan har idag försvunnit. Brøndegaards arbete genomfördes i en tid då 
intresset för dessa frågor var relativt lågt och materialet är därigenom tämligen unikt. 
Under förra året utarbetades Brøndegaard y la etnobotánica española. Nombres verná-
culos de las plantas en Andalucía som en av KSLA:s småskrifter. Den består främst av 
Brøndegaards egen rapport, men också av en nyskriven text om Brøndegaards betydel-
se för spansk växtnamnsforskning av tre spanska forskare: växtnamnsforskaren Beatriz 
Teresa Álvarez, Ángel Enrique Salvo Tierra, professor i biologi, och Brøndegaards 
sonson David Brøndegaard, som är biolog. Rapporten ligger på hemsidan4 och går 
dessutom att beställa som Print-on-demand.

Brøndegaard skulle i år ha fyllt 98 år, men hans boksamling och skriftproduktion 
förtjänar fortfarande fördjupade studier, vilket också gäller många äldre skrifter av 
etnobiologiskt och agrarhistoriskt intresse.                                                                 

1. V. J. Brøndegaards etnobiologiska samling: en systematiskt ordnad katalog med svensk och engelsk text/V. J. Brøndegaard’s Ethnobiological Collection: a Systematically 
Arranged Catalogue with Texts in Swedish and English (2017, Red. Linnea Bring Larsson & Jimmy Lyhagen). Även dessa finns som Print-on-demand. 
www.ksla.se/publikationer/miscellanea/vagn-j-brondegaards-etnobiologi/
2. www.ksla.se/anh/amnessokning/etnobiologi/folk-og-flora/
3. www.ksla.se/anh/bibl/brondegaardsamlingen/nyutgivningvagn/
4. www.ksla.se/anh/files/2012/11/Brondegaard-etnobotanica-espanola.pdf

Vagn J. Brøndegaard i akademibibliotekets forskarrum.
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Moses Osiru redovisade hur RUFORUM arbetar såsom en 
sammanslutning av i dag 66 olika universitet i Afrika, an-
tingen renodlade lantbruksuniversitet eller, vanligare, som 
fakulteter inom allmänna universitet. Han pekade på det 
stora engagemang som berörda rektorer visade för verksam-
heten.

Vi fick också en bild av den snabbt växande universitets-
sektorn, där många av de nya universiteten är privata och 
med högst skiftande kvalitet. Även de statligt finansierade 
universiteten eller fakulteterna står inför enorma kvalitets-
utmaningar. Det gäller också sättet att undervisa och se på 
hur studenterna ska engageras i arbetet. De nordiska län-
derna har en hel del att lära ut där. Se tidigare världsbanks-
rapport av undertecknad et al., What can the Nordic Countries 
Contribute to Tertiary Agricultural Training in Africa, Juni 
2012, samt artikel i Sidas tidskrift Omvärlden.*

Abigael Otieno beskrev hur hon som RUFORUM-
stipendiat lotsats genom utbildningssystemet, disputerat 
inom området marklära och nu är universitetslektor vid uni-
versitet i Eldoret i Kenya. Det var en högst uppmuntrande 

redovisning som visar vilken potential av duktiga studenter 
det finns, inte minst kvinnliga, som tack vare visst strate-
giskt stöd såväl internt som från samarbetspartners utanför 
Afrika kan nå viktiga positioner. 

Av särskilt intresse var också RUFORUM:s program för 
att få fram unga entreprenörer inom de areella näringarna, 
erfarenheter som bl a hämtats från liknande verksamhet vid 
Earth University i Costa Rica.

Vi informerade om KSLA såsom en fristående central 
organisation för att lyfta fram och diskutera viktiga frågor 
inom de areella näringarna såväl i Sverige som internatio-
nellt och nu också med globala perspektiv. Det senare gäller 
numera inte minst Agenda 2030 och klimatavtalet.

Många kontaktpunkter
Från KSLA deltog ledamöterna Inge Gerremo, senior-
rådgivare SLU Global och sammankallande, Arvid Uggla, 
tidigare föreståndare för SLU Global, Cecilia Nordin van 
Gansberghe, Sveriges tidigare FAO-ambassadör, Made-

Delegation från RUFORUM besökte KSLA
KSLA gästades 25 april av en delegation från RUFORUM (The Regional Universities 
Forum for Capacity Building in Agriculture). Delegationen bestod av Dr Moses Osiru, 
Deputy Director, Dr Abigael Otinga, Senior Lecturer, University of Eldoret i Kenya 
samt Leif Christoffersen, tidigare Världsbanken och ledamot av RUFORUM:s rådgi-
vande kommitté. Text: INGE GERREMO, foto: ALARIK SANDRUP

Dr Moses Osiru berättar om RUFORUM och dess arbete. Lyssnar gör fr v Inge Gerremo, Cecilia Nordin van Gansberghe, Abigael Otinga och Leif Christoffersen.

*) www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/Sida-bor-starka-lantbruksutbildningar-i-Afrika/ 

→
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Några av deltagarna vid RUFORUM-besöket, fr v Martin Wierup, Leif Christof-
fersen, Abigael Otinga, Moses Osiru, Inge Gerremo och Arvid Uggla.

leine Fogde, programchef för SIANI, Martin Wierup, ti-
digare ordförande i kommittén för internationella frågor 
samt Alrik Sandrup, näringspolitisk chef vid Lantmännen 
Energi och med färska erfarenheter från arbete i Malawi 
såsom landchef för WeEffects arbete där. 

Flera av de som närvarade har viktiga ingångar till andra 
organisationer med intresse för RUFORUM:s verksamhet, 
såsom Näringsdepartementet med ansvar för landsbygds-
utveckling, FAO-frågor m m; SIANI, som arbetar med 
att lyfta fram viktiga frågor med koppling till de areella 
näringarna i utvecklingssamarbetet; Lantmännen med 
koppling till den svenska kooperationens eget utvecklings-
arbete genom WeEffect, samt i hög grad SLU med kopp-
ling till SLU Globals arbete inom olika områden som berör 
RUFORUM.

De närvarande enades om att kontakterna mellan KSLA 
och RUFORUM bör stärkas, något som lämpligen diskute-
ras i samband med att KSLA:s internationella utskott inrät-
tas och utformar sin verksamhet.

RUFORUM-gruppen mötte samma dag företrädare 
för Sida, inkl tf generaldirektören och akademiledamoten 

Lennart Båge. Delegationen var på väg till AgriNaturas 
(The European Alliance on Agricultural Knowledge for 
Development) generalförsamling, som den här gången ägde 
rum vid SLU och där KSLA-ledamoten Carolyn Glynn 
valdes till organisationens ordförande för de närmaste fyra 
åren.                                                                                   

KSLA slöt, tillsammans med 80 andra or-
ganisationer och koordinerande Veten- 
skap & Allmänhet, upp bakom March for 
Science, en manifestation för vetenskap 
och forskningsbaserad kunskap och 
mot faktaresistens och alternativa fakta.

Den 22 maj gick marschen i över 600 
städer över hela världen; i Sverige såg 
vi plakat och banderoller i Stockhom, 
Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå. 
En gemensam debattartikel publicera-
des, undertecknad av 67 organisationer 
och företag. Och därutöver ett antal yt-

March for 
Science

terligare debattartiklar och intervjuer i 
svenska media. Trafiken i sociala media 
var självklart intensiv före, under och 
efter själva manifestationen.

Initiativet till manifestationen kom 
från USA, där forskare och allmänhet 
ville stå upp för vikten av vetenskap och 
att forskningsbaserad kunskap kommer 
till användning i samhället – och mot-
verka faktaresistens, alternativa fakta 
och falska nyheter. Manifestationen 
skulle poängtera att vetenskapen inte 
känner några gränser, att dess styrka 

och karaktäristik är mångfald och öp-
penhet, och att vetenskap berör alla 
människor.

Många organisationer och företag 
gav bidrag för att manifestationen skul-
le kunna komma till stånd. Vetenskap 
& Allmänhet meddelar att i stället för 
presenter till de som medverkat på scen 
och varit involverade på andra sätt har 
en slant skickats till Hans Roslings min-
nesfond.

Marschen för vetenskap har bara 
börjat!

KSLA marscherade för vetenskap och praktisk erfarenhet. Foto: Ylva Nordin.
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KSLA anser att angreppssättet med målbilder är positivt. Det är 
dock viktigt att målbilderna blir klara och tydliga, med så liten risk 
för tveksamheter och tolkningar som möjligt. Det blir därför viktigt 
att hålla nere antalet punkter.

Balansen mellan de olika avsnitten upplevs ojämn, där avsnitten 
om dikesrensning och skyddsdikning ges oproportionerligt mycket 
utrymme i text och framförallt efterföljande kommentarer. På flera 

Här återges endast akademiens övergripande synpunkter på remissen och i förkortad form.
Alla remissvar går att hämta i sin helhet på akademiens hemsida, www. ksla.se, under rubriken Remisser.

Akademiens remissvar sedan sist

www.ksla.se/remisser/yttrande-over-promemorian-reduktionsplikt-for-minskning-av-vaxthusgasutslapp-fran-bensin-och-dieselbransle/

KSLA anser att reduktionsplikt är ett effektivt steg mot ett tydligare 
styrmedelssystem för att främja en minskad användning av fossila 
råvaror inom transportsektorn och är positivt till att det införs i 
Sverige.
• Reduktionsplikt premierar biodrivmedel med hög klimatnytta, 
och ger dessa ett högre värde, vilket är angeläget.
Införandet av en reduktionsplikt ökar Sveriges möjlighet att rea-
lisera de svenska klimatmålen om en 70-procentig minskning av 
klimatutsläppen från transportsektorn till 2030. 
• För att reduktionsplikten ska vara marknads- och utvecklingsdri-
vande måste det finnas en tillit till att kravnivån införs i överblick-
bara steg samt att ambitionsnivån inte kommer att minskas över 
tiden.
• Reduktionsplikten skapar en prisstimulans för biodrivmedel med 
högre klimatnytta genom att ge dem ett högre marknadsvärde 
jämfört med alternativ med lägre klimatnytta. KSLA:s bedömning 
är att detta förbättrar förutsättningarna för investeringar i produk-
tion av biodrivmedel med höga klimatprestanda vilket främjar ut-
vecklingen av den biobaserade industrin både i Sverige och utom-
lands.
• KSLA noterar att utsläppsreduktionen initialt till helt övervägan-
de del förutses uppnås inom dieselbränslen. Beroende på framsteg 
i utveckling av biobensin med goda miljöprestanda är det väsent-

Yttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle (D-nr M2017/00723/R – till 
regeringskansliet 19 april)

ligt att balansen i kvotplikt mellan bensin och diesel insiktsfullt jus-
teras över tiden. Möjligheten att tidigarelägga krav på ökad reduk-
tionsplikt för bensin, samt införande av E10, bör övervägas.
• Förslaget att låta rena biodrivmedel få fortsatt skattereduktion 
är viktig för utvecklingen av rena biodrivmedel med krav på alter-
nativ infrastruktur då de annars riskerar att slås ut inom en reduk-
tionsplikt, vilket kan hämma utvecklingen av marknaden för rena 
biodrivmedel. 
• KSLA är införstådd med att skattereduktion för rena biodrivme-
del fortsatt är påverkade av EU:s statsstödsregler, med hinder för 
överkompensation, men vill framhålla vikten av att dessa bränslen 
kan erbjudas långsiktiga regler.
• KSLA anser vidare att Sverige på EU-nivå bör agera för att minska 
riskerna för negativa hållbarhetseffekter i tredje land genom att 
harmonisera miljökraven på odling inom och utom EU. Det är också 
av största vikt att regeringen säkerställer att RED II-direktivet med 
sina hållbarhetskriterier, det förnyade regelverket runt LULUCF el-
ler statsstödsregler, inte tillåts begränsa Sveriges ambitioner inom 
klimatområdet.
• KSLA bedömer att Sverige har en stor potential att producera 
biodrivmedel då, enligt Jordbruksverkets prognoser, allt större 
arealer friställs framöver samt Skogsstyrelsens prognoser visar på 
möjligheten att öka uttag. 

Yttrande över rapporten ”Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle” 
från Vinnova (D-nr N2017/00055/IFK – till Näringsdepartementet 24 april)

KSLA ställer sig positiv till regeringens strävan att öka incitamen-
ten för universitets och högskolors samverkan med det omgivande 
samhället. Dock anser KSLA att den utvärderingsmodell som fö-
reslås av Vinnova i nuläget inte kan rekommenderas som under-
lag för fördelning av medel till lärosätena. Modellen upplevs som 

www.ksla.se/remisser/yttrande-over-prestation-och-kvalitet-i-larosatenas-samverkan/

alltför resurskrävande i förhållande till den begränsade information 
den trots de stora insatserna sannolikt kommer att ge. En vidare-
utveckling av modell och processer för utvärdering av samverkan 
är en förutsättning för att samverkan ska kunna utvärderas på ett 
transparent sätt.

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag om nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn (D-nr 2014/2973 – till Skogsstyrelsen 15 maj)

www.ksla.se/remisser/kslas-yttrande-over-nya-och-reviderade-malbilder-for-god-miljohansyn/

ställen nämns (övertydligt) att det som skrivs utgår från dagens 
kunskapsläge, vilket förefaller självklart för alla målbilder. Dessutom 
skrivs på flera ställen – t ex i de första punkterna i målbilderna om 
dikning – att ”varje åtgärd föregås av noggrann planering avseende 
nytta och utförande”. Detta gäller de allra flesta skogliga åtgärder, 
och dessa punktsatser kan därför strykas.
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Anslag & stipendier
Med stöd av sina mottagna donationer kan akademien bevilja ett stort antal anslag och resestipendier. Här är de 
senaste godkända slutrapporterna. Arbete pågår för att det ska gå att få tillgång till slutrapporterna genom vår 
anslagsansökningssystem.

→

Till Ur Belopp Ändamål

Madeleine Andersson Axel Melanders fond 9 385 International Green Week, Berlin, Tyskland, januari 2016

Linn Appelgren Nilsson-Aschans stipendiefond 15 000 Utbytesstudier vid National Chung Hsing University, Taiwan

Rita Batista
Knut och Alice Wallenbergs forskar-
stipendiefond

15 000 Auxin 2016 International Conference, Sanya Bay, Kina, oktober 2016

Hristina Bodin
Akademiens kulturtekniska fond 90 000 Removing pharmaceutical residues – phytoremediation in constructed 

wetlandsCarl-Fredrik von Horns fond 25 000

Ellinor Cederlöf Alfa Laval AB:s (AB Separators) fond 15 000 The Liner Conference, Köpenhamn, Danmark, februari 2017 

Gunnar Cerwén Edvard Nonnens stipendiefond 8 000 Utbyte vid forskningsinstitutet CRESSON i Grenoble, Frankrike

Sara Ejvegård Marie Josephine Guillaumes fond 25 000 Äta, älska, äga – en podcast om människor och andra djur

Helena Elmquist
Axel Melanders fond 60 000 Gårdsnyckeln – ett verktyg för beräkning av miljö- och produktionsnyckel-

tal i flera dimensionerCarl-Fredrik von Horns fond 40 000

Rebecca Eriksson J.M. Svenssons donationsfond 21 391 Utlandsstudier i Wien, Österrike

Fredrik Fogelberg SLO-fonden 163 000
Tröskning av färska åkerbönor till livsmedel – kunskapsuppbyggnad och 
praktiska prov

Linda af Geijerstam Svenska Vallföreningens fonder 11 000 European Grassland Conference 2016, Trondheim, Norge, september 2016

Caroline Greiser
Knut och Alice Wallenbergs forskar-
stipendiefond

20 000 International Biogeography Society, Tucson, Arizona, USA, januari 2017

Constantin Harrer Edvard Nonnens stipendiefond 10 000 IUFRO International conference, Bogor, Indonesia, oktober 2016

Veronica Hederström
Knut och Alice Wallenbergs forskar-
stipendiefond

6 000 Deltagande i konferens SCAPE-2016, Abisko, oktober 2016

Stina Hellman Carl-Fredrik von Horns fond 150 000 Cytokinproduktion som mått på adjuvanseffekter i häst

Carola Häggström SLO-fonden 250 000
Utvärdering av motorsågskörkort och sammanställning av kursupplägg för 
utbildningens genomförande

Angelica Ivarsson Nilsson-Aschans stipendiefond 23 000 Utbytesstudier I Nya Zeeland, hösttermin 2016

Torsten Ivarsson SLO-fonden 30 000 AgrAbility National Training Workshop in Rochester, NY, USA, april 2015

Maria Iwarsson Wide
Knut och Alice Wallenbergs forskar-
stipendiefond

20 000
IUFRO Extension and Knowledge Exchange Conference, Kenora, Kanada, 
september 2016

Suvi Kokko Edvard Nonnens stipendiefond 8 000
Annual Conference of the Institute for Small Business and Entrepreneur-
ship, Paris, Frankrike, oktober 2016

Denise Laskowski Nils Lagerlöfs fond 15 000 Studieresa till USA för lipidanalyser av embryon, januari 2017

Lova Lind Nilsson-Aschans stipendiefond 15 000 Praktik på Svenska ambassaden i Bangkok, hösten 2016

Josefin Lloyd-Pugh J.M. Svenssons donationsfond 23 000 Utbytesstudent/termin i Australien

Irina Mancheva
Knut och Alice Wallenbergs forskar-
stipendiefond

15 000
IUFRO International Conference on Forest Related Policy and Governance, 
Bogor, Indonesien, oktober 2016

Kristina Mjöfors Gunnar och Birgitta Nordins fond 20 000
Indications that Site Preparation in the Long-Term Increases Overall Carbon 
Stocks in Forest Soils

Emina Mulaosmanovic
Knut och Alice Wallenbergs forskar-
stipendiefond

12 118 Quantitative BioImaging Conference, Texas, USA, januari 2017

Linda-Maria Mårtensson

Carl-Fredrik von Horns fond 140 000

Etablerings- och skötselmetoder för ängsvegetationFonden för markvård till minne av 
Sanders Alburg

60 000

Elisabet Nadeau Svenska Vallföreningens fonder 22 000 European Grassland Conference 2016, Trondheim, Norge, september 2016

Nilla Nilsdotter-Linde Anders Elofsons fond 11 000 European Grassland Conference 2016, Trondheim, Norge, september 2016

Boel Nordgren Hem i Sverige-fonden 40 000
Trädskötare och trädgårdskonsulent: Kristianstads hushållningssällskaps 
trädgårdsundervisning 1910–1950

Sanna Olander Nilsson-Aschans stipendiefond 23 000 Utlandsstudier, University of Edinburgh, våren 2017

Jonas Oliva Gunnar och Birgitta Nordins fond 175 000 Microbial community facilitating the biocontrol agent Phlebiopsis gigantea
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Till Ur Belopp Ändamål/projekt

Ida-Maria Olofsson Nilsson-Aschans stipendiefond 23 000 Utbytestermin, Nicaragua

Anna Rosenmai
Knut och Alice Wallenbergs forskar-
stipendiefond

15 000 56th Society of Toxicology annual meeting, Baltimore, USA, mars 2017

Per Ståhl

Adolf Dahls fond 10 000
Utvärdering av teknik för beräkning av kvävemineralisering inom ekologisk 
odlingFonden för markvård till minne av 

Sanders Alburg
70 000

Gustaf Svenungsson Nilsson-Aschans stipendiefond 23 000
Agronompraktik vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska 
Unionen

Olivia Thörn Nilsson-Aschans stipendiefond 15 000 Utbytesstudier i Sheffield, England, höstterminen 2016

Maria Tunberg Edvard Nonnens stipendiefond 7 000
Problematizing rural firm growth – new metaphors as a way forward, ISBE 
konferens, Paris, Frankrike, november 2016

Ann-Charlotte Wallenham-
mar

Adolf Dahls fond 11 500 Jordbearbetningssystem för uthållig spannmålsodling

Johan Watz Carl-Fredrik von Horns fond 150 000 Vinterekologi i rinnande vatten nedströms vattenkraftverk

Karin Westermark Edvard Nonnens stipendiefond 16 000
Flow – ett landskapsarkitektoniskt och konstnärligt utforskande av land-
skap

Josefina Zidar Marie Josephine Guillaumes fond 15 000 Optimism i djurvärlden, studieresa till Australien, okt–dec 2016

Våra senaste publikationer

Akademiens böcker och andra publikationer går att beställa på
vår hemsida, www.ksla.se – och oftast även att hämta som pdf!

KSLAT 3-2017 UNIK Utmaning 2016
En casetävling om konceptet Nordisk Mat
Casetävlingen är en pedagogiskmodell för att lösa problem, ofta på kort tid. Utmaningarna ska 
lösas i grupper sammansatta på ett sådant sätt att gruppmedlemmarnas kunskaper komplet-
terar varandra. En jury bedömer tävlingsbidragen och utser en vinnare.
Den 11–13 november 2016 hölls den andra upplagan av KSLA:s casetävling UNIK Utmaning. 
Tävlingen lockade 16 engagerade unga deltagare.
Uppdraget var att utveckla ett attraktivt koncept för den mat som odlas, produceras och kon-
sumeras i Norden. Konceptet skulle i första hand rikta sig till konsumenter, men kunde omfatta 
aktiviteter i andra delar av produktionskedjan. Här är de fem lagens olika lösningsförslag.

Redaktör: Maria Karlsson. 36 sidor.
ISBN tryckt: 978-91-88567-01-7, digital: 978-91-88567-02-4

Välkommen till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek och arkiv
BAHP, d v s enheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt, presenterar här sin verksamhet och 
de tjänster som biblioteket och arkivet kan erbjuda.

Redaktör: Per Thunström. Dragspelsfolder i litet format, 12 sidor.
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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 ovan eller 
på vår hemsida: www.ksla.se. 

Vill du ha information via e-post om akademiens arrangemang, publi-
kationer o s v så är det enklaste att du skickar ett e-postmeddelande till 
akademien@ksla.se och talar om det.

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

17 juni – Vandring i Hagaparken
Vingslag över Haga: Promenad i nya Haga, landskap för en 
ny Augustus
Gustav III:s glansfulla vision: att av Brunnsvikens landskap skapa ett 
äreminne över sig själv, den upplyste filosofen, konsternas beskyd-
dare, nationens fredsfurste. Samarr mellan sex kungliga akademier.

26 juni – Rundabordssamtal*
Skogarnas mångfunktionalitet och hållbarhet inom Europa
Diskussioner med EASAC:s (European Academies’ Science Advisory 
Council) rapport Multi-functionality and sustainability in the European 
Union’s forests som grund. Samarr med KVA.

22–29 juli – Fjällkurs i Enaforsholm, västra Jämtland
Vid fjällets fot och älvens strand
Kursen ger en bred introduktion till den svenska fjällvärlden:  fjällväx-
ter, fåglar, skog, rennäring och mycket annat. Vi äter gott, bor bra och 
vandrar mycket.

25, 26–29 aug; 2–3, 13–14, 20–21 sept & 30 sept–1okt 
– Ripjakter i Enaforsholm, västra Jämtland
Från en dalgång öster om Storlien upp mot kalfjället
Ripjakt med stående fågelhund, en upplevelse med stort utrym- 
me för social samvaro. Priset för jakten inkluderar hundar med 
hundförare.

14 september – Akademisammankomst*
”Värderingsförskjutningar” (preliminär titel)
Programmet är under utarbetande.

28 sept–1 okt – Bok- och biblioteksmässan
Träffa BAHP i Göteborg
BAHP (Bibliotek, arkiv och historiska projekt) finns representerad vid 
Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Träffa oss tillsammans med 
Konstkakademien.

12 oktober – Akademisammankomst*
”Skogsforskning” (preliminär titel)
Programmet är under utarbetande.

17 oktober – Workshop*
Lantbrukets roll i Agenda 2030 – med fokus på de afrikanska 
länderna
Som konkret avstamp för det nya Utskottet för internationella frågor: 
ett samtal med fokus Afrika för att diskutera de areella näringarnas roll i 
Agenda 2030 och hur KSLA kan bidra.

18 oktober – Seminarium på Naturhistoriska Riksmuseet
Hoten mot världens ekosystem – hur kan vi vända den nega-
tiva trenden?
Om IPBES, FN:s panel för biologisk mångfald, och dess arbete i Sverige 
för att öka det svenska engagemanget. Resultat från arbetet med det 
Nordiska kustzonsprojektet. Samarr med Naturvårdsverket.

20–22 oktober – Casetävling
UNIK Utmaning nr 3
Deltagarna, främst nyutexaminerade eller unga praktiker inom de 
gröna näringarna, ska på begränsad tid och i grupper lösa ett fall, 
ett case, kopplat till de gröna näringarna med hjälp av resurspersoner 
från KSLA.

26 oktober – Startseminarium Tandem Forest Values
Sverige och Finland tillsammans kring skogens framtida 
värde
Startskottet för den bilaterala skogsforskningssatsning inom skogs-
produktion och skogsindustriell utveckling som är Sveriges gåva till 
Finland med anledning av dess 100-årsjubileum som självständig stat.

Kalendarium

*) Endast för ledamöter och/eller särskilt inbjudna.
Webbsändningarna är öppna för alla!

Glad midsommar...
&

GLAD SOMMAR!
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Snön i fjällen smälter snabbt nu när vi har varmt även 
under nätterna. Enan svämmar över alla bräddar 
och forsen dånar mer än vanligt uppe vid fallet! 
Vitsipporna blommar och björkarna har snart slagit ut 
sina löv. Nu har vi full vår här uppe i västra Jämtland!

För någon vecka sedan avslutade vi en härlig vårhelg 
med fågelskådare från hela Sverige och även från 
Norge och Danmark. Handöls fågelstation hade 
öppet hus under dagen och på kvällen serverade vi en 
härlig middag för ett 40-tal personer. Till kaffet var 
det bildvisning i Bergstenssalen och vid 22.00-tiden 
vandrade hela gänget upp på Högåsen för att titta på 
den spelande dubbelbeckasinen – mycket populärt!

Efter vintersäsongen har vi nu en lugnare period på 
Enaforsholm så vi passar på att storstäda alla hotellrum 
och stugor inför sommargästernas ankomst.

Sommarens trädgårdsmästare Lisa Jonsén, som några 
av läsarna kanske mötte redan i fjol, kommer upp nu 
i juni. Hon kommer att sköta om trädgården fram till 
mitten av augusti. Vi kommer inte att arrangera någon 
speciell trädgårdsdag i år men trädgården är alltid 
öppen och vi berättar gärna om den när vi finns på 
plats! I år är trädgårdsförrådet nyrenoverat med nytt tak 
och några stockar som hade ruttnat mot grunden har 

Enaforsholm Fjällgård • Enaforsholm 289 • 830 15 Duved • Tel 0647-730 26 • info@enaforsholm.se • www.enaforsholm.se • @enaforsholm

bytts ut. Även ishuset har fått sig en fin uppfräschning 
med nygrusat golv, riktade väggar och en ny dörr.

I höst kommer Snälltåget att gå mellan Malmö och 
Enaforsholm så passa på att boka in er på en härlig 
weekend hos oss på Fjällgården! September är en otro- 
ligt vacker månad i fjällen med härliga färger, kanta-
reller och klar luft. Titta in på snalltaget.se och ring oss 
gärna för boendealternativ!

Höstens ripjakter börjar bli uppbokade och vi ser fram 
emot ett härligt samarbete med vår hundförare Arild 
Ove. Nu håller vi tummarna för att det blir mycket 
insekter och metalarver för ripkycklingarna att äta och 
att det håller sig hyfsat varmt och torrt vid kläckning så 
att de slipper värma sig under hönan utan kan samla 
mat och växa sig stora och fina 
istället! Vi har sett en uppgång av 
ripa de senaste åren i våra trakter 
och vi hoppas att trenden håller i 
sig!

Vi önskar er alla en skön sommar 
och hoppas såklart att ni tittar in 
och hälsar på om ni passerar
Enaforsholm!

Rapport från Enaforsholm

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

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

Olika intressenter ger sina perspektiv på markanvändning i västra Jämtlands fjällbygd, 
med utgångspunkt från planerna på en nationalpark i Vålådalen-Sylarna. 

Resan till Enaforsholm kan göras med bil eller tåg, enklast med nattåg.

20–28 deltagare. Platserna fördelas i turordning efter anmälningsdatum.
Mer information på www.ksla.se.

Sista anmälningsdag 15 juni 2017

ENAFORSHOLMSKURSEN 
22–29 juli 2017

PRIS FRÅGOR
5 600 kr (studerande) Magnus J Stark, tel 08–54 54 77 24
8 900 kr (yrkesverksamma) magnus.stark@ksla.se

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

Följ med på en oförglömlig fjällkurs!

EnaforsholmskursEn 67 år

BEKVÄMA ÄVENTYR VID FJÄLLETS FOT OCH ÄLVENS STRAND!


