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Alla våra sinnen är involverade i smakupplevelsen och 
då framförallt luktsinnet, men även hörseln. Det krasande 
ljudet när vi biter i äpplet förstärker sötman i äpplet och 
lukten av nygräddade bullar är förödande för dieten och 
går rakt in i både hjärta och mage! I mars hölls semina-
riet Smakens värde – för individ, producent och förädlare och 
ännu mer prat om mat blev det när Kommittén för land 
och stad besökte Berlin under våren med syftet att ta del 
av trenderna kring mat i städerna. Är stadsodlingarna en 
protest mot det storskaliga matsystemet och det moderna 
stadsbyggandet eller är det en del av det? Varför inte odla 
persiljan i en gammal gympasko i stället för i en kruka av 
traditionell sort?

Men räcker maten på sikt till alla världsmedborgare? 
Världspopulationen kommer enligt FAO sannolikt att upp-
gå till 9,7 miljarder människor år 2050. Om utvecklingen 
ska vara hållbar ekonomiskt och socialt behövs 50–100 pro-
cent mer mat, fiber och bränsle på den globala marknaden 
till vettiga priser. Dessutom måste maten produceras håll-
bart! Professor Kenneth G. Cassman, vinnare av Bertebos-
priset 2017, arrangerar tillsammans med KSLA den otroligt 
viktiga konferensen Global Food Security – ensuring sustai-
nable food production at local to global scales, som finansieras 
av Bertebosstiftelsen. Konferensen hålls på Strandbaden 
Hotel i Falkenberg den 26–28 augusti.

Och virket – räcker det till alla behov och kan det sam-
tidigt produceras på ett hållbart sätt? Nya virkessortiment, 
ökat byggande i trä, mer förnyelsebar energi och andra nyt-
tigheter som vår skog kan skänka till oss människor. KSLA 
samarbetar återkommande med våra systerakademier och 
just denna diskussion arrangerades tillsammans med IVA. 

I maj var det styrelsemöte på Enaforsholm Fjällgård. När 
vi anlände var Storsnasen var överöst av sol och trädgården 
stod i full blom. Kanske har flera av våra läsare firat en blom-
mig midsommar vid fjällets fot eller kanske tänker du gå en 
kurs om fjäll och natur senare i sommar? För att kunna följa 

vad som händer i landskapet vid klimatförändringar måste 
man ha information under en lång period. Under 70-talet 
påbörjades en vegetationsstudie på Enaforsholm med om-
nejd men försöksrutorna glömdes bort och försvann i växt-
ligheten. Efter enträget letande har dock några intresserade 
KSLA-ledamöter hittat och markerat ytorna igen för att 
kunna börja följa upp utvecklingen på nytt.

KSLA och släkten Bernadotte har följts åt under dryga 
200 år och för att fira detta besökte akademien Rosersbergs 
slott på vårens sista akademisammankomst. Sedan bar det 
av till Ekolsunds slott där vi fick en snabbgenomgång av 
slottets historia. Dagen 
avslutades med en ut-
märkt guidning genom 
slottets arboretum med 
sina över 400 arter. Värt 
ett besök, helt klart!

I skrivande stund är vi 
snubblande nära mid-
sommarafton. Det blir 
kallt och regnigt men 
det gör inget! Grödorna 
har äntligen fått några 
skopor vatten, men mer 
behövs! Enligt SMHI 
satte värmen i maj flera  
rekord i Sverige. Tempe-
raturerna var så excep-
tionella att de bara in-
träffat tre gånger på en 
miljon år. 

Glad sommar!

Eva Pettersson
Akademisekreterare 
och VD

Glad Midsommar!

Vad är smak och om vår syn på 
mat och andra nödvändigheter
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Förutom trender kring maten i städerna – stadsodlingar, 
saluhallar, matkassar, E-handel med mat från vissa gårdar 
osv – ville vi i kommittén prata om värderingar kring ma-
ten. Vi frågade oss om de nya formerna för matens produk-
tion, distribution och konsumtion i städerna är företeelser i 
marginalen, något för vissa grupper med särskilda önskemål 
och tid och råd, eller om dessa fenomen varslar om större 
förändringar.

En av kommitténs medlemmar, urbanhistorikern 
Håkan Forsell, innehar Riksbankens Dag Hammarskjöld-
professur vid Humboldtuniversitetet i Berlin, som ska un-
derlätta nordeuropeiskt utbyte kring kultur och forskning. 
Det blev naturligt att i arbetet införliva Berlin, som vi ge-
nomkorsade under några dagar i jakten på matens nya vägar 
till staden, med Håkan Forsell som vägvisare.

Berlin är ett intressant historiskt exempel; en tidig stor-
stad i Europa, med ett väl utvecklat järnvägsnät för utbytet 
mellan land och stad redan för 150 år sedan. Efter andra 
världskriget spärrade Sovjetunionen av Berlin och dess två 
miljoner invånare försörjdes med mat med hjälp av i huvud-
sak amerikanskt flyg under en tid, tills vägar och järnvägar 
var farbara igen. Idag är Berlins matvägar intressanta därför 
att trenderna kring maten är en viktig del i stadens image 
som ett centrum för Europas unga kulturliv. 

Berlin har idag närmare ca 3,5 miljoner invånare. Näs-
tan lika många bodde här kring 1930 men staden förlo-
rade 1,5 miljoner invånare under andra värdsskriget; dels i 

Matens nya vägar till staden

själva kriget, dels genom judeutrotningen. Berlin fortsatte 
sedan att minska i storlek till ungefär 1980. Delningen av 
staden med Berlinmuren under efterkrigstiden är en viktig 
förklaring till det och muren har gett Berlin en annorlunda 
social skiktning än de flesta storstäder. Muren gick som ett 
ringlande band genom stadens centrala delar och det var 
inte attraktivt att bo i dess närområde. Låginkomsthushåll, 
många från Turkiet, koncentrerades i dessa de mest centrala 
lägena. Berlin har också haft ett lägre exploateringstryck 
än de flesta jämförbara städer. Kombinationen av Berlins 
traditionellt livliga och annorlunda kulturliv och de öppna 
ytorna som bombningarna under kriget skapade, liksom de 
stora ytor som muren lade beslag på, är några förklaringar 
till att Berlin har ett annorlunda stadsbyggande. Staden 
drar till sig unga rörelser och sätter trender, inte minst i 
frågan om mat och odling.

Det tillåtande stadsbyggandet
Prinzessinengarten är ett kvarter i Kreuzberg som besparats 
byggande genom att invånarna i området ryckt ut till dess 
försvar. Här pågår nu en slags läroprojekt i småskalig stads-
odling; här odlas grönsaker, här hålls kurser och workshops 
kring odling, här finns bin och komposter osv.

Men det är inte storleken eller mängden mat som pro-
duceras här som är det viktigaste med dessa odlingar. De 
ser snarare ut som ett ganska trevande och taffligt projekt 

KSLA:s Kommitté för land och stad har på temat Matens nya vägar till staden arbetat med 
att belysa trender kring maten i städerna. Berlin blev en internationell anhalt i arbetet, med 
sitt livliga kulturliv, sina öppna ytor och murens tyngd. Staden sätter trender, inte minst i 
fråga om mat och odling.

Kommittén för land och stad i Berlin

Text & foto: KOMMITTÉN FÖR LAND OCH STAD
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med en tillåtande estetik: fula plastbackar, graffiti, ostruk-
tur, osv. För oss är det detta som är intressant: att en liten 
trevande odlingsverksamhet som producerar så ytterst lite 
har fått stöd från områdets invånare, som lyckats hålla ex-
ploateringstrycket stången. 

En av flera förklaringar är att det finns ett regelverk till 
stöd för medborgarinitiativ. Om tillräckligt många invå-
nare ger sitt aktiva stöd till ett visst projekt så kan marken 
användas till det. Bakom det kan vi ana en annorlunda syn 
på stadsbyggandet. I Berlin är öppenheten för olika idéer 
inkorporerade i stadsplaneringen som en slags ”kulturarv”. 

Mest slående är kanske hur nära det kan vara rent fy-
siskt mellan å ena sidan verkligt udda små trädgårdsprojekt 
och odlingar och squatterliknande bosättningar i skjul och 
tält, och å andra sidan nya lyxbostäder som växer upp med 
gentrifieringen. Här finns en tydlig förbindelse, som om 
nybyggda kvarter suger åt sig idéerna om stadsodlingen 
men också låter dem leva vidare. Odlingsytor på gårdarna, 
stora balkonger fyllda med växter och buskar, gröna tak 
med träd kan ligga så nära de udda små trädgårdsprojekten 
på överblivna markytor att det nästan blir en sömlös över-
gång dit, trots fundamentala kontraster i förutsättningarna. 
Markanvändningen är påtagligt varierad, från ytor som fi-
nanskapitalet tycks ha lämnat orörda till sådana som nyttjas 
till projekt, ockupation, experiment eller som används mer 
likt Christiania i Köpenhamn. Blandningen är slående, ny-
byggnationen slår inte nödvändigtvis undan benen för det 
udda och det småskaliga, staden gör inte samma åtskillnad 
på samhällsklasser, stadsutvecklingen är inte lika segrege-
rande. Vi jämförde med Stockholm där moderniseringen 
svept fram mycket mer enhetligt.

Ett uttryck för en annan idémässig grund för stadsut-
vecklingen är också att det som nu byggs inte är en ho-
mogen lyx med blanka fasader. Den nya arkitekturen har 
på sina håll en estetik som lånar drag av kåkstaden eller 
favelan och den konstnärliga utsmyckningen påminner om 
graffitti, också i nyproduktionen. Det är som om det infor-
mella stadsbyggandet skrivs in i det formella; former som 
varit oreglerade, regleras nu in som en stil eller ett ideal, 
måhända ett varumärke för Berlin. Det kulturella kapital 
som ligger i ett stökigt och mångfaldigt ”spontant” stads-
byggande transformeras in i stadsbyggnadsprocessen.

Är stadsodlingarna en protest mot det storskaliga mat-
systemet och det moderna stadsbyggandet eller är det en 
del av det? Vår tolkning är att det i botten är en proteströ-
relse, som inte tar sig uttryck som krav på ett annorlunda 
samhälle, utan resulterar i alternativt pysslande i den egna 
stadsdelen, sfären, kretsen, i ett samspel med den större 
stadsbyggnadsprocessen. Ett uttryck för detta såg vi i det 
nedlagda sjukhuset Bethania som hade gjorts till ett konst-
centrum med både ateljéer och utställningar. Kulturen i 
olika former får ta plats i Berlin.

Vi besökte Erlebnispark Paaren, ett område med olika 
lantbruksanknutna utställningar i stadens periferi, ett jord-
bruksområde med böljande fält och en del stora hästgårdar. 
Stor-Berlin är inte en idealisk plats för jordbruk. Norr och 
söder om Berlin dominerar sandjord, lågt pH-värde begrän-
sar förutsättningarna. Betydligt bördigare är de två högre 
belägna områden som avlöser sandjorden. Idag finns det tre 
bönder i Berlin som till 100 procent lever på sin odling. Erlebnispark Paaren.

Prinzessinengarten.
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Därtill kommer ett 15-tal deltidsbönder. Två av jordbru-
ken tar emot studiebesök, kontakten går via staden Berlins 
hemsida. Vi såg också skogsområden med byar som i hög 
grad hade omvandlats till villaområden för pendlare. De av 
oss som mindes hur mycket sådant det funnits på 1980-talet 
slogs av avsaknaden av köksväxtodling i de trädgårdar som 
omgav husen.

Krigets effekter lever kvar
Tillbaka i Berlin fördjupade vi oss i exkursioner inriktade 
på föroreningarnas påverkan på stadsodling och kulturen 
kring stadsodling. Tillsammans med doktoranden i geologi 
vid Humboldtuniversitetet, Kolja Thestorf, som har mark-
föroreningar, speciellt tungmetaller, som specialitet, grävde 
vi oss ned, inte bara i jordlagren, utan också i den historiska 
relationen mellan staden och maten. Givetvis strukturerade 
krigsåren om betingelserna. Under kriget var matbristen 
svår i Berlin. Kolja återgav målande sin farmors berättelser 
om hur svårt det var att hitta mat under kriget. I likhet 
med många Berlinare tvingades hon byta delar av bohaget 
– möblemang, porslin, etc – mot matvaror hos bönderna 
som bodde i stadens utkanter. Under veckosluten fylldes 
kollektivtrafiken av möbel- och mattransporter. 

I juni 1948 började Berlinblockaden. All trafik mot 
Västberlin stängdes av Sovjetunion, i ett sista försök att 
tvinga västmakterna att överlämna staden. Redan efter två 
dagar upprättade USA en luftbro för att försörja berlinarna 
med mat och bränsle. Luftbron fungerade under 14 måna-
der. Vid 278 278 flygoperationer lossades miljoner ton gods, 
däribland 485 000 ton mat. Centralpunkt för insatsen var 
flygplatsen Tempelhof strax söder om centrum.

Flygtrafiken till och från Tempelhof upphörde 2008. 
Idag är dess asfalt, betong och gräs grunden för ett gigan-
tiskt rekreationsområde, cirka två kilometer i diameter. 
Delar av administrationsbyggnaderna används bl a som 
asylboenden och mässhallar.

Området är en vårdag i april en storslagen och ändå kon-
templativ plats, med vidsträckta gräsytor och mängder av 
lärkor som ryttlande drillar över drakseglare, rullskridsko-
åkare och picknickfamiljer. Men idyllen är delvis förrädisk. 
All mark är starkt förorenad av flygbränsle och ammuni-
tion, men också av schaktmassor från krigsåren. Vid slutet 

Kolja Thestorf. Christian Hoffman.

Tempelhof.
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av andra världskriget låg 75 miljoner kubikmeter rasmassor 
över staden. Stora delar av industrin i Berlin hade bombats 
till smågrus och resterna av fabrikerna spreds tillsammans 
med andra schaktmassor ut över Berlins yta, utan någon 
som helst sanering.

Cirka 30 centimeter av jordlagret vid Tempelhof består 
av det som Kolja sammanfattade som antropogena rester, 
alltså avfall som skapats till följd av mänskliga aktiviteter. 
Uppåt 35 olika material kan urskiljas i översta jordlagret; 
vanligast är tegel, murbruk och betong.

Några ”naturliga” odlingsytor existerar alltså inte. Trots 
det kunde vi ta del av odlingsprojekt av olika karaktär på 
eller i närheten av Tempelhof – nästan alltid i upphöjda 
bäddar eller kärl. Kolja slog fast att han aldrig skulle äta 
något som växt direkt i den osanerade jorden här. Marken 
innehåller många potentiellt skadliga ämnen: bly, koppar, 
zink, tallium, antimon, etc. På vissa områden på flygplatsen 
har zink och bly kunnat mätas – inte i milligram per kilo, 
utan i gram per kilo. 

En odlingsyta kan beskrivas som ett gammalt, traditio-
nellt, koloniområde i utkanten av Tempelhof. Ett projekt i 
ett annat hörn är organiserat som ett communityprojekt, 
ett av Tysklands cirka 320 gemensamhetsodlingar. När 
Tempelhof öppnade för allmänheten anmälde 13 perso-
ner intresse för att odla på området. Idag har gruppen 900 
medlemmar. De odlar upphöjt, utan kontakt med marken, 
i pallkragar, plasttunnor, tråg osv, allt i liten skala på ett 
inhägnat område. Precis som hos andra odlingsinitiativ vi 
besökt i Berlin är biodling en central idé.

Strax utanför flygplatsområdet, intill en kyrkogård lig-
ger ett tredje odlingsområde. Det kan karaktäriseras som 
ett integrationsprojekt med tonvikt på att överbrygga grän-
ser, framför allt mellan religioner. Här står den biologiska 
mångfalden i centrum. När denna tidigare parkeringsplats 
för kyrkogårdsarbetare blev ledig i samband med att sköt-
seln privatiserades lade odlargruppen snabbt beslag på den. 

Hastigheten i aktionen säger något om det symboliska i att 
upprätta gröna ytor i stadsmiljön i Berlin. Cirka 400 perso-
ner är på olika vis involverade i arbetet. 

Det översta jordlagret om 50 centimeter har ersatts av 
matjord och det odlas mestadels direkt i marken: potatis i 
fåror, grönsakssängar, etc. Jord som inte är helt utbytt täcks 
med ett 10 centimeter tjockt lager av träflis. Föreståndare 
för trädgården är Christian Hoffman som också har fors-
kat i tungmetallers påverkan på människan. Hoffman är 
en central person i stadsdelsutvecklingen, politiker för die 
Grüne, med titeln ”omvärldskonsult”. Han redogjorde för 
några av de försök som gjorts att binda tungmetaller i jor-
den, alternativt utvinna dem – hittills utan framgång. Inte 
heller finns det anledning att hoppas att tungmetallen ska 
röra sig nedåt i jordlagren, underströk han. När vi lämnade 
gården såg vi honom sopa igen alla spår i flistäcket.

Vi tog jordprover på två ställen i en av stadens parker 
och hittade även där rester av tegel, cement, koks. Kriget 
skapade ytor för odling, men gjorde den samtidigt omöj-
lig. Kriget och krigets påverkan genomsyrar det mesta i 
Berlins kulturella uttryck. Den småskaliga ”husbehovs-
odlingen” har således en helt annan kulturell kod än den 
svenska. Estetiken är informell, och lyfter snarast fram att 
det är konsumtionssamhällets restprodukter som tas till-
vara. Att odla i badkar, brödbackar, tunnor, plastdunkar 
är inget ovanligt. Ibland upplevde vi uttrycket som snarast 
dystopiskt.

Från andra världskriget fram till 1960-talet var det täm-
ligen vanligt att folk odlade till husbehov i sina trädgårdar 
och på kolonilotter. Sedan slogs den traditionen sönder av 
nya regler, av krav på större arealer för storjordbruken och 
av etableringen av de stora livsmedelskedjorna.

I ett krisläge förväntas de tyska medborgarna klara sig 
tio dagar utan hjälp från staten. I jämförelse med Sveriges 
krisberedskap tycks medvetenheten om det egna ansvaret 
vara förhållandevis hög.

Medlemmar i Kommittén för stad och land är kulturjournalist Gunilla Kindstrand, professor Håkan Forsell, universitetslektor 
Charlotta Hedberg, docent Josefina Syssner, universitetslektor Cecilia Waldenström och professor Erik Westholm.
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Vad är smak och hur upplevs den?
Smak är inget heltäckande ord för vad vi egentligen 

pratar om när vi säger smak. Johan Lundström, docent vid 
Karolinska Institutet, menar att det engelska ordet ”flavor” 
är mer beskrivande för vad vi menar med smak. Lundströms 
forskargrupp intresserar sig främst för smak, lukt och de tri-
geminala sinnena (de som reagerar starkt på retande ämnen 
som ammoniak, vinäger, peppar, chili), då de gemensamt 
ger djupare sensorisk mottaglighet för smakbilden.1

Smaklökarna, som främst finns på tungan, registrerar 
endast de fem grundsmakerna beskt, salt, surt, sött och 
umami.2 I ”smakupplevelsen” är däremot alla sinnen in-
volverade. Framför allt luktsinnet, då lukten från maten i 
munnen når näsan via den retronasala passagen. Även hör-
seln påverkar i hög grad vilken smak vi upplever, menar 
Johan Lundström, som tog upp äpple som ett exempel. Om 
ljudet av krasande tas bort när vi biter i och tuggar på ett 
äpple kommer smaken att upplevas mer syrlig. Kraset bidrar 
till att äpplet upplevs sötare.

Vi har olika preferenser beträffande olika smaker, varav 
grundsmakerna framförallt är medfödda. Preferenser och 
respons för lukt är däremot till stor del inlärda. Det är möj-
ligt att omforma preferenser för olika lukter och därmed vad 
vi anser om mer komplexa smakupplevelser.

– för individ, producent och förädlare –

En råvaras smaker påverkas på olika sätt från produk-
tion till att den hamnar på butikshyllorna. Slutprodukten 
köps och används i matlagning av konsumenten och vid 
tillagning och till slut förtäring får konsumenten uppleva 
råvarans bevarade och framhävda smaker. Det genererar en 
helhetsupplevelse av smak som uppfattas av våra sinnen.

 
Producenters möjlighet att påverka smak-
upplevelsen
Magnus Börjeson, lantbrukare på Högåsa gård, berättade 
om sin produktion av vete och vit sparris. Båda produkterna 
har ett smakmässigt mervärde jämfört med samma sorts 
produkter på marknaden, vilket kan generera ett högre pris 
för råvarorna.

Börjeson nämnde matvarukedjan Carrefour i Frankrike 
som ett föredöme i att lyfta fram lokala producenter. 
Carrefour har avtal med lokala råvaruproducenter, vilkas 
produkter de säljer i respektive butik. Med färre mellan-
händer kan butikerna sälja färska kvalitetsprodukter till ett 
fördelaktigt pris, vilket också bidrar till att stärka den lokala 
marknaden.3 Är detta möjligtvis något för svenska matva-
rukedjor att ta efter?

Smakens värde
Text: CHRISTINA HULTMAN & LOUISE MALMQUIST  |  Foto:  LOUISE MALMQUIST

Hur definieras smak? Är ordet 
smak tillräckligt beskrivande 
för ordets faktiska innebörd?
Hur förändras smaken från 

jord till bord och vilken bety-
delse har smaken i livsmedels-
kedjans led – från råvarupro-

ducent, till förädlare, kockar 
och sist till slutkonsument?
Många frågor och svar lyf-

tes då smaken stod i centrum 
under ett eftermiddagssemina-

rium på KSLA den 19 mars. 
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Mervärdet av att sälja ”smaken av en plats” lyftes av 
Mattias Dernelid, affärsutvecklare hos Smakriket och 
Exceptionell Råvara. Han berättade bland annat om kött-
råvara från norrländska fjällkor som får prisavdrag för sin 
höga fettklass enligt svensk standard. Samtidigt hyllas köt-
tets fantastiska smak av Exceptionell Råvaras smakpanel. 
Denna råvara är beroende av sitt sammanhang som ger 
smak och kultur ett högt värde. Mattias Dernelid menade 
att svensk livsmedelsproduktion måste ta tillvara de mer-
värden som ”smaken av en plats” ger och även rikta sig ut i 
världen för att sälja svenska delikatesser för de priser som 
mervärden genererar.

Även Jonas Tunestål, VD för KLS Ugglarps AB, tog 
upp att livsmedelsproduktionen gynnas av konsumenters 
allt mer aktiva val. Det medför även krav på producenterna 
att utvecklas för att kunna bistå marknaden med efterfrå-
gade produkter. Produktionsplatsen är viktig för svenska 
kunder, som i hög grad efterfrågar svenska och ofta även 
närproducerade produkter i form av kött m m. Alltså verkar 
platsen hysa ett smakmässigt mervärde.

Jonas Tunestål tog i likhet med Magnus Börjeson upp 
råvarukvalitet, mer specifikt köttkvaliteten och att den 
bland annat sitter i smak, lukt och i kontexten. En del be-
ror av uppfödningen hos lantbrukaren, men även miljö och 
gener påverkar slutproduktens kvalitet. Fjällkor nämndes 
som exklusivt exempel av Mattias Dernelid. Jonas Tunestål 
tog även upp KLS Ugglarps AB:s selektion för god mar-
morering hos svensk röd och vit boskap (SRB) som är en 
av de vanligaste koraserna i Sverige. En bättre marmore-
ring, lika med högre köttkvalité på individnivå, möjliggör 
bättre betalning till lantbrukaren och kan kompensera för 
eventuella prisavdrag för hög fetthalt.

Smak är betydande för individen men ett 
komplext begrepp
Smak är en kvalitet hos livsmedel som är starkt efterfrågad 
i konsumentundersökningar. Utbudet inom olika produkt-
kategorier, t ex olika sorters oljor, choklad och salt, har på 
senare år ökat markant. Det erbjuder ett brett spektrum av 
smaker och kvalitéer till konsumenter. Ingela Stenson, om-
världsanalytiker och specialist inom gastronomi- och livs-
stilstrender hos United Minds, pratade om smakens värde 
ur ett konsumentperspektiv och uttryckte att ”det nästan 
är synd om dem som inte har det där stora matintresset – 
man förväntas kunna kommentera såsens smak under mid-

dagen…”. Det förväntas alltmer att konsumenter ska kunna 
välja inom ett stort sortutbud av en produkt och dessutom 
kunna uttrycka komplexa smaker. 

Just att uttrycka smaker är något som Ingela Stenson ar-
betar med i projektet ”Tala smak”, där syftet är att utveckla 
ett sensoriksystem för bedömning av smak, smakupplevelser 
och sensorisk kvalitet. Målet är att kunna erbjuda ett 
systematiskt språk för mat i samtliga led i livsmedelskedjan, 
från producenter till förädlare och konsumenter, och som 
även är gemensamt för olika produktkategorier.4

Att föra fram smaken är en utmaning för 
förädlaren
Efterfrågan på smakrika livsmedel och gemensamma be-
nämningar för smak ställer krav på förädlare av råvaror. 
Smaken har gjort en klassresa och är nu ett koncept med 
mer fokus, även inom serviceområden som matkassar, upp-
levelser och restauranger. Bland annat övergår Fast food 
mer till Fast fine – förädlade livsmedel och måltider ska 
vara lättillgängliga men fortfarande ha hög kvalitet. Ingela 
Stenson nämnde även det ökade och mer kvalitativa utbu-
det av vegetariska produkter samt begreppet ”etisk smak” 
som inkluderar individens omdöme om djuromsorg inom 
livsmedelsproduktion. En föregångare är den amerikanska 
butikskedjan Erewhon som tagit steget att enbart sälja ett 
urval av hållbart och etiskt producerade köttprodukter.5

Vilka andra faktorer styr vår smakupplevelse?

Kontexten är viktig för hur vi upplever smak, bland annat 
genom plats och känsla när vi intar en måltid. Upplevelsen 
av att dricka ett glas rödvin i solen under en avkopplande 
solsemester uppfattas annorlunda än att dricka samma sorts 
rödvin hemma en fredagskväll efter en stressig jobbvecka, 
säger Annsofie Wahlström, programchef för Future Food 
vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

Även utformningen av en måltid och hur den serveras 
har betydelse för smakupplevelsen. Vilket glas vinet dricks 
ur eller färgen på tallriken vid servering påverkar smak-
upplevelsen. En jordgubbsmousse serverad på en vit tall-
rik smakar sötare och lockar större köpkraft jämfört med 
samma jordgubbsmousse serverad på en svart tallrik, menar 
Johan Swahn, forskare på SenseLab vid Örebro universi-
tet. Smakupplevelsen påverkas också av vad vi blir tillsagda 

Råvaror 
och 

livsmedel
Sekundärintryck

Känsel
Grundsmaker

Retronasal doft Hjärnan tolkar
sinnesintrycken Smakupplevelse

Primärintryck
Syn
Lukt

Hörsel

Flöde över hur en smakupplevelse skapas genom sinnesintryck efter intag av råvaror/livsmedel. Illustration efter förlaga av Louise Malmquist.
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om en produkt eller får information om via förpackningar. 
Johan Swahn menar att vi äter med våra sinnen, men att de 
är svåra att lita på eftersom hjärnan tolkar sinnesintryck så 
snabbt att de är svåra att beskriva och mäta. Därför behö-
ver vi förstå alla våra sinnen – känsel, smakreceptorer, lukt, 
hörsel, syn – och hitta ett språk för smak. På så sätt utbildas 
våra sinnen och vi får verktyg för att beskriva smaker. 

Att föra fram en uppfattning av smak genom 
marknadsföring
Marknadsföring är viktigt för att sprida svenska produk-
ter både nationellt och internationellt och smak är en cen-
tral del. ”Smaken av en plats” är ett sådant koncept. KLS 
Ugglarps AB jobbar mer med regionala koncept och varu-
märken. Bland annat Frilandsgrisen – ekologiskt uppfödda 
grisar som är utegående året om. Marknadsföringen fram-
häver helhetstänket i produktionen och mervärdet till kund. 
Ett annat exempel är styckningsdetaljer som inte efterfrå-
gas på nationell nivå. Det går att få avsättning för sådana 
utomlands, vilket är bra ur ett lönsamhets-, anatomi- och 
hållbarhetsperspektiv.

Vi äter med alla våra sinnen. Även Johan Swahn menade 
att det är ett faktum som kan användas i marknadsföring. 
Exempelvis har Systembolaget lyckats att ta tillvara på sin-
nesupplevelser då de utbildar sina kunder i dryckers smak 
i kombination med olika rätter på ett ganska unikt och 
fungerande sätt. Genom att visualisera smak genom färg, 
form, komponering och att sätta ord på smak går det att ge 

förståelse för sinnesupplevelser kopplade till olika livsmedel 
och måltider. Det ger vägledning och skapar igenkännande 
hos individen. 

Annsofie Wahlström belyste diskussionen om ett pro-
teinskifte i ett framtidsperspektiv, där mer baljväxter och 
kanske även insekter ses som alternativ till animalieprotein. 
Frågan hon utmanade med, är om dessa råvaror är smak-
liga och inte enbart nyttiga och proteinrika? Även hon tog 
upp livsmedlens hälsoeffekter, tillgänglighet, smak och ur-
sprung som de viktigaste aspekterna för konsumenter idag.

Smak – ett inkluderande begrepp

Smak är ett helhetsbegrepp där flera olika intryck spelar 
in, från smakreceptorerna till kroppens övriga sinnen. Även 
råvaruursprung, förädling, rum och sammanhang påverkar 
smakupplevelsen. Olika aspekter av smak varierar i betydel-
se för olika led i livsmedelskedjan. Exempelvis kan ”smaken 
av en plats” ha betydelse i alla led, även om producenten är 
i fokus i bemärkelsen att det väsentliga för denna aspekt är 
platsen där produktionen sker. ”Smaken av en plats” kan 
även ha betydelse i marknadsföringen och hos konsumenten 
som får uppleva smak som härrör från en specifik plats och 
eventuella specifika produktionssätt.

Arbetet med att väva samman smakbegreppet och 
dess drivkraft med andra mervärden är redan på god väg. 
Samtidigt krävs ytterligare samarbete inom livsmedelsked-
jan för att kunna utforska och lyfta fram fler dimensioner 
av smakupplevelser. 

Yttre faktorer utöver sinnesupplevelser, som påverkar smak som ett helhetsbegrepp. Illustration efter förlaga av Louise Malmquist.

Förädlings-
process
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I slutet av förra året startade KSLA ett äganderättsprojekt 
med syftet att öka kunskapen om den privata äganderät-
ten och dess betydelse för att främja de areella näringarna 
till samhällets nytta. Bakgrunden är en stigande osäker-
het bland markägare kring tillämpningen av olika lagar 
och regleringar som påverkar markägares rätt att bruka och 
förfoga över sin mark. Frågorna har aktualiserats genom ett 
flertal fall där markägare fått inskränkningar i sitt brukande 
utan kompensation, eller där det är osäkert i vilken grad 
ersättning kommer att utgå.

Lena Ek, jurist, tidigare miljöminister och nu ordföran-
de i Södra, presenterade frågorna i sitt inledningsanförande:

– Grundfrågan är vad som händer i ett samhälle när 
människor känner sig rättslösa. I Sverige har vi haft stor 
tilltro till det offentliga. Det är något vi behöver värna. 
Skogspolitiken bygger på samverkan och dialog. Utan för-
troende mellan aktörerna når vi inte målen.

Lena Ek berättade att Södra varje dag kontaktas av för-
tvivlade människor. Hon nämnde ett ungt par som köpt 
en gård i Bollebygd. För att finansiera köpet planerades en 
avverkning på gården.

Text: PÄR FORNLING

Rätten att äga & bruka sin mark
KSLA:s seminarium Rätten att äga och bruka sin mark – en förutsättning för lands-
bygdens företagande den 31 maj ledde till livlig diskussion. Flera talare varnade för 
konsekvenserna när människor känner sig rättslösa och diskussionen gav underlag 
för fortsatt arbete med frågorna. 

– I praktiken omöjliggjorde Skogsstyrelsen rationellt 
skogsbruk på fastigheten genom att dra en zon med en 
kilometers radie runt en tjäderspelplats som fågelklubben 
inventerat. Ett alternativ är nu att stämma staten. 

– Myndigheter och lagstiftare har flyttat över ansvar på 
domstolarna. Oklar praxis i kombination med att vissa be-
slut inte är förutsägbara, inte är transparenta och inte kan 
överklagas, eller att ersättning inte utgår, medför att en-
skilda familjer känner sig totalt rättslösa.

Äganderätten, en knippe rättigheter
Professor Nils Karlson beskrev äganderätten som ett knippe 
rättigheter: användarfrihet, avtalsfrihet och rätt till säker-
het. Om rättigheterna garanteras ger det trygghet i ägandet 
med positiva effekter.

– Det man äger det vårdar man. Det finns ett klart sam-
band mellan privat äganderätt och långsiktig ekonomisk ut-
veckling. Ju starkare äganderättsskydd, desto högre tillväxt. 
Äganderätten är i grunden det viktigaste incitamentet för 
att få en väl fungerande marknadsekonomi. Det är inget 

Foto: Ylva Nordin.
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jag bara tycker, det finns otroligt mycket forskning i bot-
ten, konstaterade Nils Karlson och lyfte fram ett aktuellt 
exempel.

– Vi kan exempelvis se skillnaderna i Nord- och 
Sydkorea. För 60 år sedan var de två samma land. Därefter 
fick det ena landet privat äganderätt och det andra något 
annat. Det råder nu väldiga resursskillnader.

Professor Karin Åhman gjorde en historisk återkoppling 
och beskrev behovet av att återskapa rättsstaten efter andra 
världskriget, då konfiskation av egendom varit ett medel i 
kriget.

– Det ledde till att vi fick in äganderättsskyddet i europa- 
konventionen eftersom man ville skydda mot framtida tota-
litära regimer. Äganderätten är alltså betydelsefull för rätts-
staten. Om man ska man bevaka rättsstaten måste också 
äganderättsskyddet bevakas. 

För att vidta tvångsåtgärder och göra inskränkningar 
i brukandet krävs ett ”angeläget allmänt intresse”. Karin 
Åhman konstaterar att det är ett ganska vitt begrepp. Frågan 
är vilka skyddsmekanismer som finns när det är aktuellt. 

– Proportionalitetsprincipen är en grundläggande och 
etablerad princip som är extremt viktig och avgörande för 
tillämpningen av äganderätten, säger hon.

Det handlar om balansen mellan vad det allmänna vin-
ner respektive vad den enskilde förlorar. 

Dessutom är förstås rätten till ersättning väsentlig.

God förvaltningskultur är centralt
Professor Lena Marcusson talade om en god förvaltnings-
kultur med objektivitet, effektivitet och service. Hon fram-
höll vikten av att utbilda nya statliga tjänstemän samt att 
inpränta en god förvaltningskultur byggd på värdegrunds-
delegationens principer.

Björn Risinger, chef för Naturvårdsverket, betonade att 
det är en fråga myndigheten tar på största allvar;

– Vi arbetar mycket med frågor om god förvalt-
ningskultur. Själv brukar jag ägna mig åt högläsning ur 
Regeringsformen eftersom detta är en så viktig del i vårt 
arbeta. Det finns ett levande och ständigt pågående samtal 
om rollen som statstjänsteman.

Björn Risinger konstaterade att hanteringen av områ-
desskydd, t ex reservat, är ett väloljat maskineri, med tyd-
liga regler för ersättning.

– Vi håller i värderingar, förhandlingar och avtal för 1,2 
miljarder kronor om året. Det är en väl inkörd verksamhet 
som på det hela taget fungerar bra, med god samverkan med 
markägarorganisationerna.

För miljöskyddet gäller att förorenaren betalar (PPP – 
Polluter Pays Principle). Problemen uppstår när ärenden 
faller mellan miljöskydd enligt miljöbalken och naturvård 
med klara regler för ersättning till markägaren.

Björn Risinger menar att en del skulle vinnas om fler 
ärenden kunde växlas över till frågor om områdesskydd, nå-
got som fick stöd av Sven-Erik Hammar, ordförande LRF 
Skogsägarna.

– Att snabbare aktivera områdesersättning är ett steg åt 
rätt håll, sade han.

Johanna From, regionchef Skogsstyrelsen, framhöll att 
det absoluta flertalet av antalet avverkningsanmälningar 
hanteras friktionsfritt.

– Med dagens polarisering är vi alla förlorare, mark-
ägare, myndigheter och samhället i stort. Vi behöver ett 
arbetssätt med dialog och samverkan.

Markägare kommer till tals
Några berörda markägare medverkade vid seminariet. Först 
ut var Kristina Brouneus, som är på väg att ta över en släkt-
gård mellan Sollefteå och Kramfors. Nu är det osäkert om 
hon blir den fjärde generationen på gården. För att finansie-
ra generationsskiftet genom att lösa ut syskonen planerade 
hon en avverkning. Den stoppades eftersom Skogsstyrelsen 
bedömde att området har naturvärden i form av nyckelbio-
toper. Nyckelbiotoper har inget formellt skydd och ger där-
med ingen ersättning, och skogsbolagen har enligt FSC-
certifieringen en överenskommelse att inte köpa virke från 
nyckelbiotoper.

Fredric Bonde brukar Mörkö utanför Södertälje. Av 
5 000 hektar omfattas 40 procent av strandskydd efter att 
gränsen för strandskyddet utökats från 100 till 300 meter. 
Det inskränker bland annat möjligheter i fastighetsförvalt-

F v professor Karin Åhman, Stockholms universitet. Foto: Pär Fornling. Professor em Lena Marcusson, Uppsala universitet. Foto: Pär Fornling.
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ningen, som är en betydande del i verksamheten på egen-
domen.

Hanna Holmberg har nekats tillstånd att avverka fjäll-
nära skog utan att få någon ersättning. Tillsammans med 
flera andra markägare i en liknande situation har hon stämt 
staten.

Ett konfliktområde är också tillämpningen av artskydds-
förordningen. Den har lett till att avverkningar stoppats, 
utan ersättning, med hänvisning till häckande lavskrika och 
andra arter.

När advokat Jan-Mikael Bexhed sammanfattade in-
trycken av presentationerna var han bekymrad.

– Vi har fått höra om alldeles för många allvarliga fel 
i handläggningen i ärenden för att det ska kunna kallas 
handläggningsfel. Det är systemfel, sade han. Man struntar 

Generaldirektör Björn Risinger, Naturvårdsverket. Foto: Pär Fornling. Markägarna Kristina Brouneus och Fredric Bonde. Foto: Pär Fornling.

i Regeringsformen, man kommunicerar inte med markäga-
ren och fattar beslut på kontoren utan att ha kontakt i fält. 
Det leder till många och kostsamma processer som många 
markägare inte orkar med.

– På många håll har vi fått alltför aktivistiska tjänste-
män. Vi måste tillbaka till en ordning med kvalificerade 
och oväldiga tjänstemän. Vi måste ha stor respekt för rätts-
statens principer och institutioner annars befinner sig rätts-
staten på ett sluttande plan.

Flera talare välkomnade att frågorna lyfts fram och 
Björn Sundell, vice preses i KSLA, konstaterade att ägande-
rättsprojektet har en viktig uppgift framöver.

Inför mötet producerades ett seminarieunderlag som 
finns tillgängligt på KSLA:s hemsida tillsammans med en 
inspelning av seminariet.

Taberg. Foto: Pär Fornling.
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Sättet att bruka skogen kan påverka utsläpp av andra växthusgaser än 
koldioxid (som metan och lustgas) och även vegetationens/markytans 
förmåga att reflektera tillbaka inkommande solstrålning (det s k albe- 
dot), vattenavdunstning och transpiration samt mängden flyktiga or-
ganiska föreningar från vegetationen. Till detta kommer samspelet 
mellan olika marknader för energi och material – som alla kan på-
verkas av förändringar i användandet av skogsprodukter – och hur 
skogsägarna reagerar på förändrade marknadsförutsättningar. 

Syftet med KSLA:s och IVA:s konferens den 12–13 mars var att 
förbättra kunskapsläget om hur skogen bäst nyttjas för att motverka 
klimatförändringen. Moderator var Mattias Goldman, Fores.

Skogens roll för att motverka 
klimatförändringar
Anders Wijkman tog utgångspunkt i Parisavtalet 2015, där världens 
ledare enades om att hålla ökningen av den globala genomsnitts-
temperaturen väl under 2°C i förhållande till den förindustriella ni-
vån. Han citerade George Monbiot som i en artikel i The Guardian 

Skogen
klimatet
Skogen påverkas av ett förändrat klimat. Samtidigt 
påverkar brukandet av våra skogar klimatet på 
en mängd olika sätt – till exempel kan kol lagras i 
skog, mark och produkter och vi kan använda för-
nybara produkter från skogen istället för andra, för 
klimatet mer skadliga, produkter. 
Hur våra nordliga skogar bäst används för att mot-
verka klimatförändringen är en komplex frågeställ-
ning där vetenskapen idag inte ger ett entydigt 
svar. Det leder inte sällan till förvirring, bland både 
beslutsfattare och den breda allmänheten.
Text: GUSTAF EGNELL
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rörande avtalet konstaterade: ”By comparison to what it 
could have been, it’s a miracle. By comparison to what it 
should have been, it’s a disaster”. Problemet är att avtalet 
formulerar ett tydligt mål men saknar färdplan samtidigt 
som de flesta ännu inte har begripit vilken utmaning åta-
gandet innebär. Det kommer att krävas förändringar i alla 
stora sektorer i samhället. Anders Wijkman menade att in-
dustrin måste ta ledningen samtidigt som politiken jobbar 
med policyramverket så att nödvändiga förändringar kom-
mer till stånd. Biodrivmedel kommer att behövas i denna 
samhällstransformering, men dagens debatt om skogens 
klimatnytta skapar osäkerhet hos beslutsfattare och politi-
ker. Givet att behovet av biomassa ökar så är den viktigaste 
frågan hur detta ökade nyttjande kan göras hållbart.

EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) nämnde de 
pågående EU-diskussionerna om en cirkulär ekonomi. Det 
pågår också en het debatt mellan olika miljöorganisatio-
ner och industrin i samband med förändringar av de bok- 
föringsrutiner som ska utgöra underlag för nationell rappor-
tering av utsläpp och upptag av växthusgaser från markan-
vändning (LULUCF). Federley passade också på att slå ett 
slag för en vätgasstrategi parallellt med bioenergisatsningar.

Jakop Dalunde (MP) menade att EU-diskussionen fast-
nat i utsläppstak på bekostnad av en diskussion om hållbar 
markanvändning och hållbarhetskriterier. Till exempel är 
arealen mark som tagits i anspråk för biodrivmedelsproduk-
tion fortfarande begränsad, medan stora arealer används för 
produktion av kött, tobak och alkohol. En annan ordväxling 
fokuserar för mycket på vad biodrivmedlen ska användas 
till – bilar, båtar eller flyget – på bekostnad av funderingar 
över hur vi kan dra ner på behovet av drivmedel. 

Brist på vetenskaplig konsensus 
om skogsbrukets klimateffekter
De positiva effekterna av att ersätta material och fossila 
bränslen är irreversibla medan ökade kollager i skogen är 
reversibla. Ett exempel är att skogsbränder stod för tre 

gånger mer växthusgaser än alla andra källor sammanlagt 
i British Columbia under 2017, sade Werner Kurz från 
Canadian Forest Service. Han betonade vikten av system-
perspektiv i analyserna – det som avverkas i skogarna bidrar 
till leveranser av virke, fibrer, kemikalier, och biobränslen. 
Produktionen sker i hela det brukade skogslandskapet, inte 
bara där avverkningen sker. I Kanada har man ändrat fokus 
från maximering av kolinbindning till minimering av växt-
husgasutsläppen från brukade skogar. 

Annette Cowie, University of New England, Australien, 
radade upp skäl till varför forskargrupper landar i olika ana-
lysresultat vad gäller klimatnyttan av att ta ut biobränsle 
från brukade skogar. Förutom det uppenbara, att det finns 
skillnader i skogs- och energisektorn i olika delar av värl-
den, så påverkas resultatet av vilken analytisk metod som 
tillämpas och den stora mängden möjliga val som finns då 
modellen för analysen sätts upp. Här nämndes bland annat 
huruvida analysen gjorts på bestånds- eller landskapsnivå, 
på kort eller lång sikt, samt vilka referenssystem man an-
vänt sig av, dvs hur skogen brukas och energin genereras då 
inget biobränsle skördas. Till detta kommer sådant som val 
av enhet för analysen och vilka värden som sätts på olika 
variabler, som växthusgasers uppvärmningspotential eller 
substitutionseffektsvärden då trä ersätter andra material, 
t ex stål och betong. Det finns alltså en uppsjö av förkla-
ringar till varför forskarna får olika resultat i sina analyser 
och det är därför viktigt att ha koll på vilken fråga analysen 
avser att besvara. Inte sällan analyseras enbart effekter på 
delar av ett system, t ex kolbalansen i skogen vid olika val. 
En sådan begränsad studie bör inte göra anspråk på att ge 
svar på den slutgiltiga klimateffekten. 

Ekonomen Robert Abt från North Carolina State Uni-
versity, USA, menade att det är svårt att få acceptans för 
studier som pekar på positiva effekter på kolbalansen vid 
ökad efterfrågan på skogsråvara, som vid ökad efterfrågan 
på biobränsle. Det kan bero på att vi lätt ser ökade avverk-
ningar framför oss som ett resultat av ökad efterfrågan. Vi 
har svårare att se andra effekter, som nyplantering av skog 
eller minskad omföring av skogsmark till annan markan-
vändning. På samma sätt är det lättare att se det kol som 
lagras i skog som bevarats för att just lagra kol, än att se de 
avverkningar som på grund av detta görs någon annanstans 
för att täcka behovet av skogsråvara. Konceptet är inte intui-
tivt, sade Abt, detta att avverkning av skog för att använda 
biomassan till energi eller material kan leda till en framtid 
med mer kol bundet i skog och mindre koldioxid i atmo-
sfären. 

Klimateffekter av skogsbruk och 
biomassaproduktion
Johan Bergh, Linnéuniversitetet, pekade på det starka po-
sitiva sambandet mellan skogsproduktionens och kolinlag-

Anders Wijkman inledde med att understryka utmaningen i 2-gradersmålet 
från Parisavtalet. Det kommer att kräva stora förändringar i alla samhälls-
sektorer och biodrivmedel kommer att spela en viktig roll.  
Foto: Lars Klingström.
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ringen storlek. Han jämförde trakthyggesbruk med kontinuitets-
skogsbruk och menade att om skogsproduktionen är lika i de båda 
skötselsystemen så kommer de därför att lagra ungefär lika mycket 
kol. Det finns inte idag underlag som pekar på att kontinuitets-
skogsbruket skulle producera mer än trakthyggesbruket, snarare det 
motsatta, och därmed inget stöd för att påstå att kolbalansen är mer 
fördelaktig vid kontinuitetsskogsbruk. Men fler jämförande studier 
behövs. 

Gert-Jan Nabuurs från holländska Wageningen University på-
minde oss om att det stora problemet är de fossila bränslena som 
inte berörs av några hållbarhetskriterier. Han menade att Europas 
skogar på ett uthålligt sätt kan bidra med en större andel av en-
ergianvändningen än idag genom en kombination av ökade uttag 
och mer effektivt nyttjande av den biomassa som tas ut. De lokala 
förutsättningarna måste avgöra hur vi brukar våra skogar, hävdade 
han. Det är inte en fråga om huruvida vi ska bruka skogarna eller 
inte, utan vad vi gör var. Han efterlyste också en diskussion om 
skötselmetoder som kan bidra till att motverka klimatförändringen. 
Tänkbara åtgärder kan vara att minska kolförrådet i områden med 
stor risk för stormskador, att anpassa trädslagsvalet till ett varmare/
torrare klimat eller att täppa till diken där torvmarker dränerats. 

Leif Gustavsson från Linnéuniversitetet redogjorde för en studie 
där effekten på klimatet av tre olika skötselstrategier (”som idag”, 
”ökad produktion”, resp ”ökade reservatsavsättningar”) för hela den 
brukade svenska skogen jämfördes över en 100-årsperiod. Baserat på 
studiens avgränsningar och antaganden var ökade reservatsavsätt-
ningar en bra strategi på kort sikt – men sett över hela 100-årspe-
rioden var produktionsscenariot vida överlägset. I samtliga scenarier 
ökade klimatnyttan ytterligare då även avverkningsrester skördades 
för energiändamål. Studien visar att tidsaspekten är viktig i denna 
typ av studier. 

Sebastiaan Luyssaert, Vrije University, Nederländerna, menade 
att i den stund skogens kolbalans påverkas genom en åtgärd påverkas 
också annat i skogen som har inverkan på klimatet – som albedo, 
transpiration, avdunstning, ytstruktur, mängden flyktiga organiska 
ämnen som avges från skogen. Dessa måste därför också ingå i ana-
lysen av klimateffekten, ansåg han.

Tuomo Kalliokoski, University of Helsinki, presenterade en 
finsk studie som förutom kolbalans också inkluderade albedo och 

avgång av flyktiga organiska ämnen. Med reserva-
tion för stora osäkerheter i studien visade det sig 
att dessa båda faktorer verkade i olika riktning och 
i stort sett tog ut varandra i tall- och granskogar 
i Finland, medan de verkade kylande i björkskog. 

Skogens roll för att möta Parisavtalets 
mål
Vilken betydelse har och får bioenergi för att vi 
ska klara åtagandena enligt Parisavtalet? Från da-
gens generering av el och värme ser Filip Johnsson 
från Chalmers en ökad användning av biodriv-
medel för vägtransporter och successivt ökad an-
vändning inom sjöfart och flyg. Dessutom blir 
biobränslen viktiga för att balansera framtidens 
elproduktion baserad på sol, vind och vatten. Det 
räcker emellertid inte att stimulera utvecklingen 
av förnybara energislag, det krävs också en strategi 
för fossila bränslen – de bör helst lämnas orörda. 
Utvecklingen av avancerade biodrivmedel måste ta 
fart. På längre sikt kan kanske biobränslen bidra till 
negativa emissioner genom att lagra koldioxid från 
förbränning av biobränsle.

Även Åsa Forsum från Energimyndigheten 
lyfte fram transportsektorn som en stor utmaning. 
Hon redogjorde för en studie som genomförts på 
myndigheten, med fyra olika framtidsscenarier 
med olika andel förnybar energi i Sverige. Av den 
förnybara energin stod bioenergi för mellan 33 
och 52 procent i de olika scenarierna. Åsa Forsum 
tryckte också på vikten av att hållbarhetsstandar-
der gäller för all biomassa, alla råmaterial och alla 
energibärare inklusive fossila bränslen. 

Slutsatser och diskussion

Slutdiskussionen visade tydligt att det är en bit kvar 
innan en mer entydig bild av skogens roll i klimat-
arbetet kan presenteras och att detta fortsättnings-
vis kommer att diskuteras såväl vetenskapligt som 
i den allmänna debatten. Arbetet med en rapport 
från konferensen pågår och detta dokument kan 
förhoppningsvis utgöra plattform för framtida ar-
bete mot samsyn – åtminstone inom vetenskapen. 

Föredragshållare och paneldeltagare. Längst bak Anders Wijkman. Fr v Göran Berndes, 
Sebastiaan Luyssaert, Filip Johnsson, Mattias Goldmann, Robert Abt, Annette Cowie, 
Werner Kurz, Åsa Forssum, Gert-Jan Nabuurs och längst t h Hillevi Eriksson från Skogs-
styrelsen. Foto: Lars Klingström.

Syftet med konferensen Forests and the climate, 
som arrangerades i samarbete med IVA och 
KVA i mars, var att söka samsyn kring grund-
läggande principer rörande skogens roll för att 
motverka klimatförändringen. Viktiga mål för 
konferensen var att identifiera områden där 
forskarna inte är helt överens och möjliga or-
saker till detta, att identifiera kunskapsluckor 
och prioriteringar för framtida forskning, och 
att formulera och sprida denna information i 
en konferensrapport. 
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Rosersbergs slott tillhör tillsammans med bl a Rosendals slott, 
Gripsholms slott och Drottningholms slott de kungliga slotten. Slottet 
ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk men ingår i den 
kungliga dispositionsrätten. Huvudbyggnaden drivs av Hovstaterna 
som museum.

Slottet, som uppfördes under 1630-talet av riksskattmästaren Gab-
riel Bengtsson Oxenstierna, var till en början inte kungligt. Det var 
när det ställdes till den unge hertig Karl av Södermanlands förfogande 
(senare Karl XIII) under andra hälften av 1700-talet som det blev just 
ett kungligt slott. 

Slottet moderniserades under 1600-talets senare del och inlöstes 
av staten 1757. Ytterligare förändringar påbörjades 1797 under led-
ning av Gustaf af Sillén, som inredde slottet i sengustaviansk stil och 
empire. Rosersberg är det bäst bevarade exemplet på hur ett svenskt 
palats kunde se ut invändigt vid denna tid.

Det var Karl XIII som beslutade om att instifta en lantbruks-
akademi 1811. Den vi vanligtvis förknippar med lantbruksakademien 
är hans adopterade son, kronprins Karl Johan, senare kung Karl XIV 
Johan, som också var akademiens första preses. Karl Johan – eller Jean 
Baptiste Bernadotte – hade efter en framgångsrik karriär i Napoleons 
armé blivit marskalk av Frankrike, innan han 1810 adopterades av Karl 
XIII och blev svensk kronprins.

Karl XIV Johan och hans drottning Desideria var de sista kungliga 
personerna som bebodde slottet. 

KSLA:s vårexkursion 2018

Slottsbesök i 
kungliga spår
Akademiens vårexkursion tillika majsammankomst 
den 17 maj hade temat Bernadotte 200 år på tronen 
– och våren är här!

Vårvärmen gjorde dock just denna dag något av 
en andningspaus och temperaturen stannade på ca 
14 grader. Exkursionen hade två utflyktsmål, Rosers-
bergs slott, som ligger utanför Rosersbergs samhälle 
i Sigtuna kommun, och Ekolsunds slott, ungefär en 
mil öster om Enköping vid Ekolsundsviken. 

Text & foto: PER ERIKSSON

Byst av Karl XIV Johan, en vanlig syn för akademiledamöterna som träffar på en liknande 
vid varje besök i akademiens hus på Drottninggatan 95 B i Stockholm.
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Ekolsund var redan under 1300-talets början en sätesgård. 
Den kom efter ett antal ägarbyten i Gustav Vasas ägo 1542. 
Godset var t ex bostad åt Sofia Vasa, Gustav Vasas fjärde 
dotter, mellan 1568 och 1611.

Slottet, det vill säga de två flyglarna, byggdes under 
1600-talet då godset ägdes av släkten Tott. Slottet återtogs 
av kronan i och med reduktionen. 1716 skänktes det till 
arvprins Fredrik av Hessen, men återlöstes 1747 och gavs 
sedan i dopgåva till prins Gustav (sedermera Gustav III).

Gustav III sålde slottet som en del i regleringen av en 
skuld 1785 till grosshandlaren och skeppsredaren George 
Seton. Setons ättlingar ägde Ekolsund fram till en konkurs 
1912. År 1917 köptes slottet av direktör Carl Kempe, som 
motiverade köpet med att det var ”bra för företaget”. Över 
tid kom dock slottet att omvandlas till sommarbostad för 
familjen Kempe.

Raija Ohlin, som äger slottet idag, köpte det 2001 och 
det har bl a nyttjats till film- och teveinspelningar, företags-
evenemang och bröllop. Ägarna ger visningar av slott, park 
och arboretum. 

En intressant detalj på Rosersbergs slott är den tavla som hänger i konseljrum-
met, det rum där kungen träffade sin regering. Den föreställer kung Karl XIII 
med den godkända adoptionshandlingen, den som fastställer kungens adop-
tion av Jean Baptiste Bernadotte – kronprins Karl Johan. 

Nils Lidbaum guidade med majestätiska gester ledamöterna genom det pas-
torala landskapet och arboretumet på Ekolsunds slotts marker. Från att ha 
varit ett nöje för endast de närmaste (och enstaka tillräckligt bildade gäster) 
är idag trädsamlingen öppen även för en intresserad allmänhet.

Detta var Ekolsunds historia i komprimerad form. 
Under vårt besök lät vår utmärkte värd, Nils Lidbaum, Raija 
Ohlins son, oss färdas under två timmar genom såväl histo-
rien, parken och arboretumet. Han berättade om ränker och 
rackarspel mellan olika adliga ätter, beställningar av 10 000 
träd, anläggandet av fontäner med hjälp av fontänörer till-
kallade från Frankrike och om ett intresse utöver det van-
liga av att samla porslin. Samt, inte minst, hur ett gammalt 
slott som inte bekostas av det gemensamma, kan överleva. 
Det är lite som historien om humlan, man funderar hur den 
egentligen kan flyga.

Varken slottet eller parken var särskilt välbesökt före 
millennieskiftet. Området var inhägnat och det berättas 
att man under Kempetiden sköt med saltskott på dem som 
genade genom parken. Inte heller arboretumet, med sina 
över 400 arter har varit öppet – för att det skulle anses värt 
att visa upp det skulle besökaren ha minst professorstitel. 
Alla träd och arter fick med tiden ett starkt affektionsvärde 
för ägarna och någon gallring av området förekom nästan 
inte. Följden blev att framför allt silvergranen tog över stora 
delar. Under senare tid har en medveten gallring skett.
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Räcker virket från skogen?

Text: ÅKE BARKLUND

Det är klart att det gör – om marknaden får råda och snedstyrande lagar och subven-
tioner inte kommer in och stör. Nya sortiment och nyttigheter kappas med gamla 
och de som inte förmår betala blir utan virke. En alternativ rubrik på detta IVA/KSLA- 
seminarium den 19 april hade kunnat vara Vem har bäst råd att betala för skogs- 
råvara? Ola Hildingsson ledde samtalet.

Det är hård konkurrens om virket i Östersjöområdet och 
ovanligt stora investeringar planeras.

Petteri Pihlajamäki från Pöyry berättade att avverkning-
arna på norra halvklotet är ungefär hälften av tillväxten, 
medan avverkningarna (främst av brännved) på södra halv-
klotet är avsevärt större än tillväxten där. Också Kina har 
en större avverkning än tillväxt; det mycket ambitiösa kine- 
siska beskogningsprogrammet är ännu inte avverknings- 
moget. I Norden hugger vi 70 procent av tillväxten – miljö- 
restriktioner motverkar möjligheterna att avsevärt öka 
avverkningarna.

Idag tillverkas ca 400 miljoner ton massa per år i världen. 
Till det går det åt 700 miljoner m3 ved, i övrigt används re-
turfiber. Vedåtgången väntas öka till 850 miljoner m3/år till 
2030. Världens sågverk använder idag 850 miljoner m3/år, 
vilket väntas öka till 1 200 miljoner m3, och världens skiv-
fabriker använder idag ca 500 miljoner m3/år, vilket väntas 
stiga till 800 miljoner år 2030. Totalt 40 procents ökning 
på 15 år!

Europas skogsnäringar är politiskt påverkade och EU:s 
höga mål för bland annat ”biofuels” kan öka vedåtgången 
med ca 50 miljoner m3/år. Lika mycket mer råvara behöver 
den ökade industrikapacitet som planeras i Östersjöområdet 
– men alla planer kommer knappast att realiseras, sade 
Petteri Pihlajamäki. På 10 år har virkesimporten från Ryss-
land till Finland minskat från 15 till 6 miljoner m3/år och 
från Baltikum till Finland från 2,8 till 0,8 miljoner m3. 
Motsvarande siffror för Sverige är från 1,5 till 0,4 miljoner 
m3 (Ryssland) och från 4,8 till 2,8 miljoner m3 (Baltikum).

Petteri Pihlajamäki sammanfattade med att virket inte 
kommer att ta slut i världen eller i Europa eller i Östersjö-

området, men det blir tuffare konkurrens och vedpriserna 
stiger. Gamla marknader, produkter, kvaliteter och affärs-
modeller kommer att försvinna medan nya dyker upp och 
förändringstempot kommer att öka.

Karl Duvemo, SCA, diskuterade globalt utbud och ef-
terfrågan av virke, redovisat i Skogsstyrelsens konsekvens- 
analyser 2015. Avverkningarna i världen 2012 var knappt 
3  000 miljoner m3/år, varav 75 procent kom från natur- 
skogar. I ett lågscenario skisserat av konsultfirman Indufor 
fram till 2050 ökar avverkningen till 3 500 miljoner m3/
år, varav 62 procent från naturskogar. I högscenariot ökar 
avverkningarna till 7 500 miljoner m3/år, varav 75 procent 
från naturskogar. Lågscenariot skulle världens skogar klara, 
medan högalternativet skulle tära hårt på skogsresurserna i 
en accelererad takt. Naturskogsavverkningen i Indufors låg- 
alternativ ligger på 1 m3/ha/år och i högalternativet 3 m3/
ha/år. I våra svenska skötta skogar avverkar vi idag 4 m3/ha/
år och på tropikernas plantager avverkas 12 m3/ha/år i snitt. 
Skogsskötsel kan öka avverkningsmöjligheterna avsevärt.

Många nya skogsprodukter kommer att tillverkas av bi-
produkter i traditionella skogsindustrier eller av grot och 
därmed inte kräva stamved från skogen, hävdade Jonas 
Joelsson från RISE. Materialflödena kan bli rätt så kom-
plicerade. Drivande för diskussionen om nya skogsproduk-
ter är den ökade energianvändningen i världen, fyrdubblad 
sedan 1965. Plasttillverkningen i världen har på samma 
tid 20-dubblats! Vi säger ibland att allt vi kan göra av kol, 
gas och olja kan vi göra av ved, men för att ersätta plast-
tillverkningens 15 miljarder ton oljeekvivalenter/år med ved 
behövs ca 75 miljarder m3. Världens skogar, som håller ca 
530 miljarder m3, skulle räcka i 8 år!
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Framtidens bioraffinaderier kan framställa t.ex. meta-
nol, olefiner (alkener) och butanol. För en ”lagom” stor 
metanolfabrik som gör 300 000 ton skulle det gå åt ca 1,5 
miljon m3 ved. I Stenungsund framställs av olja 900 000 ton 
olefiner/år – det skulle dra drygt 10 miljoner m3 ved. 

RISE har räknat på att bygga om sulfitfabriken i Ö-vik 
från dagens 230 000 ton massa till att tillverka 125 000 ton 
etanol och 150 000 ton syntetisk bensin; därutöver 1 miljon 
ton dissolvingmassa (till t ex viskosfibrer) och 120 000 ton 
lignosulfonater – på textilsidan finns stor potential: polyes-
ter, utvunnen ur olja, är idag ca 10 gånger större och bomull 
är 5 gånger större än viskostyger. Till sist 95 000 ton pro-
tein (fiskfoder) – fiskodlingarna ökar kraftigt i hela världen 
och det finns stora behov av proteinfoder med minskande 
småfiskfångster. Till detta behövs 6,3 miljoner m3 ved.

Det större perspektivet
Peter Holmgren, tidigare på CIFOR, påminde om att det 
finns f lera skräckscenarios i världen. Räcker maten, bio-
toperna, skyddet mot naturkatastrofer och virket – räcker 
planeten?

Vi odlar tillräckligt med mat, men de som inte har råd 
hungrar. Diskussionen är livlig om den biologiska mång-
falden. Kostnaderna för naturkatastrofer är ca 180 miljarder 
dollar per år varav 70 procent är oförsäkrade. Flera av tårt-
bitarna i Planetary boundaries-diagrammet ser illa ut, men 
finns ekonomi och innovation verkligen med i resonemang-
en? På 50 år har BNP per capita, matproduktionen och 
växthusgaserna tredubblats medan matpriserna varit i stort 
sett stabila. 

Och alltid finns skogarna och träden med – hur hänger 
allt ihop och vad ska vi göra? På världsnivå har vi satt upp 
17 relevanta utvecklingsmål. Vi ska mota världsfattigdom 
och hunger och minska växthusgaserna. Vilken blir skogens 
roll?

I Sverige fick vi 1903 vår första skogsvårdslag, 1947 höll 
FAO ett stort möte för att diskutera hur 100 miljoner eu-
ropéer skulle få bostäder efter kriget. Vi hade på 1970-talet 

en animerad diskussion om den svenska virkessvackan, idag 
är vi här. Hittills har dessa resonemang varit inomskogliga, 
framåt talar alla om skogens roll. 

I klimatdiskussionen var skogen en ren bevarandefråga 
för 10 år sedan – nu pratar de flesta om skogsbruk som en 
viktig del av lösningen. Klimatgasutsläppen 2007–2016 var 
40 gigaton CO2/år varav 88 procent från fossila bränslen och 
12 procent från avskogning. Detta hamnade någonstans: 24 
procent i havet, 46 procent i atmosfären och 30 procent i 
växtligheten – mest i skogen motsvarande en tillväxt om 
12 000 miljoner m3/år. 100 gånger den svenska tillväxten.

Räknat bara på kolet var fossilutsläppen 9 gigaton kol 
per år och från avskogningen 1,3 Gt C/år. Kolsänkan i 
skogen var 3,1 Gt C/år. Produktionen skog är 57 Gt C/år 
och det årliga virkesuttaget 1 Gt varav hälften är industri-
virke. Går det att göra något av detta? Potentialen är stor, 
men vad krävs för bioekonomiskt genomslag?

Finns: Biologiskt handlingsutrymme och samhällets 
önskningar gällande klimatet.
Behövs: Större tilltro till skogsnäringen och genuint 
branschengagemang.
Saknas: Innovationskraft för nya virkesflöden.

Vi ser för smalt på bioekonomikonceptet, ansåg Peter 
Holmgren. Vi engagerar oss i industrifrågorna, ekonomisk 
tillväxt, arbetstillfällen, klimatet och biologisk mångfald, 
dvs de globala hållbarhetsmålen (SDG-målen) 7, 8, 9, 13, 
14 och 15. Det är bra men engagemanget saknas för hela 
ramverket, för alla 17 SDG-målen, vilket är nödvändigt för 
att få förståelse för att biomassa ska användas, inte bevaras.

Håkan Larsson från Södra talade om den framtida 
avverkningen i Sverige och började med restriktionerna 
uttryckt i skogsareal där utgångspunkten var den interna-
tionella definitionen av skog i Sverige, dvs 28 miljoner ha. 
År 1993, med nya skogsvårdslagen, låg restriktionerna på 
ca 20 procent av arealen som var undantaget skogsbruk, 
mest det vi i Sverige kallar impediment. Idag är den siff-
ran ca 30 procent – mer reservat, generell hänsyn, frivilliga 
avsättningar och en del nyckelbiotoper. År 2025 beräknas 
fler avsättningar och nyckelbiotoper ge restriktioner om 
33–34 procent. Varje procentenhet motsvarar ca 1 miljon 
m3 i minskad avverkning.

På plussidan då? Får vi en viltstam i balans, bättre plant-
material och ökad röjning kan vi kanske öka avverkning-
arna till 2025 med 2–5 miljoner m3 men med ganska myc-
ket löv. Vi kan avverka kanske 0,5 miljoner m3 mer på 
naturvårdsarealer och vi kan öka importen från Baltikum 
med 0,5–1 miljon m3, från Norge med 1–2 miljoner m3 
och från Sydamerika med 0,5–1 miljon m3. Totalt en ökad 
virkestillgång om kanske 5 miljoner m3 till 2025, dvs den 
storleksordning som nu pågående industriutbyggnader 
kräver. Balansen blir snävare framåt, så sköt skogen väl!

Säker gräns enligt upphovsmännen (2009)

Vetenskaplig observation fram till 2009

Kemisk förorening

Klimatförändring

Havsförsurning

Stratosfäriskt 
ozon

Kvävecykeln

Fosforcykeln

Global färskvatten-
användning

Avskogning och 
annan landanvänd-
ning

Förlust av biodiversitet

Förorenande 
partiklar i 

atmosfären

Planetens gränser. Ill: Felix Müller [CC-BY-
SA-4.0] efter Johan Rockström et al. 2009
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Frågor och svar
Lars Strömberg sa att vi behöver mycket reglerbar el framåt 
och även mera el. Det har angetts 10 miljoner ton ved för 
detta. Räknat på flis blir det runt 40 miljoner m3 löst mått  
– var kommer det in i kalkylerna?
Panelen svarade att moderna massabruk gör mycket el re-
dan idag och att trimningar hela tiden sker i samma rikt-
ning. Om priset ökar kommer mycket grot att kunna häm-
tas i skogarna.

Björn Hägglund oroade sig för virkesutbudet på privat skogs- 
mark. Nettot idag ligger på kanske 200 kr/m3, medan priset 
på skogen är 500–600 kr/m3. Leder inte detta till längre 
omloppstider, högre virkesförråd och lägre virkesutbud? 
Panelen: Bra skogsskötsel med hög tillväxt är ”alltid” bra 
men gammal skog innebär risker för stormfällning, röta 
och insektsangrepp. Levererar man sitt virke till en köpare 
som tillämpar vinstdelning så får man mer betalt. Industrin 
borde titta på hur den ska motivera skogsägare, som i lägre 
grad är förr är beroende av skogsinkomsterna, att avverka.

Roziyeh Khodayari angav att det till 2025 kommer att pro-
duceras 3,5 miljarder ton ny plast, vilket knappast kan ske 
med skogsbaserad råvara. Är det inte bättre att cirkulera 
plasten och göra nya plastprodukter?
Panelen: Det ena utesluter inte det andra. Cirkulär ekonomi 
är bra, men ekonomin kommer att reglera detta.

Sten Nilsson sa att den svenska definitionen av bioekonomi 
är hemmagjord och snäv, och menade att vi måste vidga 
horisonten så som Peter Holmgren gjorde. De framtida 
virkesbalanser vi har sett under denna dag är fel. Vi blir 
hela tiden effektivare. Vedkostnaden sjunker hela tiden 
per konsumerad dollar, med 60 procent mellan 2005 och 
2016. Nya produkter blir smartare och snålare hela tiden. 
Billerud/Arlas nya mjölkkartong använder 24 procent  
mindre råmaterial, mindre energi och kemikalier. Och 
företag slås ut från marknaden hela tiden – särskilt kommer 
obsoleta sågverk att försvinna.
Panelen höll med om att produkterna och processerna hela 
tiden blir bättre och snålare med resurser. Jodå, sågverk 
lägger ned, men de kvarvarande ökar sin produktion.

Magnus Brandel pekade på att klimatfrågan, där skogsbruk 
är viktigt, inte är ett jämbördigt intresse när man prövar  
skogsbruk enligt miljöbalken där ersättning kan ges av sta-
ten. 

Magnus Berkefelt framhöll att vi hamnat i ett läge där 
sopor är billigare för värmeverken än skogsbränslen och att 
en avsevärd mängd sopor importeras. Men är skogsindu- 
strin verkligen intresserad av högre ved- och flispriser? Man 
vill väl göra egna produkter av detta? Har man ett verkligt 
intresse av att det eldas mer skogsråvara? 

Två personliga reflexioner: Det är givetvis bra att vi utveck-
lar nya koncept och testar nya produkter av virke.
• När jag för 45 år sedan räknade på varifrån svenska skogs- 
ägare fick sitt rånetto, kom jag fram till att 70 procent kom 
från sågtimmer. Idag är den siffran 75 procent. Produkter 
har utvecklats och nya har kommit in, men också trä- 
varorna utvecklas. Timmer har varit och är skogens vikti-
gaste sortiment.
• För 7 år sedan var jag på skogsresa i södra USA. Vi tittade 
också på bomullsindustrin, som var klart medveten om ho-
ten från viskos och andra material. Man utvecklade bomul-
len så att tussarna satt i toppen på skotten 1–1,2 meter över 
marken och då kunde man mekanisera plockningen. Nya 
unika egenskaper för bomullsolja utvecklades och man 
reducerade behovet av pesticider och minskade vattenåt-
gången. Samtidigt som vi utvecklar viskos jobbar också 
bomullsfolket intensivt!

Södra: Vi vill ha bästa pris för varje sortiment, inklusive 
energived och grot.

Jan Lagerström fortsatte Sten Nilssons synpunkt om dis-
ruptiv utveckling av skogsindustrin – i vilken mån påverkas 
scenarierna som visats denna dag av sådana förhållanden?
Panelen: Industristrukturen påverkas hela tiden, såväl 
expanderar som lägger ned. Det är svårt att ta sådan hänsyn 
i de f lesta virkesbalanstekniker. 

Felicia Olsson saknade diskussionen om att ur klimatsyn-
punkt låta skogen stå och frågade om mekanismer liknande 
utsläppshandel.
Panelen svarade att den idén är helt fel och att det är led-
samt att det argumentet fortfarande tas upp – det är ett 
kortsiktigt biologiskt bevarandeintresse.

Björn Frostell ansåg att avvägningarna mellan miljö och 
produktion på hans skogsfastighet görs fel av den som 
avverkar hos honom. 
Panelen: På sin egen mark har man stora möjligheter att 
påverka avvägningen. Det som nu pågår är en smygande 
förskjutning åt bevarandehållet, bl a genom nyckelbiotoper-
na. Några säger att skogsägarna favoriserar ekonomin i av-
vägningen mellan produktion och miljö. Man kan vända på 
kuttingen och säga att miljöintressenterna favoriserar mil-
jön i samma avvägning. Viktigt är dock att skogsnäringen 
lyssnar på andras synpunkter, seriöst försöker förstå deras 
argument och lyckas förklara och få accept för sin egen syn.

Lennart Rådström avrundade diskussionen med att svara 
på dagens fråga: ”Virket kommer att räcka”. I marknads- 
ekonomier räcker tillgångarna alltid, konstaterade han. 
Nästa fråga att diskutera är incitamenten till att odla mer 
skog.
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Irland har sedan 20 år tillämpat fem-
åriga livsmedelsstrategier. De första 
åren var strategierna mest inriktade 
mot att tillämpa EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik men under de senaste 
åren har de vidgats till flera områden.

Den senaste strategin, ”Food Wise 
2025 A vision for growth 2015–2025 
Local roots and global reach”, har fem 
fokusområden:
• Hållbarhet
• Humankapital
• Konkurrenskraft inom lantbruk 

och processing

Några ord om

Irlands livsmedelsstrategi
KSLA höll i april ett seminarium med rubriken ”Vad kan Sverige lära av Irlands livsme-
delsstrategi?” Vid seminariet deltog representanter från det irländska jordbruksinstitutet,  
Teagacs, exportfrämjandet, Board Bia, och intresseorganisationen för livsmedelsindu- 
strierna.

• Marknadsutveckling – rätta mark-
nader, efterfrågedrivet

• Innovation – forskning kring kom-
mersiella produkter

Till strategin finns tydligt definierade 
mål som uttrycks i mätbara mål. Några 
exempel på sådana mål är:
• Öka exportvärdet med 85 procent
• Skapa 23 000 nya jobb i livsmedels-

sektorn

För att uppnå resultat är det centralt 
att alla delar i livsmedelskedjan samar-

betar, från den politiska ledningen till 
jordbrukare och industri. Flera gånger 
per år sker uppföljningar där uppnådda 
resultat stäms av mot de siffersatta må-
len. En annan viktig del är den sats-
ning som gjorts på tillämpad forskning 
och rådgivning. 

Några skillnader mot Sverige är att 
livsmedelsproduktionen utgör en be-
tydligt större del av Irlands ekonomi 
och att de livsmedelsindustriföretag 
som finns i Irland har större möjlighe-
ter att göra ekonomiska satsningar på 
utveckling.

Text: BENGT JOHNSSON   |  Foto: MAGNUS STARK

I april 2017 gjorde KSLA:s Jordbruksavdelning en studieresa till Irland, i syfte att studera landets arbete med livsmedelsstrategin Food Wise 2025. Den är en efter-
följare till ett antal tidigare strategier och har tagits fram i mycket bred samverkan och med stort engagemang bland alla intressenter, från primärproduktionen 
till livsmedelsföretagen.
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Egendomen Enaforsholm ligger ca 15 km öster om Storlien i västra Jämtland, nedanför de 
magnifika Snasahögarna och omringad av forsen Enan. Gården testamenterades till aka-
demien 1937 av grosshandlaren A.W. Bergsten i Stockholm och förvaltas genom Stiftelsen 
A.W. Bergstens donation. Verksamheten bedrivs för att ”… i donator A.W. Bergstens anda 
utveckla, marknadsföra och driva frilufts-, kultur- och lantbruksrelaterade aktiviteter och ta 
emot gäster vid Fjällgården Enaforsholm samt bedriva därmed förenlig verksamhet”.
www.enaforsholm.se

Vegetationsrutorna på Enaforsholm
Långtidsstudier av

Vegetationsrutorna på Enaforsholm
I diskussioner om klimatförändringar är det viktigt att kunna gå tillbaka i tiden 
och följa vad som skett i landskapet. Tyvärr finns endast få väl dokumenterade 
områden och nästan inga i fjällen. På Enaforsholm finns emellertid dokumenta-
tion av vegetationen från nästan 50 år tillbaka. I början av 1970 talet lade man ut 
och inventerade tjugofem ytor som markerades på en karta. Deras exakta läge i 
terrängen föll dock i glömska tills några KSLA-ledamöter bestämde sig för att 
återfinna dem. Ytorna har nu återinventerats, markerats och positionsbestämts 
och kan utgöra underlag för långtidsuppföljning av vegetation och vegetations-
förändringar i fjäll och fjällnära terräng.
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Vegetationsrutorna på Enaforsholm

ned till Enans dalgång och upp på den sydexponerade slutt-
ningen till Högåsens topp. Profilen utgör en beskrivning 
av de arter och växtsamhällen som förekommer i området 
och visar ungefärligt de olika samhällenas och de översta 
arternas olika gränser. 

Vidare lade man ut 25 observationsrutor om 10x10 
m likt referensrutor till denna profil, i anslutning till be-
fintliga stigar till de båda topparna: 15 rutor på vägen till 

Akademiledamoten professor Börje Lövkvist och hans med-
arbetare startade i början av 1970-talet en långtidsstudie av 
vegetationen i Enaforsholmsområdet. Huvudprojektet var 
att beskriva två vegetationsprofiler, ”botanisk-fenologiska 
linjer”, som lades ut och beskrevs från Enaforsholm (530 m 
ö h) till Högåsen (730) resp. till Storsnasen (1 463 m ö h) 
i alpin miljö och i fjällnära skog. Hela sträckningen gick 
från Storsnasens topp, över den nordexponerade sluttningen 

Text: ÅKE BRUCE
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Storsnasen och 10 rutor till Högåsen. Observationsrutorna 
skulle ge möjlighet till löpande och återkommande studier 
av förändringen över tiden beträffande artsammansättning, 
skiktning samt markkemiska förhållanden. De dokumente-
rades med bl a detaljerade kartskisser. 

Bortglömd kunskap
Efter ett grundligt förarbete lades rutorna ut 1973 och 1974. 
De observerades var femte dag med avseende på träd och 
buskars skottillväxt samt olika örters blom- och fruktut-
veckling. För varje ruta upprättades en skiss i skala 1:100. 
Höjden över havet angavs och rutans omgivning beskrevs 
avseende vegetation, lutningsförhållanden och jordarter. I 
själva rutan inventerades vegetationen, exponeringen och 
vatten- och markförhållanden. Vad gäller växtinventering-
arna noterades gräs och halvgräs mycket summariskt och 
mossor respektive lavar inte alls. 

Vegetationsrutorna inventerades och följdes i olika täta 
intervall under ett dussintal år av Börje Lövkvist och hans 
medarbetare. Sedan föll dessvärre kunskapen om ytorna 
och de flesta av de 25 rutornas exakta position till stor del 
i glömska. 

Sedermera beslöt akademien göra ett försök att syste-
matiskt leta upp rutorna med utgångspunkt från beskriv-
ningarna från 1974. Åren 2011, 2012 och 2013 ägnade vi 
KSLA-ledamöter (främst Åke Bruce, Carl-Johan Lidén, 
Margareta Ihse och Ann Norderhaug) närmare 40 person-
dagar under olika perioder för att återfinna rutorna i fält, 
fastställa deras exakta läge med GPS samt upprepa växtin-
venteringarna.

2011 återfann och identifierade vi åtta av de tio ytorna på 
den skog- och myrklädda sluttningen mot Högåsen, samt 
ytorna till skogsgränsen mot Snasahögarna. Sommaren 
2012 hittades de återstående två mot Högåsen. Sommaren 

Vegetationsprofilernas placering i terrängen och i förhål-
lande till Enaforsholm Fjällgård: från gården upp på den 
sydexponerade sluttningen mot Högåsen resp. den nordex-
ponerade sluttningen mot Storsnasen. 25 observationsrutor 
lades till profilerna, 15 st på vägen till Storsnasen och 10 st 
upp mot Högåsen.

Profilerna uppvisar de arter och växtsamhällen som fö-
rekommer i området och visar ungefärligt de olika samhäl-
lenas och de översta arternas olika gränser. Referensrutorna 
möjliggör studier av förändringen över tiden beträffande 
artsammansättning, skiktning samt markkemiska förhållan-
den.

Vegetationsrutorna på Enaforsholm
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Vegetationsrutorna på Enaforsholm

2013 försökte vi återfinna de ytor som ligger i den alpina 
delen, ovan skogsgränsen på Snasahögarna, men lyckades 
bara delvis.

2015 ansökte vi om medel från KSLA:s fonder för att 
kunna finna de sex kvarvarande rutorna i det mellanalpina 
bältet på Storsnasens nordsluttning, permanent markera 
samtliga rutor samt renrita kartskisserna. 

Under fem dagar i augusti 2016 arbetade vi fyra aka-
demiledamöter, i vissa fall med hjälp av andra, med GPS-
lokalisering, permanentmarkering samt uppföljning av ve-
getationen i 19 av de 25 rutorna. På grund av dåligt väder 
gick det inte att uppsöka de återstående sex rutorna på slutt-
ningen upp mot Storsnasens topp.

Under 2017 var vädret bättre och vår grupp, då något 
utökad, återfann och dokumenterade samtliga rutor på 
sluttningen mot Storsnasen. Vi hade stor hjälp av effektiva 
helikoptertransporter. Vidare inventerades träd och buskar 
i detalj på samtliga rutor. Rolf Pettersson (som hade varit 
med redan 1974), Ulrika Eliasson och Lisa Johnsén var våra 
synnerligen kompetenta och entusiastiska nya medarbetare.

Utdraget arbete
Arbetet har hela tiden utgått från de ursprungliga kartorna 
och beskrivningarna 1974. Då utgick man från en general-
stabskarta i skala 1:100 000 och också höjdangivelserna ut-
gick från denna karta. Att söka och identifiera ytor utifrån 
de gamla uppgifterna är tidsödande. Man hinner bara ett 
fåtal ytor per dag och regn och mygg bidrar till att arbetet 

drar ut på tiden. Det visade sig vara av stort värde att en av 
rutletarna 2017 hade varit med och lagt ut rutorna 1974. 

Med stor sannolikhet har vi exakt återfunnit alla rutor 
och deras lägen har fastställt med minst en GPS-mätning. 
Samtliga rutor har markerats permanent genom två alumi-
niumpinnar i nordöstra och sydvästra hörnen av rutorna och 
två synliga rödfärgade 2x2 cm tryckimpregnerade träplug-
gar i de två andra hörnen.

Med utgångspunkt från de ursprungliga rutbeskriv-
ningarna, ytterligare arter i fenologibladen samt efter fynd 
i ett smärre herbarium hos KSLA, har fullständiga artlistor 
sammanställt. Det är dock viktigt att framhålla att endast 
förekomsten i sig av en enskild växt noterats, inga kvanti-
tativa data finns. Under perioden 2012–2017 har samtliga 
rutor inventerats på nytt vad gäller fanerogamer och kärl-
kryptogamer. 2017 detaljinventerades samtliga över 1,5 m 
höga träd och buskar. Uppgifterna har sammanställts i en 
tabell med bifogade kartor.

Samtliga rutor blev, som nämnts, föremål för uppre-
pade fenologiska inventeringar under perioden 1974–1986. 
Detta material föreligger i huvudsak som fältanteckningar 
och håller på att läggas in i Excelfiler för att möjliggöra 
vetenskapliga bearbetningar. Kanske kan detta material i en 
avlägsen framtid bli ett värdefullt underlag för att beskriva 
förändringar i vegetationen.

Som ett exempel på vad man kan få fram, har data om 
blomning och fruktsättning bearbetats för samtliga ljung-
växter i det lågalpina området från ruta S6 och uppåt.

Juni Juli Augusti
År 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24

Ruta S 6, 780 m ö h
74
75
76
78
80
81
84
86

Ruta S 10, 1 040 m ö h
74
75
76
78
80
81
84

Ruta S 13, 1 330 m ö h
74
75
76
78
80
81

Tabell över knoppsättning, blomning, avblomning och fruktsättning år för år av krypljung i rutorna 6, 10 och 13 på Snasahögssträckningen åren 1974–1986.

Krypljung (Loiseleuria procumbens). 
Foto: Birger Eriksson [CC BY-SA 2.0].

• Knopp.     • Blomma.    • Av-/överblommad.    • Frukt.
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Ett övergripande intryck har varit att mycket lite har 
förändrats i rutorna under de drygt 35 år som gått sedan 
träd och högre buskar i respektive ruta kartlades. Enstaka 
träd har fallit omkull eller fällts, några få unga träd har 
tillkommit och en del buskage har vuxit till sig, brett ut sig 
och blivit mer svårgenomträngliga.

I de sydexponerade ytorna från Enaforsholm mot 
Högåsen har vegetationen i skogarna och myrarna varit i 
stort sett stabil. I ytorna mot Snasahögarna finns några få 
med tydligare förändringar. I ytan i närheten av den gamla 
fäboden har björkarna blivit mycket högre och tätare, i 
ytan med de högst belägna granarna har de blivit tätare och 
ovanför ytan med det högst belägna trädet finns det idag 
några fjällbjörkar.

I eller i anslutning till några rutor tycks gångstigens 
sträckning ha ändrats, vilket kan ha påverkat dränerings-
förhållandena. Detta gäller särskilt rutorna i anslutning till 
myrarna på Högåsens sydsluttning.

16 rutor ligger under trädgränsen. I 15 av dessa var det 
tre växter som fanns 1974 och 2011/12, nämligen fjällbjörk, 
kruståtel och skogskovall. I 14 rutor hittade man gran och 
i 13 blåbär, ängskovall, gullris och skogsstjärna. Bland de 
mer exklusiva växterna kan nämnas liljekonvalj, tvåblad, 
ormbär och dvärgtätört, som bara hittades i en ruta. 

Efterarbetet
Fältarbetet i Enaforsholm får nu anses avslutat. Under 
2018 kommer en ny informationsbroschyr om rutorna att 
färdigställas. På sikt är det även tänkt att informationstav-
lor ska sättas upp vid några av rutorna. Utformningen av 
dessa samordnas med andra planerade informationstavlor 
på Holmen.

Avsikten är sedan en populärvetenskaplig presentation 
av de 25 rutorna med bl a nyritade vegetationskartor och 
tabellariska sammanställningar. Bilder och tabeller kommer 
att göras tillgängliga på lämplig webbplats.

Vi hoppas nu att kunskapen om rutorna hålls vid liv och 
att ledamöter och andra med några års mellanrum uppsö-
ker dem och kontrollerar märkningar m m. Framtiden får 
utvisa när det kan bli dags att inventera rutorna på nytt. Ju 
längre tiden går, desto värdefullare kommer de sannolikt 
att bli. Dessa vegetationsprofiler torde vara unika för den 
svenska fjällvärlden.

Vegetationsrutorna på Enaforsholm

Ann Norderhaug och Ulrika Eliasson mäter in ruta S10 på Storsnasens sluttning. 
Foto: Lisa Johnsén.

Artikelförfattaren Åke Bruce redogör för arbetet med 
rutorna vid en av akademikollegiets vistelser på Ena-
forsholm. Foto: Ylva Nordin.
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I DN 21 maj 2018 presentade 
företrädare för Nobelstiftelsen 
och Gapminder Foundation sitt 
förslag om en återkommande 
Hans Rosling-dag i vetenska-
pens tecken. Vi är nog flera som 
välkomnar detta initiativ till 
vetenskapligt baserade diskus-
sioner, inte minst kring frågor 
kopplade till hälsa och mat – nå-
got som Hans Rosling såg som 
ett särskilt angeläget samband.

Hans Rosling var inte bara en fenome-
nal kommunikatör på den världsvida 
scenen. Han var också läkare, profes-
sor i internationell hälsa vid Karolinska 
institutet och inte minst forskare med 
fokus på fattiga människor i Afrika och 
deras hälsa och matbehov. Få kän-
ner idag till de banbrytande insatser 
Hans Rosling gjorde för att uppmärk-
samma den viktiga basgrödan kas-
sava (maniok) som finns i stora delar 
av Afrika, Latinamerika, Karibien och 
Sydostasien.

Med engagemang och vetgirighet 
bidrog Hans Rosling bl a till den inter-

nationella forskningen inom det som 
idag kallas ”molecular anthropology”. 
Att kunna visa att afrikanska kvinnor 
väljer mellan s k ”cool” och ”bitter” 
kassava (varav den senare giftig) på 
mycket rationella grunder var en stor 
bedrift. Det hade inte lyckats utan 
Hans Roslings förmåga att lyssna till 
lokalbefolkningen och deras erfaren-
heter. Att Hans Rosling uppmärksam-
made de problem med kassava som 
leder till förlamningssjukdomen ”kon-
zo” har inte bara skapat möjligheter 
att komma tillrätta med sjukdomen 
utan också bidragit till att kassava, 
en typisk ”kvinnogröda”, kommit att 
utvecklas till en kommersiell gröda 
med förvånande stor potential. Det är 
särskilt viktigt när afrikanska småbön-
der (läs kvinnor) behöver utveckla sitt 
jordbruk. Utmaningen blir samtidigt 
att behålla makten över ”sin” gröda.

Hans Rosling bidrog på ett mycket 
påtagligt sätt till att koppla ihop häl-
sofrågorna med nutrition och jord-
bruksproduktion, inriktat på Afrikas 
småbönder varav huvuddelen är 
kvinnor.

Hans Rosling-dagen:
Möjlighet till brett 
perspektiv på frågor 
om mat och hälsa

Läs gärna Linley Chiwona Karltuns och Inge Gerremos artikel om Hans Rosling i KSLA-Nytt 4-2017.

Min åsikt

För det här arbetet fick Hans 
Rosling 2009 Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademiens Georg och Greta 
Borgströmpris. Det är ett pris till per-
soner som arbetat aktivt i professor 
Georg Borgströms anda, dvs med 
verksamhet som har med världens 
livsmedelsförsörjning att göra och de 
därtill knutna ekologiska, demografis-
ka och ekonomiska aspekterna. Borg-
ström var själv en ”världskändis” på 
1960-talet.

Detta sagt, kan jag se stora 
möjligheter till ett nära sam-
arbete mellan Nobelstiftelsen, 
Gapminder Foundation och 
KSLA, för att under kommande 
Hans Rosling-dagar belysa just 
den viktiga kopplingen mellan 
hälsa och mat, såväl i Sverige 
som i det internationella arbe-
tet. Jag hoppas KSLA:s ledning 
samt vårt nyvalda internationel-
la utskott ser samma potential 
som jag och knyter de nödvän-
diga kontakterna.

Inge Gerremo

Hans Rosling vid ett seminarium hos KSLA i februari 2017.

Inge Gerrremo, VMD hc, f d lantbruksråd, hedersledamot i KSLA
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Nytt om ledamöter

Axel Liffner-stipendiet instiftades 1984, när Aftonbladets kulturredaktör Axel Liffner gick i 
pension, och är på 30 000 kronor. 
Fredrik Sjöberg granskar litteraturen och naturen med en nyfiken misstänksamhet. 
Fascination och aversion formuleras med samma eleganta kvickhet.

Det lätta språket bärs upp av tankens tyngd, analyser som varsamt förpuppats till vackra 
ordfjärilar. Organiskt eller oorganiskt, mänskligt eller animaliskt, allt studeras genom ett för-
storingsglas utrustat med en humor som ger allting dess rätta proportioner. På så vis kan 
han, med Tomas Thorilds ord: ”döma allt efter sin grad och sin art”.

Han är sin egen textuella biotop där näring, odling och blomning ingår i ett kretslopp som 
borde avundas av andra, inte lika harmoniskt uppodlade kulturer.

Aftonbladet har utsett ledamoten i Skogsavdelningen, författaren Fredrik 
Sjöberg, till mottagare av Axel Liffner-stipendiet.

Ledamoten i Skogsavdelningen professor Torgny Näsholm har belönats med 
2018 års Marcus Wallenberg-pris.

Marcus Wallenberg-prisets syfte är att erkänna, uppmuntra och stimulera banbrytande 
vetenskapliga prestationer som bidrar avsevärt till breddning av kunskap och teknisk ut-
veckling inom områdena betydelse för skogsbruket och skogsindustrin. 2018 års prissumma 
är 2 miljoner kronor.
Nya typer av växtnäring för ett hållbart skogsbruk – Torgny Näsholm tilldelas Marcus Wal-
lenbergpriset 2018 för att ha visat hur skogsträd kan utnyttja organiska kväveföreningar för 
sin kväveförsörjning. Han har också utvecklat nya typer av miljövänliga gödselmedel, som 
bygger på upptäckten.

Professor Torgny Näsholm, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Umeå, har undersökt hur väx- 
ter tillgodoser sitt kvävebehov och visat att barrträd kan ta upp kväve ur marken i form av 
aminosyror. Hans fynd har orsakat ett paradigmskifte i synen på växternas näringstillförsel.

Foto: Johan Marklund.

Foto: Paula Tranströmer.

Tio unga akademiker och tio av KSLA:s ledamöter kommer 
att sammanstråla ytterligare några gånger under hösten för 
att sedan avsluta detta spännande verksamhetsår vid hög-
tidssammankomsten i januari 2019.

Kickoff för

Utöver gemensamma träffar ligger tyngdpunkten i in-
dividuellt utbyte mellan adepter och mentorer, relationer 
som i många fall består långt efter att programmet avslutats. 
Akademiledamoten/mentorn får en inblick i tankegångarna 
hos den unga adepten, som just är på väg att avsluta sina stu-
dier eller i början av sin yrkeskarriär inom något av KSLA:s 
verksamhetsfält. Adepten får del av sin mentors gedigna 
kunskaper, erfarenheter och kontakter.

KSLA Mentorskap arrangeras i år  för tredje gången, 
och från och med detta år ingår aktiviteten i KSLA:s 

KSLA Mentorskap 2018
Måndagen den 11 juni inbjöds tjugo personer till 
första gemensamma träffen i årets mentorskaps-
program. En inblick i akademiens verksamhet, 
praktisk information och en rundtur i huset stod 
på programmet. Text & foto: CARL DYRENDAHL
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Våra senaste publikationer

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

KSLAT 3-2018 Lantbruket i diplomatins korridorer
En skrift om Sveriges lantbruksråd
Sverige har haft utrikesbevakning på jordbruksområdet i 130 år. Uppdragets innehåll och geo-
grafiska täckning har varierat, liksom dess tjänstebenämning. Från början handlade det om 
att skapa avsättning för svenska mejeriprodukter, men även om analys av och rapporter om 
jordbrukets utveckling på stationeringsorten. Uppdraget förändrades med jordbrukspoliti-
ken, miljöfrågor och globala livsmedelsfrågor – och inte minst när Sverige blev en del av EU. 
Helheten av lantbruksrådsbefattningens arbete är det viktiga. Institutionella och personliga 
kontakter, närvaro över tid, konstans, institutionellt minne, nätverk som vidgas och förnyas, är 
arbetets kärna. Det kommer att vara viktigt även framgent, i en värld som knyts samman av 
handelsströmmar, migration och miljöfrågor.
Redaktion: Inge Gerremo, Ingemar Nilsson, Bengt-Olof Svensson och Per Eriksson. 140 sidor.
ISBN tryck: 978-91-88567-15-4, digital: 978-91-88567-16-1

KSLAT 2-2018 Verksamhets berättelse 2017
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Preses har ordet. Akademisekreterarens tillbakablick på 2017.
Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter •
Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipendier, priser och belöningar
Donationsgårdarna: Barksätter och Enaforsholm
Organisationen: Övergripande organisation • Avdelningarna och deras kommittéer • Enheten
för bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) • Nya ledamöter • In Memoriam • Personal
Ekonomin: Flerårsöversikt 2013–2017 • Fördelning av utdelade medel 2017
Redaktör: Ylva Nordin. 72 sidor.
ISBN tryck: 978-91-88567-13-0, digital: 978-91-88567-14-7

Ungdomsutskotts löpande verksam-
het. Söktrycket har ökat för varje år, 
och blott en mindre del av de sökande 
hade förmånen att bli utvalda till pro-
grammets tio exklusiva platser. Årets 
mentorskapsaktiviteter ordnas av en 
arbetsgrupp bestående av både leda-
möter och ungdomar, gruppen ansva-
rar också för urval och matchning.

Låter mentorskapet intressant? 
Håll uppsikt mot slutet av året då 
nästa års program öppnar för an-
sökningar! Kontakta gärna någon 
i KSLA:s Ungdomsutskott om du 
har frågor eller funderingar.

Mentorskapsprogrammet avslutade hus-
rundturen med middag i Donatorsfoajén. 
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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

KSLA:s synpunkter i sammandrag:
KSLA anser att det är viktigt att ett nationellt forskningsprogram 
om klimat startar och tillstyrker därmed detta. KSLA anser att forsk-
ningsprogrammet har höga ambitioner och i huvudsak genom-
tänkta strategier.

Det svenska jord- och skogsbruket har en avgörande roll för kli-
matomställningen. Svenska skogens roll för klimatarbetet är väl 
känt och är helt avgörande för Sveriges klimatomställning. Detta 
genom skogens förmåga att ta upp och lagra kol och dels genom 
att använda skogsråvara för att ersätta produkter med negativ kli-
matpåverkan. Ett hållbart skogsbruk är således en viktig nyckel till 
ett biobaserat och hållbart samhälle med förnyelsebara råvaror. 
Jordbrukets bidrag i klimatarbetet är också avgörande för Sverige. 
Svenskt jordbruk är jämfört med många andra länders betydligt 
mer klimatsmart, med mindre växthusgasutsläpp och övrig miljö-
påverkan. Ofta lyfts jordbruket som ett problem, med dess växt-
husgasutsläpp. Exempelvis nämns djurhållning enbart i negativ be-

Yttrande över Agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat (dnr 2018-00369, till Formas den 3 maj 2018)

märkelse i samband med utsläppsminskning. Synen på jordbruket 
ger en förenklad och ofta felaktig bild som kan leda klimatarbetet 
helt fel.

Såväl jord- som skogsbruk har stora utvecklingsmöjligheter. 
Genom ny teknik och metodik kan väsentligt mera klimatsmarta 
produkter produceras. Det är i den primära produktionen som för-
utsättningarna för bioekonomin skapas. KSLA anser att ett större 
fokus bör läggas vid utveckling av ny teknik och nya metoder för 
att öka värdet och produktionen inom de agrara näringarna. Ökad 
satsning bör genomföras vad gäller effektivisering genom preci-
sionsodling/skogsbruk. Detta kan bland annat ske genom ökad di-
gitalisering längs hela värdekedjan Det är en stor utmaning att hitta 
mer skonsamma och samtidigt produktiva lösningar. Forskning 
inom den primära produktionen bör således tydligt inkluderas i 
forskningsagendan.

KSLA:s synpunkter i sammandrag:
KSLA anser att förslaget utgör ett viktigt första steg för att utveckla 
grön infrastruktur och en helhetssyn på landskapet. Det fortsatta 
arbetet med konkreta åtgärder måste genomföras i dialog med 
markägare och andra intressenter.
• KSLA delar rapportens synsätt, att för bevarande av biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster, inklusive produktion, rekrea-
tion och naturupplevelser, måste man utgå från en helhetssyn 
på landskapet.

• Det är angeläget att utveckla en handlingsplan för grön infra-
struktur, eftersom Stockholms läns snabba befolknings- och nä-
ringslivsutveckling leder till ökad press på mark, samtidigt som 
efterfrågan på ekosystemtjänster ökar.

• KSLA anser att markägarens roll bör belysas bättre både när det 
gäller rättigheter och skyldigheter. Markägaren har en kritisk 
roll och arbetet med grön infrastruktur måste ske i dialog och 

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/remiss-forskningsprogrammet-om-klimat/

Yttrande om Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län, LST-rapport 2018:26 (dnr 106-2131-2015, till Länsstyrelsen i 
Stockholms län 15 maj 2018)

samförstånd med dem som äger och brukar marken. Juridiska 
och ekonomiska konsekvenser måste klargöras. Om markägare 
förväntas avstå från att bruka sin mark ska ersättning betalas ut.

• KSLA vill understryka att bättre samarbete behövs mellan olika 
intressenter i landskapet, såväl mellan markägare, företag, ide-
ella organisationer, kommuner och myndigheter, som, i vissa fall, 
mellan olika delar av kommuner och myndigheter.

• KSLA vill särskilt betona betydelsen av vardagslandskapet, 
som utgör spridningskorridorer och livsmiljö för arter som till-
sammans är viktiga för produktionen av ekosystemtjänster. 
Vardagslandskapet kan ha stort ekologiskt värde utan att vara 
föremål för särskilt områdesskydd.

• Handlingsplanen för Stockholms län bör samordnas med mot-
svarande planer för omgivande län, samt med annan planering i 
länet.

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/gron-infrastruktur-i-stockholms-lan/

Stockholm. Foto: Ylva Nordin.
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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. 

Till Ur Belopp Ändamål

Anders Ahlström Carl-Fredrik von Horns fond 15 000 American Geophysical Union Fall Meeting, New Orleans, USA, december 
2017

Nils Ewald J.M. Svenssons donationsfond 25 000 Utbytesstudier vid Lincoln University, Christchurch, Nya Zeeland, höst-
terminen 2017

Jonatan Henschen Gunnar och Birgitta Nordins fond 150 000 Ny grön process för att tillverka funktionaliserad nanokristallin-cellulosa

Tomas Johansson SLO-fonden 239 108 Fjärrstyrning av maskiner – möjligheter och risker

Emina Mulaosmanovic Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond 10 000 2nd Plant Microbiome symposium, Amsterdam, Nederländerna, februari 
2018

Stefan Pinzke SLO-fonden 248 000 Stress och trötthet som orsak till olycksfall inom jordbruket

Sonali Ranade Adolf Dahls fond 175 000 Designing trees for the future: Genetics of adaptation in Scots pine and 
Norway spruce

Rolf Spörndly Svenska Vallföreningens fonder 40 000 DNA-metod för bestämning av vallens naturliga mikroflora som har bety-
delse för ensileringen och speciellt risken för varmgång

Lena Ström SLO-fonden 90 000 SM i skog och Skolmästerskap 2017

Per Ståhl SLO-fonden 190 000 Radsprutning för minskad miljöbelastning och exponering av bekämp-
ningsmedel i höstraps

Ann-Charlotte 
Wallenhammar

Svenska Vallföreningens fonder 15 000 European Foundation för Plant Pathology Conference, Dunkerque, Frank-
rike, maj 2017

Brandon Velie Alfa Laval AB:s (AB Separators) fond 15 000 World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Auckland, 
Nya Zeeland, februari 2018

Reservation för ändringar. Arrangemangsprogrammet uppdateras kontinuerligt. Alla arrangemang sker i KSLA:s lokaler, Drottninggatan 95 B i 
Stockholm och är öppna för alla, om inte annat anges ovan eller på vår hemsida: www.ksla.se. Du anmäler dig via vår hemsida.

Vill du ha akademiinformation via e-post 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).

20–27 juli – Enaforsholmskursen 68 år
Flora, fåglar och fjällvett – en oförglömlig fjällkurs i Jämtland
Kursen behandlar fjällens växter, djur och natur samt rennäring, natur-
vård och skogsbruk. Fjällvandring, fjällvett, studiebesök och praktiska 
friluftsövningar.

26–28 August – Bertebos Conference in Falkenberg
Global Food Security – ensuring sustainable food production at 
local to global scales
A conference with focus on the area of sustainable food systems, 
especially the concepts of ecological intensification of agricultural 
production and food self sufficiency. 

13 september – Akademisammankomst*
Vad händer med den svenska livsmedelsstrategin? (prel titel)
Jordbruksavdelningen arrangerar. Programmet är under utarbetande. 

11 oktober – Akademisammankomst*
Skalans betydelse – morgondagens jordbrukslandskap 
i historiskt ljus (prel titel)
Allmänna avdelningen arrangerar. Programmet är under utarbetande.

15–16 oktober – Landskapsforum 2018
Vattnet i det brukade landskapet
Vattnet är en gemensam resurs, ett gemensamt ansvar och avgörande 
för landsbygders och städers utveckling. Här diskuterar vi möjligheter 
och utmaningar i bruket och förvaltningen av vårt livsviktiga vatten.

17 oktober – Mångfaldskonferensen 2018, Naturhistoriska 
riksmuseet
IPBES-rapporten och arbetet med biologisk mångfald
Vi informerar om resultaten från IPBES omfattande utvärderingar av 
läget för den biologiska mångfalden och diskuterar om och hur dessa 
resultat kan bidra till det svenska arbetet med biologisk mångfald.

Kalendarium

*) Endast för ledamöter och/eller särskilt inbjudna. 
Webbsändningarna är öppna för alla och till dem krävs ingen anmälan!



Att mätta världen på ett hållbart sätt

Global Food Security
Berteboskonferensen 26–28 augusti 2018
Global Food Security
Att mätta världen på ett hållbart sätt
Världens befolkning växer och behöver mer mat – år 2050 nästan dubbelt så mycket som idag, enligt FAO. Samtidigt 
måste vi minska människans påverkan på klimat och miljö. Hållbar intensifiering – att producera mer mat med mindre 
resurser på jordbruksmark som krymper – är nödvändig för att klara FN:s globala utvecklingsmål, varav ökad livsme-
delsproduktion är ett. 

Var och hur ska maten produceras? När är det vettigt att handla med mat och när är det bättre att landet/regionen 
producerar sin egen? Bidrar frihandel till bättre livsmedelssäkerhet? Kan Afrika bli självförsörjande? Kan vi klara världens 
livsmedelsförsörjning genom att äta mer vegetarisk mat? Är ”big data” och artificiell intelligens en del av lösningen?

Berteboskonferensen 2018 har dessa brännande frågor på agendan. Forskare och beslutsfattare från fyra kontinenter 
bidrar med olika perspektiv till den diskussion som varje land måste föra. Konferensen hålls på engelska och vänder sig 
till forskare, lantbrukare, förtroendevalda, företag, politiker – alla som vill bidra till lokal och global utveckling av jordbruk 
och livsmedelsförsörjning. 

Varmt välkommen till Berteboskonferensen 26–28 augusti 2018 i Falkenberg!

Plats
Falkenberg Strandbaden Hotel
Havsbadsallén 2A, 311 42 Falkenberg

Tid
Söndag 26 augusti kl 19.00 – tisdag 28 augusti kl 15.00

Anmälan
Senast 15 augusti – anmälan sker via www.ksla.se.

Avgift (inkl alla måltider under konferensen)
4.200:- inkl moms.
Deltagare 30 år eller yngre: 2.000:- inkl moms.

Avbokning
Före 15 juli: hela avgiften återbetalas.
Efter 15 juli: ingen återbetalning.

Info: www.ksla.se/aktivitet/bertebos-conference-2018/

Foto: Lennart Wikström

Berteboskonferensen 26–28 augusti 2018


