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Sekreteraren
har ordet
Mycket vill ha mer men när blir
det för mycket?
År 2050 måste det finnas mer än 60 procent mer mat
som folk har råd att betala och dessutom måste maten produceras hållbart! Professor Kenneth G. Cassman, mottagare av Bertebos-priset 2017, arrangerade tillsammans med
KSLA konferensen Global Food Security – ensuring sustainable food production at local to global scales i Falkenberg den
26–28 augusti.
Mer med mindre, det vill säga ökad effektivitet och nya
produktionstekniker, är sannolikt en av lösningarna, men
det kan även innebära kvalitet framför kvantitet. En ökning
av arealen för odling av mat är sannolikt möjlig i Sverige,
men frågan är global och lokala lösningar måste tas fram.
Maten kan heller inte ta mer arbetstid från jordens befolkning än den redan gör.
Sammanfattningsvis var konferensen av högsta klass
och hanterade dessutom ett minst sagt högaktuellt ämne.
Läs Peter Sylwans sammanfattning som speglar essensen
av konferensen.
Frågan om storskaliga lantbruk verkligen är det bästa
diskuterades vid akademiens sammankomst den 11 oktober. Den biologiska mångfalden minskar i alltför stora
monokulturella odlingslandskap och tajmingen kan bli problematisk om maskiner och människor inte räcker till när
vädret väl tillåter de där nödvändiga arbetsinsatserna.
Det finns naturligtvis också exempel på att den stora
skalan fungerar utmärkt. Kunniga, motiverade och medvetna medarbetare är som alltid en nyckel till framgång,
oavsett vilket företagande vi pratar om. Hållbar produktion
kräver alltså kunskap och medvetenhet oavsett skala!
KSLA:s tre utskott – forskning, internationellt och ungdom
– har nu arbetat snart ett år. Kerstin Niblaeus, som är ordförande i internationella utskottet, menar att utskottet ska
ha en katalyserande roll inom akademiens verksamhet. Vi
behöver öka medvetenhet och kunskapen om hur omvärlden påverkar våra svenska gröna näringar inte minst när det
gäller vår livsmedelsförsörjning. Mer om de internationella
perspektiven går att läsa om du vänder några blad.

Akademiens ungdomsutskott vill öka medvetandegraden och kunskapen kring jord och skog hos unga i Sverige.
Dessutom vill vi skapa intresse och engagera unga praktiker
och akademiker att delta i och påverka KSLA:s verksamheter.
Ett konkret exempel är KSLA:s caseutmaning, som nu
genomförts för fjärde året. Unga intresserade personer med
varierande kunskaper som kompletterar varandra får tillsammans på begränsad tid – en helg – ta fram ett förslag
på lösning till ett case. Året tema, ”How Tall is a Pine?”
handlade om att ta fram ett kommunikationskoncept som
ökar förståelsen om skogens olika nyttor för kommande
generationer.
Caselösningarna bedöms av en jury. Det förslag som tog
hem flest röster denna gång handlade om pop up-restauranger med skogstema på turné i Sveriges storstäder, som
kan visa skogens potential för stressade urbana människor.
Vi hoppas få läsa mer om det och de andra förslagen i nästa
nummer av KSLA Nytt & Noterat. Tills dess går det att se
videopitchar med de olika förslagen via vår hemsida.
Mårten Sjöbeck – vem var han? Läs mer om vetenskapsmannen, stilisten och fotografen som ansågs vara den svenska markhistoriens föregångsman på sidan 22.
Mat eller måltid? Akademiledamoten Carl-Jan Granqvist
menar att vi måste börja prata mer om livsmedel och måltider och inte bara mat! Måltiden ska avnjutas, vilket är
helt i linje med vad universitetssjukhuset i Ede, Holland,
har upptäckt. De samarbetar med lantbruksuniversitetet i
Wageningen om mat, måltider och hälsa. Patienter som får
välja fritt från en meny tillfrisknar snabbare och dessutom
minskar matsvinnet. En högre grad av egenansvar är alltså
bra både för individen och för miljön.
God läsning över en god måltid håller hjärnan i trim!
Eva Pettersson
Akademisekreterare och vd
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Global Food Security

Mer med mindre
Text: PETER SYLWAN

Bill Gates är orolig. Han och Melinda har läst om en bruten
trend. Att andelen extremt fattiga i världen inte krymper
längre – den växer. Och de fattiga ökar mest i antal där
familjerna är som störst och barnen som flest, i Afrika söder om Sahara (Subsaharan Africa, SSA). Det är i Gates
Foundations senaste Goalkeepers Report som Bill och
Melinda är oroliga, och då inte bara för att de fattiga blir
fler utan också för elefanten i rummet – så fort någon säger
något som kopplar ihop stor fattigdom med många barn så
lockar det fram tvångstankar från det förgångna; kinesisk
ettbarnspolitik och svenska steriliseringskampanjer som
allvarliga och varnande exempel.
Men med Hans Roslings hjälp vänder de på elefanten i
rummet. Kopplingen mellan fattigdom och barnrikedom är
den omvända mot den instinktiva. Det finns ingen säkrare
och snabbare väg till sänkta födelsetal än minskad barnadödlighet, stigande levnadsstandard och mer utbildning.
När kvinnor vill, kan, får och har möjligheten att själva
bestämma när de föder sitt första barn – och barnen överlever – så blir förstföderskorna äldre, familjerna mindre och
födelsetalen sjunker snabbt mot de nivåer där befolkningsökningen planar ut.
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Rosling, Gates och Goalkeepers Report
sätter strålkastaren och ger perspektiv på en annan stiftelses pris och möte.
Bertebos Stiftelses pris och konferens
2018: Global Food Security. När 2017
års Bertebosvinnare Kenneth Cassman
ger sin prisföreläsning i stiftelsens hemmahamn Falkenberg är det ingen tvekan
Professor
om vad som är det viktigaste verktyget för
Kenneth Cassman,
University
just sjunkande barnadödlighet och flickof Nebraska, USA
ors möjlighet att gå i skolan och därmed
stabiliserad global befolkningsmängd:
jordbruket.
– Den viktigaste faktorn som bestämmer när en kvinna
föder sitt första barn är utbildning, säger han. Men när
70–80 procent av alla inkomster och tid går åt till att skaffa
mat och bränsle för vardagen får möjligen äldste sonen gå
i skolan. Döttrarna får aldrig chansen förrän matens del av
tid och pengar krymper.
– Varenda unge som föds på den här planeten har rätt att
vara varm på vintern, sval på sommaren och lägga sig mätt
på kvällen, tillägger han och citerar Nobelpristagaren John

Efterfrågan på mat till rimliga priser kommer enligt FAO att vara minst 60 procent högre år 2050, sade Martin van Ittersrum. Foto: Peter Sylwan.

Sulston från ett möte om global försörjningsförmåga: ”Att
föda världens barn handlar inte bara om att mänskligheten
ska överleva. Det handlar också om att mänskligheten ska
kunna blomstra.”
– Och maten – särskilt den mat som hör ihop med vår
kultur – är vad som gör människa till människa, säger
Cassman. Så låt oss inte bara tänka på att klara det minsta
nödvändiga utan tänka expansivt om hur vi ska kunna försörja världens barn så att de också kan njuta av vad de äter.
Med det har han troligen lagt ribban för världens mat en
bit högre än vad FAO sade 2009 om de globala behoven år
2050: att efterfrågan på mat till priser som människor har
råd att betala vid den tiden är minst 60 procent högre, även
om vi då bara är 30 procent fler.
Utmaningen är gigantisk. År 2050, om bara 32 år och alltså
inte längre fram i tiden än Tjernobyl och Palmemordet ligger bakom oss, måste det finnas mer än 60 procent mer mat

som folk har råd att betala för jämfört med 2009. Annars
vet vi hur det går. Det finns få saker i historien som förutsäger framtiden så säkert som när livsmedelspriserna stiger,
maten blir en bristvara och människor grips av oro för att
inte kunna försörja sina familjer.
– Om någon tror att lösningen på våra resurs-, miljöoch klimatproblem ligger i att låta maten ta en större del
av människors arbetstid och inkomster så glöm det, menar
Ken Cassman.
Dyrare mat kan vi i den rika världen förstås kosta på oss.
Men för människor som redan lägger mer än 70 procent av
sin tid och sina inkomster på det dagliga brödet är det bara
inte möjligt. Då finns heller inte tid och resurser till att
göra något annat än hålla på med jordbruket. Ingen tid och
inga pengar för att bli en drivande del i en växande modern
ekonomi. Jordbrukets utveckling och matens pris alltså som
själva motorn i hela samhällsbygget.

För de som lägger mer än 70 procent av sin tid och sina inkomster på maten för dagen finns inte tid och resurser till att bli en drivande del i en modern ekonomi.
Foto: Mats Lannerstad.
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– I alla världens länder (med Singapore
som kanske enda undantag) har jordbrukets utveckling spelat en avgörande roll
för samhällsutvecklingen, säger Martin
van Ittersum i sin föreläsning. Därmed
ger han tyngd också åt en självklar slutsats
av vad Kym Anderson
säger när han föreläProfessor
ser om jordbrukets an- Martin van Ittersum,
Wageningen
passningsförmåga och
University,
samhällsekonomins beNederländerna
tydelse för flyktingströmmarna från Afrika
till Europa:
Professor
– Klimatförändringarna kommer att
Kym Anderson,
påverka
skördarna, säger Anderson. Det
University of Adelaide
och Australian
kommer att göra det än svårare för värlNational University,
dens fattiga småbönder att försörja sig
Australien
och tjäna pengar. Det kommer att späda
på flödet av illegala (läs ekonomiska) flyktingar till EU och USA.
Men jordbrukets viktiga roll i samhällsutvecklingen visar också på ett dilemma som är själva drivkraften bakom
Kenneth Cassmans forskning, som gett honom 2017 års
Bertebospris. När jordbruket utvecklas, ekonomin växer
och köpkraften stiger så sjunker inte bara födelsetalen, då
ökar också efterfrågan på mer och bättre mat. Människor
byter från ris till gris och från gröt till nöt. Och då går
det åt mer mark som inte finns, eller i varje fall inte borde
användas.
– Världens åkermark växer med ca 11 miljoner ha mark
varje år, men det är i huvudsak regnskog som får ge vika för
soja till foder och palmolja till energi, säger Ken Cassman.
Att de kvarvarande globala skogarna borde få fortsätta att
vara skogar, den saken är de flesta överens om, tillägger han.
Samtidigt försämras eller försvinner 10 miljoner hektar jordbruksmark varje år, bland annat genom erosion och
under asfalt och betong. Vilket i sin tur också tvingar ut
jordbruket på mer marginella marker som inte heller borde
odlas upp.
– Det här är en tickande bomb, som vi nästan inte nämner ett ord om i den offentliga debatten, säger han och visar
det diagram som oroar honom mer än det mesta.

Diagrammet, som flyger under radarn som en tickande
stealth-bombare, visar världens skördar. Fram till ungefär
1980 ökade de mest därför att åkrarna blev fler. Efter Den
Gröna Revolutionen, framför allt i Asien och Latinamerika,
planade kurvan ut och skördeökningarna kom mer från
ökad avkastning än från mer mark. Men 2002 vände det.
– Någon gång då kom signalen att ”vi behöver mer, vi
behöver mer!”, säger Ken Cassman. Men bönderna i världens stora produktionsområden springer redan i löparbandets trampkvarn. De producerar redan på gränsen till vad
deras åkrar kan åstadkomma och delar öde med Alice i
Underlandet – för att stå still måste de springa fortare. Och
de borde inte ens försöka med de metoder de använder nu.
Ligger man redan nära toppen blir det för dyrt i förhållande
till resultatet att komma ännu en bit närmare den absoluta
maxskörden. Och dessutom – det man i så fall sätter in gör
jordbruket än mindre hållbart.
Ken Cassman pekar på tre ohållbara följder av att hålla
sig kvar på löparbandet med nuvarande metoder:
1. Jorden rinner bort från jorden.
2. Markens kol försvinner upp i luften.
3. Näringen läcker ut i haven.
Han kunde lagt till ett fjärde: den förlorade biodiversiteten. Och kanske ett femte om rester av medel med oönskad
aktivitet: kemiska restprodukter i mat och miljö.
– Visst är det viktigt att minska skördeklyftan, the
yield gap, också i världens stora produktionsområden. Men
det måste ske med helt nya metoder som samtidigt minskar insatserna och miljö- och klimatpåverkan, säger Ken
Cassman och påminner om vad Riccardo
Bommarco sagt under sin föreläsning tidigare under konferensen:
Till exempel om jordens kol och markens mull; ju mer det finns av bägge, desto
större bördighet får jorden och desto mer
får man ut av samma insatser, exempelvis
av bekämpningsmedel. Logiken är enkel:
Professor,
ju mer kol och mull det finns i marken
insektsforskare
desto mer vatten och näring kan den inne- Riccardo Bommarco,
Sveriges lantbrukshålla. Vatten och näring som kan hålla ett
universitet
jämnare liv i och cirkulera mer resurser i

DEN TICKANDE BOMBEN
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+ 11 Mha/år
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Åren 1965–1981 kom den totala skördeökningen i världen främst genom
att bönderna odlade mer mark och
1981–2002 genom att de lyckades
plocka ut högre skördar ur varje hektar. Nu är det återigen mer lönsamt
att hugga ned skog för att odla ny
mark än att ta ut högre skördar per
hektar. Det skrämmer Ken Cassman
– vi har i princip inte mer mark att
odla upp, skogen måste få förbli
skog. Samtidigt försvinner dessutom
10 Mha/år genom markförstöring av
olika slag.
Baserat på diagram i Ken Cassmans
presentation, i sin tur modifierat från
Grassini et al. 2013, Nature. Comm.

Riccardo Bommarcos dröm: att alla Sveriges vägrenar skulle se ut som denna i Kneippbyn på Gotland. Svenska Bins pris Årets pollinatör gick till Trafikverket 2017
för att de sköter vägkanterna så att det gynnar blommor och bin. Foto: Anna Lind Lewin.

markens hela näringsväv med dess myriad av olika levande
organismer. Då finns det också alltid mat åt våra växters
fienders fiender. När fienderna väl dyker upp, bladlössen
till exempel, ligger deras fiender redan i startgroparna,
kan kasta sig över dem och behovet av kemisk bekämpning minskar. Och ju friskare växter desto högre skörd och
mindre läckage med samma mängd gödsel. Två flugor i
samma smäll och mer med mindre. Riccardo Bommarco
visar också ett försök där ett levande insektsliv med många
pollinatörer – gott om vilda bin till exempel – till och med
gav högre rapsskörd utan någon gödsel alls än en välgödslad
raps utan pollinatörer.
Blommor och bin hör ihop. Sparad natur, blommande buskoch trädridåer och gräsmarker i landskapet, blommande
kantzoner, anlagda skalbaggsåsar – allt ingår i Riccardo
Bommarcos recept för ett jordbruk som producerar minst
lika mycket men med mindre insatser. Han visar med övertygande diagram hur antalet jordlöpare, jaktspindlar och
nyckelpigor ökar i landskap som följer receptet. Alla de som
med förtjusning livnär sig på de som mer än gärna gnager,
suger, lägger ägg, smittar ner och parasiterar på våra kulturväxter. Om han fick bestämma skulle rimligen alla Sveriges
vägrenar se ut som Gotlands, där Trafikverket till och med
fått pris av biodlarföreningen Svenska Bin för att de sköter
vägkanterna så att det gynnar blommor och bin. Det går
förstås att göra i hela landet och Riccardo Bommarco drömmer om tusentals mil blommande vägkanter. Dessutom om

att alla Sverige kraftbolag börjar sköta sina ledningsgator så
att de blir blommande stråk tvärs genom landet från norr
till söder och inte bara igenväxande buskkorridorer som
måste röjas vart sjätte år.
Tillsammans med Ken Cassman drömmer han säkert också om att alla världens bönder ska sköta sin jordar som
Josef Appell brukar sin gård i Skåne eller
Philip Hedeng sin i Halland.
Till Philip Hedengs
gård åkte konferensdeltagarna på studiebesök.
Ekologisk
Och de fick lyssna till
CA-bonde
Josef Appell,
till Josef Appell med
Ängelholm
utsikt över Kattegatt.
Bägge brukar sina gårdar efter fem gemenKonventionell
samma grundregler som sammanfattas
CA-bonde
Philip Hedeng,
som CA, Conservation Agriculture: plogHalmstad
fritt, direktsådd, mellangrödor, varierad
växtföljd och halmen kvar på fälten som
mat åt maskar och mikrober.
Det som skiljer dem åt är att Josef Appell är ekobonde
och Philip Hedeng standardbonde. Philip Hedeng kan bekämpa oönskade inkräktare med kemiska medel om han
vill, men Josef Appell måste använda andra metoder. Den
gemensamma ambitionen är att odla så naturlikt som möjligt. Här är det växter, rötter, maskar och mikrober som
KSLA Nytt & Noterat • nr 3 2018
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gör plogens jobb att luckra jorden, håller kvar vatten och näringen åt växterna,
sätter stopp för erosionen, bygger upp
mull i marken och lagrar kol i jorden.
Och skörden? Den blir densamma eller
ökar med tiden.
Hela Ken Cassmans önskelista på
en gång alltså och rimligen också en
jordbruksekonoms, agroekologs eller
miljöaktivists heta dröm. Lägre kostnader, mindre miljöbelastning, högre
biomångfald, större klimatnytta – och
oförändrade eller högre inkomster.
Den hållbara pallens alla tre ben samtidigt. Och trots det – eller kanske just
tack vare det – ökad konkurrenskraft. ”Där du odlar skönhet växer endast godhet!” Nadia El-Hage presenterar sitt budskap för moderatorn
Alltså tvärtemot det vi vant oss vid och redaktör Lennart Wikström. Foto: Peter Sylwan.
vad ekonomiska kalkyler oftast handlar om, att miljöhänsyn kostar pengar.
Framför allt som dyrbara samhälleliga externaliteter som ligger det säkert mycket. Att det sköna
andra får betala. Hedeng och Appell vänder på begreppen. inte bara är det sanna utan också det rätHär handlar det om att de skapar värdefulla samhälleliga ta? Men eftersom skönheten också ligger
externaliteter som också borde få ett pris.
i betraktarens öga, där oftast den kortsikHur stor klimatnyttan är och förtjänsten borde vara finns tiga vinsten bestämmer estetiken, är det
det till och med siffror på och Josef Appell visar upp dem. kanske ändå bäst att skaffa sig något säkOrörd och ständigt bevuxen jord kan suga i sig runt 300 kg rare att stå på. Det är vad FAO:s SAFA,
kol per hektar, eller över 1 000 kg koldioxid och det i decen- Sustainability Assessment of Food and
Senior Officer
Nadia El-Hage
nier efter att odlingen lagts om. Räknat på vad det kostar Agricultural Systems, erbjuder och Nadia
Scialabba,
i skatt att släppa ut ett ton koldioxid borde alltså Appell El-Hage berättar om.
FAO, Italien
och Hedeng få en skatteåterbäring på samma belopp. Den
Men det är inte lätt.
dagen EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP betalar för
– Det finns mer än 3 000 förtag som
den ekosystemtjänsten kommer Appell och Hedeng få rätt regelbundet utfärdar rapporter om hur
många följare.
hållbara de är, säger hon och lägger på en bild med en
Fast de borde få det redan nu, det framgår av de siffror djungel med hållbarhetsmärkningar.
Listan på vad SAFA mäter är förvisso också rätt omfatJosef Appell visar upp i Falkenberg. De kommer från hans
tidigare liv av 10 år som CA-bonde, fast då utan att vara tande. SAFA:s utvärderingar görs längs hållbarhetspallens
eko. Arbetstiden sjönk från 5 till 1,5 timmar per hektar, alla tre ben – det sociala, ekonomiska och ekologiska – med
antalet traktortimmar från 4 200 timmar till 2 400, bräns- tillägget av det hon kallar Governance. Den gemensamma
leförbrukningen blev nästan 60 procent lägre och höst- nämnaren är att det är effekten man mäter, inte hur man tar
veteskörden steg från 7 200 kg/ha till 8 800 kg/ha. Det är sig dit. Teknikneutralt med andra ord.
Benet ”Environmental Integrity” bedöms efter sex tei nivå och möjligen över vad grannarna lyckades med under
man: luft, vatten, land, biodiversitet, material/energi och
samma tid.
Och just det här som Josef Appel och Riccardo djurvälfärd, som i sin tur delas in i sammanlagt 14 underBommarco gör – kopplar ihop konkreta försök och faktisk teman och slutligen ett 50-tal ”default indicators”, vars värpraktik med dokumenterade konkreta resultat – är något den sedan bestämmer resultatet på en femgradig skala: best,
som nästan får Ken Cassman att gå i spinn.
good, moderate, limited, unacceptable.
Inte blir det lättare när Christel
– Den som kan hitta på ett enkelt, effektivt, säkert och
Cederberg intar scenen och berättar om
reproducerbart sätt att mäta miljöprestanda och koppla det
PRINCE, Policy-Relevant Indicators for
till skördeutfall borde få ett Nobelpris, säger han. Och til�lägger (något hårdraget, det medges) att det inte borde gå
National Consumption and Environment,
en krona från en enda forskningsfinansiär till ett enda forskett projekt som försöker sätta siffror på
ningsprojekt där man inte kopplar de tänkbara resultaten
den inhemska svenska konsumtionens
till tänkbara skörderesultat och tänkbara miljöprestanda.
ekologiska fotavtryck, där mycket av det
vi äter odlas långt bort med svårbedömda
Professor
metoder och långa transporter. Visst, det
Hur svårt kan det vara? Det enda man behöver tänka på är
Christel Cederberg,
Chalmers tekniska
går att hitta indikatorer som säger att vår
att det ska vara vackert!
högskola
inhemska konsumtion sätter ett stort eko– Where you cultivate beauty, only goodness will grow!
Det är Nadia El-Hage Scialabba som levererar det
logiskt fotavtryck i andra länder, men hur
alexanderhugget på sin sista presentationsbild. Ett vackert
stort och hur säker är storleken? Brist på
böljande, grönt och lummigt italienskt landskap. Och i det
säkra data är Christel Cederbergs svåraste
8

KSLA Nytt & Noterat • nr 3 2018

huvudvärk som bara kan botas med mer forskning. Det gäller särskilt hur mycket bekämpningsmedel det går åt för att
producera den mat vi äter. Speciellt om den kommer från
utvecklingsländerna.
När man tar del av alla tänkbara mätpunkter, indikatorer och kriterier, som dessutom måste relateras till varandra
i ett bokstavligt talat oändligt antal kombinationer, undrar
man om inte Ken Cassmans tre ohållbara punkter – eller
fem om man sträcker lite på villkoren – skulle kunna fungera som en enklare mall för att säga något om hållbarhet i
stället.

som helst i världen söka var någonstans på klotet han kan
hitta kollegor som lever under samma naturgivna villkor
som han själv och hur den kollegan bär sig åt som lyckas
bäst med att få ut mest med minst. Mest produkter med
störst klimatnytta, minst insatser och minst miljöpåverkan.
Dessutom kan han relatera egna och andras resultat till pågående relevanta försök, var de än pågår i världen, sedan
göra egna försök på den egna gården och snabbt ta till sig
vad som funkar där av nya kunskaper, ny teknik och nya
metoder. Typ vad Josef Appel, Philip Hedeng och Riccardo
Bommarco berättat om.

Ungefär så här? Hållbara agrara ekosystem:

Men vem ska odla vad, var och till vem?
Bönderna söder om Sahara förstås och så mycket som bara
går, på mark som redan är odlad och till den egna befolkningen. SSA måste bli självförsörjande på livsmedel och det
snabbt. Det är där som befolkningsökningen går snabbast,
behoven ökar som mest, hektarskördarna är som lägst och
skördeökningen som långsammast! Eller?
När professor Kym Anderson föreläser ger han övertygande argument mot att fixa självförsörjning till varje pris
med protektionismens spöken av handelshinder och exportförbud som verktyg. De borde vara begravda för gott. De
ger inget bra recept för att få fram ett effektivare och mer
produktivt jordbruk. Tvärtom.
Men efter att ha lyssnat på Jennifer
Clapp vill man ändå hålla lite liv i något
av dem, i varje fall ibland och delvis.
Frihandel stimulerar (tvingar) förvisso
världens bönder att försöka hålla jämna
steg med varandra. Det gynnar förstås
konsumenterna och de bönder som blir
kvar. Men ska det över huvud taget finnas
Professor
några bönder kvar i länder som har andra
Jennifer Clapp,
University of Waterloo,
naturgivna förutsättningar än de länder
Canada
som behärskar världsmarknaden (och som
ofta nog konkurrerat med ojusta exportsubventioner) så krävs massiva insatser av
forskning, utbildning, teknikutveckling.
Ibland också gränsskydd och marknadsstöd under en övergångsperiod tills jordbruket i respektive område hittat sina
unika fördelar på sin unika del av (världs)marknaden.
Det är också vad Martin van Ittersum kan tänka sig i
den marshallplan för Afrika som han tror är nödvändig.
Hur stort behovet är av en repris på den framgångssagan,
med en gemensam afrikansk union och gemensam jordbrukspolitik, blir obehagligt knivskarpt när han visar siffror
på de afrikanska sakernas tillstånd.

1. Förlorar inte mer jord än de nybildar.
2. Läcker inte mer näring än omgivningen kan dra nytta
av.
3. Behåller eller ökar sin (och omgivningens) biodiversitet.
4. Fångar in mer kol från luften än de släpper ut och begraver kol som mull i marken.
5. Anrikar inga stabila och ekologiskt aktiva kemiska ämnen.
Den som kommer på hur allt detta kan mätas, dynamiskt i realtid, säkert, billigt, reproducerbart och knutet till
den enskilda åkern och gården – och så mycket som möjligt
från satellit – kan väl vara värd ett Nobelpris? Sedan är det
väl bara för CAP att sätta pris på saken, med hjälp av fru
Bonus och herr Malus.
Ken Cassman har själv en idé om hur man ska kunna
utnyttja allt som redan mäts och går att mäta i praktiskt
jordbruk och tillämpade försök världen över, för att sprida
hållbara jordbruksmetoder. Han har döpt den till TED,
Technology Extrapolation Domains. Och för att göra det
(olovligt?) enkelt: TED är en bondeägd (och det är viktigt)
jättelik global databas som matas med alla mätdata som kan
mobiliseras från markkartor, nederbörd, jordbearbetning,
jordfuktighet, grödval, angrepp, bekämpning, gödsling, energiförbrukning, skördeutfall… plus data från gjorda och
pågående fältförsök och forskning. Allt mätt och bearbetat
med systemets Artificiella Intelligens till ett globalt system
för global ”benchmarking” – en prestations- och datajämförelse ända från och till den enskilda åkern hos den enskilda
brukaren. Med TED:s hjälp kan den enskilde bonden var

Australien

Teknikex
trapolering

Argentina

TED avgränsar ”extrapoleringsdomäner” på grundval av klimat- och markfaktorer som reglerar avkastning och stabilitet. Ur Ken Cassmans presentation.

År 2050 är vi sammanlagt 2,3 miljarder fler människor på
jorden. Av dem kommer 2,1 miljarder att vara födda och
leva i SSA, där skördarna nu bara är 10–20 procent av vad
de skulle kunna vara och skördeökningen bara 30 kg/ha/år.
Med den takten tar det mer än 30 år för skördarna att öka
till blygsamma 3 ton/ha när de skulle kunna vara 10. Men i
den avgrunden gror också hoppet. Varför skulle bönderna i
SSA inte klara det som bönderna till exempel Sverige klarar
– ta skördar på 70–80 procent av vad som är möjligt? När
de gör det kan också SSA nå upp till nästan 100 procent
självförsörjning.
KSLA Nytt & Noterat • nr 3 2018
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Anthony Chapoto håller med. SSA
kan bli näst intill självförsörjande på livsmedel. Men det kräver att man lämnar
dagens fokusering på spannmålsproduktion och går mot ett mycket mer diversifierat jordbruk som kan tillfredsställa en
mycket mer diversifierad marknad – och
det gäller förstås hela livsmedelskedjan.
Research Director
Anthony Chapoto,
Det räcker med att se på vilka varor som
Indaba Agricultural
finns i städernas supermarkets för att inse
Policy Research
det, säger han. För att komma dit behövs
Institute, Zambia
ibland skydd för odlarna, men framför
allt satsning på infrastruktur som enkelt,
billigt och säkert kopplar ihop land med stad, producenter
med konsumenter, att konstgödseln blir lätt tillgänglig till
rimliga priser och en massiv satsning på forskning, utveckling och utbildning.
Om någon nu tycker allt detta verkar välbekant så är det
förstås helt rätt, av två skäl. Alla som på något sätt är engagerade i jordbrukets utvecklingsfrågor känner igen receptet
från förr – fast få tycks ha följt det i Afrika fast det varit
så framgångsrikt i USA, Latinamerika, Europa och Asien.
Kanske håller situationen nu på att bli så akut och kopplingen jordbruksutveckling–samhällsutveckling så accepterad
att Afrikas politiska ledare – förhoppningsvis med benägen
hjälp av rent egenintresse från omgivningen – börjar följa
receptet. Bekant också därför att om det bara handlar om
en ren blåkopia på ett välkänt recept så kommer Afrikas
bönder att köra in i samma återvändsgränd där industriländernas bönder nu står stilla och springer på löparbandet.

John McConnell, NASA [Public Domain]

Vägen ut ur det dilemmat är vad Kenneth Cassman fått
pris för och just föreläst om.
– Just nu är vi vid en punkt i historien när förändring är
möjlig, säger han. Nu börjar vi kunna knyta ihop världens
bönder i den globala databas som krävs för att åstadkomma
en verklig och i sann mening ”ecological intensification”.
Det är först då alla kan ta del av ny kunskap, nya försök,
andras erfarenheter och dela med sig av egna som visar hur
man förbättrar alla miljö- och klimatprestanda och samtidigt producera mer och vara lönsam.
– Och det bästa beskedet till alla i det här rummet, speciellt ni som är unga: We can do it!

Ett ekologiskt fotavtryck? Konferensdeltagarna gjorde en exkursion till Berte Qvarn, som satsar stort på hållbar intensifiering. Foto: Peter Sylwan.
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Utskottet som stärker det

internationella perspektivet
Text: EMMA BERGLUND

i KSLA:s verksamhet

Villkoren för våra svenska basnäringar bestäms i hög grad av EU och en världsomfattande handel – det lyfts i KSLA:s plan för verksamhet och inriktning 2017–2020 som understryker det internationella perspektivet. Akademiens nybildade Internationella utskott
ska bidra till att ytterligare lyfta och stärka detta perspektiv i KSLA:s verksamhet.
Internationella utskottet är ett av tre nya utskott som akademien tillsatt efter att ha identifierat tre viktiga övergripande verksamheter: internationella frågor, ungdomsfrågor
och forskningsfrågor. Utskotten står under kollegiets ansvar
och utses för tre år.
Ordförande för Internationella utskottet är Kerstin
Niblaeus, styrelseordförande i Stockholm Environment
Institute (SEI), akademiens preses perioden 2012–2015
och ledamot i KSLA:s allmänna avdelning. Här berättar
Kerstin mer om utskottets arbete:

Vad har utskottet gjort under 2018?

Internationella utskottets arbete har dragit igång med full
fart under 2018. Vi har arrangerat en serie rundabordssamtal med syfte att få kunskap, insikter och underlag inför
utskottets fortsatta arbete. Det första rundabordssamtalet
behandlade internationella processer av vikt för KSLA:s
verksamhet, det andra handlade om internationell politik,
bl.a. maktbalanser, ekonomisk utveckling och realpolitik
och det tredje samtalet kretsade kring hur internationellt
verksamma företag ser på framtidens utmaningar.

Hur kommer utskottet att arbeta framåt?

Inför hösten och nästa år planerar vi ett antal större seminarier, med stort fokus på Agenda 2030 kopplat till ett antal
olika teman. Vi kommer också titta närmare på EU efter

Europaparlamentsvalet i vår och vad det får för betydelse
för de gröna näringarna. Vi hoppas också kunna engagera
våra utländska ledamöter mer i verksamheten och dra nytta
av deras kunskap och erfarenheter.

Vad förväntar du dig att utskottet ska åstadkomma?

Vi vill att utskottet ska ha en katalyserande roll inom
KSLA:s verksamhet. Målsättningen är att stimulera till
att det internationella perspektivet beaktas i alla kommittéer och utskott och att länka KSLA:s aktiviteter till internationella processer. Vi hoppas öka medvetenheten och
kunskapen för hur vår omvärld påverkar våra svenska gröna
näringar och hur vi kan engagera oss internationellt.

Vilka är de viktigaste internationella frågorna
för KSLA just nu?

Hur världen och Sverige ska implementera Agenda 2030
med FN:s globala hållbarhetsmål är förstås centralt. Alla
17 mål är i grunden beroende av ekosystemtjänster från
våra skogar, odlingsmarker och vattenresurser och därmed
kopplade till KSLA:s verksamhet. Viktiga frågor inom EU
är bland annat den nya jordbrukspolitiken efter 2020 och
EU-arbetet kring frågor om hur vi ställer om till en cirkulär
och hållbar bioekonomi.

Internationella utskottet vid ett möte i mars 2018.
Fr v Mårten Larsson*, Johan Kuylenstierna,
Cecilia Nordin van Gansberghe*, Christian Hidén,
Kajsa Olofsgård, Maria Rosander, utskottsordförande
Kerstin Niblaeus*, Emma Berglund*, Christina Furustam,
utskottssekreterarare Carolyn Glynn*, Sten Nilsson*.
*) Utskottsmedlemmar. Utskottsmedlemmarna
Andreas Davelid och Mats Denninger är inte med här.
Foto: Per Eriksson.
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Akademisammankomst

Skalans betydelse

Morgondagens jordbrukslandskap i historiens ljus
Skalan är relativ och man kan bli för stor. Men hur påverkas den biologiska mångfalden av fältstorleken? Sammankomsten 11 oktober 2018, anordnad av Allmänna avdelningen, gav en livlig diskussion om fält- och gårdsstorlekens betydelse
för avkastning och lönsamhet. Det historiska perspektivet gick från medeltidens
små skiften till våra dagar med exempel från småbruk på några tiotals hektar till
lantbruksföretag i Ryssland och Ukraina, stora som hela Skåne.
Text & personfoton: LARS HELGSTRAND

Under rubriken Framtidens jordbruk i historiskt ljus konstaterade Anders Wästfelt, docent vid Stockholms universitet
och ledamot i KSLA:s Allmänna avdelning, att det finns en
relativ skala. Det är inte självklart vad som är stort.
Större areal ger minskad avkastning men högre arbetsproduktivitet, sammanfattade Anders Wästfelt resonemanget.
– Vi kan göra mer för varje insatt timme, medan vi får
ut mindre per ytenhet, sa han och varnade samtidigt för att
detta kan leda till suboptimering, där marken används till
andra ändamål, som vägar och flygfält, än till livsmedelsproduktion, skogsplantering eller andra sätt för kolinlagring.
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Anders Wästfelt menade också att det
har betydelse hur jordbruk bedrivs. Man
kan till exempel optimera skalan för en
kombination av olika produktionsgrenar.
Det demonstrerade han med ett exempel från
hur jordbruket bedrevs före 1800-talets skiftesreform.
Han visade en by med många små skiften huller om
buller. De med högst avkastning låg närmast husen. Det
kan bero på läglighetseffekter – att man kunde bruka dessa
vid bästa tidpunkt – men det kan också bero på närhet till
gödsling. Dessa små skiften kombinerades med extremt
storskalig betesdrift i gemensamt hägn runt hela byn. Där
minimerades arbetet.

Nästa exempel gällde Tyresö Slott, som med sina 6 000
hektar åker och skog var en av de största gårdarna i Sverige
under sent 1800-tal. För att täcka ständiga förluster tvingades ägaren markis Claes Lagergren ständigt be om pengar
från en släkting i Amerika. Problemet var geografin med
dålig arrondering. Endast skogen bidrog ekonomiskt.
Annorlunda var det med en annan stor gård, Julita. Där
kunde ägaren leva bra på att arrendera ut små gårdar.
Det handlar alltså mycket om hur man organiserar sig
för att få ett jordbruk lönsamt, underströk Anders Wästfelt
och hänvisade till tre svenska börsbolag som i början av
2000-talet köpte stora jordområden i Ryssland och Ukraina.
Det visade sig bli otroligt svårt att få lönsamhet i dessa
lantbruksföretag med flera hundratusen hektar, något som
Sture Gustavsson skulle presentera mycket konkret i sitt
anförande lite senare.
– Kanske det funkar med 5 000–10 000 hektar, konstaterade Anders Wästfelt.
Med ett exempel från Forkarby i Uppland, berättade han
om en lantbrukare som minskat sin areal med motiveringen
”Vi har blivit så stora nu att vi har tappat läglighetsfaktorn.
Vi kan inte vara vid rätt tid på alla åkrar.”
Han pekade också på att gårdsstödet driver på att lantbrukarna vill öka arealen trots lägre avkastning, eftersom
stödet beräknas på arealen. I framtiden bör vi fundera på
om det är optimalt att ha ett subsidiesystem som driver upp
skalan, när vi samtidigt vet att vi har ändliga mängder åkermark.

Åkerstorlek och artmångfald –
synergier och konflikter
i jordbrukslandskap

Skalan spelar också stor roll för den biologiska mångfalden, visade Yann Clough,

Tyresö Slott. Foto: Irina Jonsson [CC BY-SA 3.0].

professor i miljövetenskap vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.
Det är större biologisk mångfald i landskap med många
olika grödor och mindre fält, konstaterade Yann Clough.
Men har man inte en mångfald av grödor, spelar åkerstorleken inte så stor roll. Påverkan av fältstorleken är särskilt
stor där det inte finns så många naturbetesmarker och skog
i området. Som exempel på hinder för att stödja den biologiska mångfalden nämnde han konflikten mellan produktion och lönsamhet och den pågående omarronderingen i
vissa delar av Europa.
Yann Clough rekommenderade att man borde stödja
innovationer som bidrar till att även jordbruk med mindre
fält kan bli lönsamma.
– När jag tittar på precisionsodling tycker jag att det
borde vara möjligt att odla på ett storskaligt sätt med mindre fält, sa han.

Skog och naturbetesmarker nära fälten är bra för den biologiska
mångfalden, enligt Yann Clough. Foto: Lars Helgstrand.
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Storjordbruk i Ukraina: stora maskiner, hög produktivitet, låg bränsleförbrukning och låg arbetsinsats per hektar. Foto: Sture Gustavsson.

Ska ett lantbruk kunna vara hur
stort som helst? Lärdomar från
storskaligt bolagsjordbruk i
Ryssland
– Nu talar vi storjordbruk och företagsekonomi. Riskmanagement står högst på prioriteringslistan, inledde Sture
Gustavsson, lantmästare, konsult och ledamot i KSLA:s
Jordbruksavdelning.
Med sina erfarenheter från Ryssland och Ukraina åren
2006–2014, som produktionsansvarig och som tf vd för
Black Earth Farming, gav Sture Gustavsson en mycket
konkret och livfull bild av att driva jordbruk på 330 000
hektar, gamla kolchoser på den svarta jorden med extremt
inlandsklimat. Där är tiden för vetet att axa ungefär hälften jämfört med i Sverige, 45 dagar mot svenska 90 dagar.
Det ställer mycket höga krav på att man under den korta
odlingssäsongen gör allt rätt.
Det handlar om stora maskiner, hög produktivitet, låg
bränsleförbrukning och låg arbetsinsats per hektar. Att peta
ner fröet i marken med 18 meter såmaskin är den enkla
biten, menade Sture Gustavsson. Utmaningen är att få maskinen att gå 24 timmar om dygnet i en rysk miljö och med
en rysk gammal kolchoschef som produktionsansvarig.
– Det funkar inte! Vi talar om en samlad jordareal med
en radie på sex mil. Det innebär att utsädesdepån kan ligga
sex mil bort. Problemet är att få effektivitet på de stora maskinerna.
– Vi hade ungefär 450 maskinförare och utmaningen var
att få de här killarna att inse att om de vänder optimalt på
vändtegen, så kan vi spara in två traktorer. Ni anar inte hur
många sätt det finns att vända på en vändteg.
Produktiviteten kunde ökas ytterligare genom att få förarna att köra snålare utan höga motorvarv med de moderna
traktorerna. Från 2008 kunde de använda GPS-styrning.
Det innebar ytterligare 10 procent ökad produktivitet.
Mot slutet hade förarna en dieselförbrukning på 26 liter
per hektar och en arbetstid på 2,1 timmar per hektar – det
är i båda fallen mindre än hälften jämfört med en normal
svensk höstvetekalkyl. Avkastningen var cirka 3,8 ton vete
per hektar. Så lönsamheten på fältnivå var god.
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– Var går då gränsen för hur stort det kan bli?, frågade sig
Sture Gustavsson avslutningsvis. Svaret är: Medarbetarna!
Det handlar om mycket folk, stora arealer och många maskiner. De faktorerna begränsar hur stort ett lantbruk kan
bli. Har man rätt folk med sig, så finns det ingen gräns.
– Om du skulle få frågan igen att fortsätta, vad skulle du
göra annorlunda? Vad lärde du dig av de här åren?, undrade
Mats Denninger, sammankomstens moderator och ordförande i Allmänna avdelningen.
– Jag har ett sådant projekt liggande i väntan på finansiering, avslöjade Sture Gustavsson. Då ligger vi på en areal
på inte över 50 000 hektar. Och så skulle vi samla ihop ett
lokalt management som vi kan lita på.

Har det småskaliga jordbruket
en roll i framtidens Sverige?
Det blev ett annat perspektiv när Jonas
Wangsten, lantbrukare och ordförande
för Sveriges småbrukare, på rubriken Har
det småskaliga jordbruket en roll i framtidens matförsörjning?
Jonas Wangsten inledde med att berätta att hela 70 procent
av världens befolkning försörjs med mat från det småskaliga
jordbruket. Han ändrade sedan rubriken till Har det småskaliga jordbruket en roll i framtidens Sverige?
Själv driver han tillsammans med sin son ett litet jordbruk med grönsaksproduktion och värphöns. Han visade en
bild på ett småbrukslandskap med en gärdsgård och konstaterade:
– Det är ju det här vi vill ha. Det är det här som gullvivorna i förgrunden och insekterna vill ha och det är det här
utländska turister i Sverige vill ha. Det är här den biologiska
mångfalden trivs som bäst, tror jag.
Särskilt stor betydelse skulle det småskaliga jordbruket ha vid brist på fossila
bränslen, enligt en JTI-rapport som Jonas
Wangsten hänvisade till.
– Hur ser det ut med teknikutvecklingen i det småskaliga jordbruket?, undrade Mats Denninger.

– I det småskaliga jordbrukets produktionsled märker
jag inte att det händer så mycket. Ekonomin sätter också en
gräns. Däremot ser jag att det händer ganska mycket inom
förädlingsbiten, svarade Jonas Wangsten och tog gårdsförsäljning i mjölkautomater som exempel.

Diskussion

– Blev det inte markpackning med de stora maskinerna?
Christina Engfeldt satt i publiken och ställde frågan till
Sture Gustavsson. Han svarade att den svarta jorden måste
hanteras som styv lera och att de körde med breda däck med
extremt lågt marktryck, något som de ryska agronomerna
ansåg vara onödigt dyrt.
Inge Gerremo undrade hur vi ska förhålla oss till jordbruket i Afrika – vi har sagt att framtidens jordbruk där
måste bygga på familjejordbruket. Vi går från en miljard
människor i Afrika till minst två miljarder kanske redan
2050. Huvuddelen av dessa människor kommer att bo i städer. Vad ska vi ge för råd till deras ledare?
– Ska vi försörja ökad världsbefolkning, så tror jag inte
att det är stordriftsrationaliseringstanken vi ska slå an,
kommenterade Jonas Wangsten.
– Det jag inte vill se, är afrikanska fattiga kvinnor med
ett barn på ryggen och som brukar 2 000 kvadratmeter med

en hacka. Jag tror det finns bättre lösningar än så, kommenterade Mats Denninger.
– Inom vetenskapen har man förutspått att familjejordbruket förr eller senare ska dö ut. Men det händer inte, och
det tror jag är lite svar på din fråga, sade Anders Wästfelt.
Han underströk långsiktigheten, där arrendatorers besittningsrätt har stor betydelse. När det gäller gårdsstorleken
menade han att den struktur vi har i Europa är lagom och
en nyckel för framtiden.
Lena Rohde frågade hur lite större fält påverkar biodiversiteten. Yann Clough förklarade att det inte händer så
mycket på fält över 7 hektar. Det är bättre att fokusera på
spannet mellan 0,25 och 7 hektar.
En lösning kan vara små robotar som går omkring och
jobbar. Då kanske också små fält har en framtid i svenskt
lantbruk, kommenterade Lena Rohde.
Margareta Ihse berättade att hon hade tittat på gamla
flygbilder från 1940- och 1950-talen. Då var medelstorleken på skiftena 1 hektar även på de stora gårdarna. Under
1970-talet var medelstorleken 10 hektar.
Mot slutet av sammankomsten funderade akademiens
vice preses Björn Sundell över om teknikutvecklingen driver stordriftsutvecklingen – eller är det tvärtom så, att det är
stordriftsutvecklingen med arbetsproduktivitet som driver
fram teknikutvecklingen?

Här trivs den biologiska mångfalden och det är så här utländska turister i Sverige vill ha det, enligt Jonas Wangsten. Bild ur Jonas Wangstens presentation.
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Gelderlands
provinsvapen.

KSLA:s Kommitté för livsmedelsproduktionens värdekedja
reste till Foodvalley i Nederländerna i oktober för att inspireras. Foodvalley ligger runt Wageningen i Gelderland-provinsen, som gränsar till Tyskland. I området arbetar 15 000
personer inom food tech. Räknar man in lantbrukare och
industri så mångdubblas antalet sysselsatta i regionen. Vi
delar med oss några av besöken i KSLA-Nytt & Noterat, i
detta nummer och nästa.

World Food Centre

Mötesplats och kunskapscentrum för mat
Ett av kommitténs besök gick till World Food Centre, WFC, i kommunen Ede – ett Disneyland för mat
som är under uppbyggnad och förväntas vara klart senast 2022.
Text: JONATAN FOGEL | Foto: MAGNUS STARK
Idén om ett World Food Centre uppstod för
sex år sedan ur att mat har stor påverkan på
klimatet och att vi gör allt mer ohälsosamma
matval – resan för att uppnå förändring börjar i den generella kunskapen om livsmedelskedjan.
Ede kommun är ledande i Nederländerna
vad det gäller livsmedelspolicy och kommunen strävar efter att jobba integrerat med befolkningen. Initiativet till World Food Centre
kommer från bland andra Ede kommun och
Wageningen University & Research, WUR.
Det är numera ett samarbetsprojekt mellan
WFC, privata företag, WUR, Ede och den
nederländska staten. Aktörerna delar också
på finansieringen av WFC. Även FAO har
Susanna Butterman, Ede kommun, berättade om projektet World Food Centre.
visat intresse för projektet och har gett respons till utformningen av idén. WFC kommer att bli den första platsen i Nederländerna där alla delar i livsmedelskedjan kommer attraktionen inte att vara varumärkesbunden. Ett besök på attraktionen kommer pågå 90
av livsmedelskedjan samlas inom ett område.
World Food Centre ligger mitt i Foodvalley-regionen minuter. Attraktionen är också ett medel för att integrera
och är i grunden ett gammalt regemente som nu byggs om med och dra lärdomar av konsumenter, och det ska sedan
för att inhysa företag, bostäder, hotell, restauranger och bu- ligga till grund för forskningen.
För att skapa ett intresse för WFC och skapa acceptans
tiker – allt för att skapa matmöten mellan olika människor.
WFC kommer att bestå av tre delar: attraktion, forsknings- hos lokalbefolkningen har man redan genomfört mindre
program tillsammans med konsumenterna och en innova- aktiviteter som exempelvis matfestival och foodtrucks. Det
tionsplattform.
är också ett sätt att sätta World Food Centre på kartan.
Hjärtat av verksamheten kommer att vara attraktionen
Alla som har varit på Disneyland, Guinessutställningen
The food experience. Attraktionens tema är We feed each other i Dublin eller i Heinekens ölhallar i Amsterdam vet att en
vars syfte är att tända en gnista hos individen om mat. Målet bra historia är guld värd. Det är WFC medvetna om och
är att ge en balanserad bild av livsmedelssystemet genom att de har anlitat samma konsulter som ligger bakom just de
skapa historier om mat med hjälp av alla tänkbara aktö- exemplen på samlingsplatser. Så det är väl bara att ställa sig
rer längs hela kedjan, oavsett om de är delägare eller inte. i kö när utställningen öppnar!
Genom att projektet sker i samverkan mellan många aktörer http://www.worldfoodcenters.com/
16
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Universitetssjukhuset i Ede

Mat och rörelse för kortare vårdtider
Mindre matsvinn och snabbare tillfrisknande när patienterna får välja fritt från en restaurangmeny.
Fördelarna är många när universitetssjukhuset i Ede samarbetar med lantbruksuniversitetet i WageText: TOMMY CEDERHOLM | Foto: MAGNUS STARK
ningen om mat, måltider och hälsa.
Redan i entrén möts vi av sjukhusets motto: Mat och rörelse
för effektiv behandling. Sjukhuset har ett upptagningsområde på 215 000 invånare med ca 300 sängplatser. Dr Tom
van Loenhut, kardiolog, är medlem i sjukhusstyrelsen och
även president för Nutrition and Health Care Alliance.
Han berättar att sjukhuset sedan 2007 med stöd från EU
samarbetar med bland annat universitetet i Wageningen för
att förbättra patienternas måltidsupplevelse.
Genom näringsriktig mat, olika typer av satsningar och
träning vill man underlätta patienternas läkningsprocess.
Eftersom sjukhuset ligger i Food Valley vill man ta särskilt
ansvar för patienternas matsituation, ett ansvarstagande
som till exempel lett till kortare medelvårdtider.
Sjukhuset utsågs till Best Nutritional Hospital in the
Netherlands så sent som 2016. Utöver universitetet samarbetar man med Hälsoministeriet, Gelderland-provinsen
och med lokala matproducenter och odlare via Nutrition
and Health Care Alliance.

striproducerade flytande proteintillskott, lyckats höja intaget med 0,3 g
protein/kg kroppsvikt/dag, upp till
1,2 g/kg kroppsvikt/dag. Det betyder nivåer som kan bromsa muskelförlust vid sjukhusvård.

At Your Request

I matsatsningen Cater for Care strävar sjukhuset bland annat efter att höja patienternas proteinintag. Genom att proteinberika gröt, bröd, juice, yoghurt och flera av de vanliga
livsmedel som serveras har man, utan att använda indu-

Dr van Loenhut berättade också
om sjukhusets satsning At Your Dr Tom van Loenhut.
Request (ungefär ”På egen begäran”), som påminner om ett liknande koncept på Hvidovre
sjukhus utanför Köpenhamn. Sedan några år beställer patienterna själva sin mat genom att ringa till sjukhusköket.
Omfattande menykort finns vid varje sjukhussäng och de
kan beställa mat från kl. 7 på morgonen till kl. 7 på kvällen,
max 12 gånger om dagen.
Catharina Truijers, teamledare på Sodexo, visade sjukhusköket och dess beställningsfunktion. Där finns plats för
upp till sex telefonbeställningsmottagare. När en patient
ringer skriver beställningsmottagaren in patientens namn
och personnummer i beställningsdatorn (programvaran heter Delegate). Då visas patientens/klientens alla relevanta
uppgifter om sjukdomar, matallergier, BMI med mera.

Upp till sex personer tar emot matbeställningarna, knappar in dem och
matchar dem mot respektive patients hälsouppgifter.

Beställningarna skickas till produktionskökets storbildsskärm där den kan
följas och effektueras.

Cater for Care
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Beställningsmottagaren klickar i de rätter eller måltidskomponenter patienten önskar. Om dessa inte fungerar ihop
med patientens medicinska tillstånd visas det på skärmen.
Mottagaren uppmuntrar dessutom patienten att beställa
extra mycket och ger tips om hur näringsintaget kan ökas.
Beställningen skickas därefter vidare elektroniskt till
produktionsköket. Varma rätter tillagas omgående och
tallriken placeras i ett värmeisolerande kärl på en bricka.
Kalla rätter, något av många typer av bröd och tillbehör,
som grönsaker, frukt eller dessert, dryck, osv – allt får följa
med på brickan enligt beställningen och brickan placeras
sedan i transportvagnen som inom 10 minuter transporteras till avdelningen. Maten ska vara hos patienten inom 45
minuter från telefonbeställningen. Kökets personal lämnar
matvagnen/brickan hos patienten men det är vårdpersonalen som serverar maten. Om någon patient inte beställt
något uppmärksammas vårdpersonalen automatiskt på det
före frukost, lunch och middag.
At Your Request-konceptet har ökat patienternas tillfredsställelse med maten med ca 10 procent från en redan
hög nivå. Dessutom har matsvinnet minskat med 40 procent. Enligt uppgift är inte bara patienterna nöjda, utan
även vårdpersonalen och dietisterna.

Kalla rätter och tillbehör placeras på bricka. Maten ska vara hos patienten
inom 45 minuter från beställningen.

Eat2Move och From Cure to Prevention

Sjukhusets hälsosatsningar avspeglas också i ett samarbete
med Nederländernas Olympiska kommitté. Där handlar det
om att ta fram mat som passar för idrottare. Sjukhuset vill
också ”outsourca” sig själv genom att bidra till att människor
följer levnadsvanor som kan minska risken att drabbas av de
vanliga folksjukdomarna, till exempel hjärt-kärlsjukdomar
och cancer.
https://www.sodexo.com/home/services/on-site-services/healthcare/empowering-patients-through-.html

Vagnar körs till patientavdelningarna där vårdpersonalen tar över distributionen.

Vidare mot Jerseykornas Remeker Farm
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Remeker Farm

Av jord är du kommen
Remeker Farm har genom egenutvecklad filosofi och ett koncept tagit idén om att skapa värde från
jord till bord till en egen nivå genom ett ”naturligt system”. Berättelsen om Remeker Farm återgavs
vid Värdekommitténs besök på vandring genom gårdens produktion och på mejeriets loft där en
konferensanläggning och ett undervisningskök är inrättade. Gårdens ägare Jan Dirk van de Voort berättade om gårdens utveckling under en måltid som var baserad på gårdens ost- och smörprodukter
samt egenutvecklade bröd.
Text: PATRIK MYRELID | Foto: MAGNUS STARK

Remeker Farm (vars namn betyder gården som är omgiven
av ekar) är till det yttre en genomsnittlig nederländsk gård
med sina 50 hektar och 88 mjölkande Jerseykor. Med gården som bas har en högspecialiserad ostproduktion utvecklats, som riktar sig till premiumrestauranger och E-handel.
Filosofin på gården bygger på att värna jorden och dess
organismer genom långliggande betesmarker och vallar
som inte har brutits av växtföljd eller plog under de senaste
tre decennierna. Avsikten är att skapa levande jord och betesvall med hjälp av organiskt material från gräset och jordens maskar. Inga insatsvaror tillförs gården eller jorden,
utan gårdens resurser är det enda som cirkuleras. Utöver en
gräsbaserad foderstat tilldelas korna spannmålskross i form
av råg, korn och havre, 1 kg av vardera. Mjölken i form av
ost och smör är det enda som lämnar gården. Enligt gårdens
koncept bidrar bakterierna från betesmarken till att skapa
en för gården unik bakteriekultur i gårdens ost. Jorden
speglas i ostens smak.

Jan Dirk Van de Voort gav kommittén en handfast rundtur på Remeker Farm.

Gården sysselsätter totalt sex personer, bland dem far,
son, dotter och svärson från familjen. Gårdens verksamhet
omsätter i storleksordningen 20 mkr.
Av filosofin för djurhållningen följer många åtgärder
som sträcker sig längre än vad som är vanligt för ett EUekologiskt jordbruk. Man har till exempel en restriktiv hållning kring antibiotika, kalven stannar hos mjölkkon under
tre veckor och korna får behålla sina horn. Det sistnämnda
är också ett skäl till stallbyggnadens unika utformning med
en öppen och ovalt formad liggdel. Tankegången med denna utformning är att korna inte ska riskera att bli inträngda
i ett hörn och skada varandra med hornen. Strömaterialet
utgörs av torkad gödsel och cirkuleras på betes- och vallmarken.
Denna genom konventionella glasögon betraktat extensiva produktionsform avspeglar sig i kornas avkastning om
cirka 5 200 kg. Jerseykornas relativt feta mjölk lämpar sig
särskilt bra för ost- och smörförädling.

Gårdens huvudsakliga produkt.
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I nederländsk kontext är Remekers ett starkt varumärke,
primärt bland premiumrestauranger, men även gårdsbutiken och E-handel är viktiga kanaler. E-handeln motsvarar omkring en tredjedel av gårdens försäljning. Gårdens
jordfilosofi är medialt uppmärksammad och Van de Voort
anses vara en auktoritet inom området. Ett visst samarbete
finns med Wageningens universitet i frågor som rör jord-

management och möjligheterna att via betesmarken binda
koldioxid.
Att gården lyckats bygga sig ett namn och även god lönsamhet förstår man av att vinsten är närmare två miljoner
kronor per år, på en omsättning om 20 miljoner kronor. Var
tionde krona är alltså vinst.
https://www.remeker.nl/?lang=en

Gårdens filosofi bygger på att värna jorden och dess organismer, jord och betesvall ska hållas levande på ett naturligt sätt. Organiskt material från gräset och
det arbete som jordens maskar gör är fundamentalt..

Gårdens resurser cirkuleras. Strömaterialet i stallbyggnaden består av
torkad gödsel och cirkuleras på betesmarken.

Bakterierna från betesmarken bidrar till att skapa en
unik bakteriekultur i osten. Mjölken i form av ost och
smör är det enda som lämnar gården.
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Sverige och SLU värd för

skoglig
världskongress
år 2024

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Sverige vann värdskapet
för den skogliga världskongressen IUFRO 2024. Framtidsanalyser
och skogliga innovationer är temat för kongressen, som kommer
att hållas på Stockholmsmässan med exkursioner i Sverige, övriga Norden och Baltikum.
Text: SLU

IUFRO, International Union of Forest Research Organizations, är en sedan länge en etablerad världsomspännande
organisation för aktörer inom skoglig forskning. Vart femte
år arrangeras kongressen, med mycket stor räckvidd inom
skogliga, landskaps- och miljöfrågor. Finalister var denna
gång Stockholm, Paris och Moskva.
Värdskapet för kongressen flyttar mellan olika världsdelar och samlar omkring 5 000 delegater från näringsliv, myndigheter, akademi och icke-statliga organisationer.
Ministrar, politiker och journalister deltar. Sverige har vid
ett tillfälle tidigare varit värd för IUFRO:s världskongress,
för snart hundra år sedan, 1929.
– IUFRO har i tuff konkurrens utsett Stockholm till
värd för IUFRO:s världskongress 2024, vilket är en vinstlott för hela Europa, Norden och Sverige, säger projektledaren Fredrik Ingemarson.

Nordiskt och baltiskt samarbete

– Sverige och Stockholm är väl positionerade för att stå som
värd, tillsammans med våra grannländer. Bakom utnämningen ligger ett framgångsrikt samarbete mellan den svenska, nordiska och baltiska skogssektorn. Grannländerna deltar i form av exkursionsvärdar, samtidigt som det Nordiska
ministerrådet stödjer värdskapet, säger Fredrik Ingemarson.
Det nordiska perspektivet på skogsbruk kommer att bli
internationellt uppmärksammat i relation till andra perspektiv på skogsbruk och skogshushållning. Den svenska
skogssektorn får också möjlighet att öka förståelsen för
internationella processer och den snabba globala utvecklingen inom bl a produkter, genetik, brandförvaltning, klimatåtaganden, miljöanalys, urbanisering, certifiering, samt
ägande- och brukandefrågor av naturresurserna.

Projektledare Fredrik Ingemarson, koordinator Karin Hornay, Akademikonferens, och SLU:s rektor Peter Högberg presenterar ansökningspärmen gjord i
björkfanér, som tagits fram i samarbete med KSLA. Foto: Lucy Kibwota, SLU.

– Sverige och SLU har i dag skogsforskning av yttersta
världsklass. Ett svenskt värdskap för IUFRO:s världskongress 2024 ökar möjligheterna att utveckla den svenska
skogssektorn, forskningen och utbildningen inom skogsoch miljöfrågor i enlighet med framtidens krav, säger rektor
Peter Högberg.

Mer information: www.slu.se/iufro2024
Fredrik Ingemarson, 070-290 8519
fredrik.ingemarson@slu.se
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Den svenska markhistoriens föregångsman

Mårten

Sjöbeck

Text: PER ERIKSSON

Diskussioner om sambanden mellan
människa och natur har på senare tid
fått förnyad aktualitet i och med frågan om vi är på väg in i, eller kanske
redan befinner oss i en ny geologisk
tidsålder, antropocen. Ett liknande
drama utspelade sig i Sverige i början
av 1900-talet och Mårten Sjöbeck var
en av aktörerna. Den 5 september
anordnade KSLA tillsammans med
Skogshistoriska sällskapet ett seminarium om vetenskapsmannen, stilisten
och fotografen Mårten Sjöbeck.

Grimeton radiostation, Halland 1930.

Naturen är inte statisk och stora delar av den artrikedom

och de estetiska värden som vi uppskattar är en följd av
jordens brukande sedan årtusenden. Naturen måste brukas,
annars växer landskapet igen. Det var yxor, eldar, plogar
och kreatur som i böndernas strävan att försörja sig skapade
de skönhets- och naturvärden med öppna landskap, artrikedom och blomsterprakt som idag är så högt skattade. Det
hävdade Mårten Sjöbeck (1886–1976) i slutet av 1920-talet,
som en protest mot dåtidens naturvetenskapliga expertis på
området. Hans insikter gick på tvärs med den rådande akademiska synen på naturtyperna som statiska tillstånd och
det skulle visa sig att han hade rätt.

Vem var då Mårten Sjöbeck? I Nationalencyklopedin

I sina texter behandlade Mårten Sjöbeck inte den moderna omvandlingen av
landskapet. Möjligen kunde han, som Ulf Jansson berättade på seminariet,
nämna spårbredden på järnvägen, i övrigt var det den förmoderna tiden han
intresserade sig för. Men hans fotografier vittnar om att han noterade förändringens krafter. Transporter och kommunikation skulle för alltid förändra det
historiska landskapet.
Fotona på detta uppslag kommer ur boken Mårten Sjöbeck – Fotografier av
ett svunnet kulturlandskap, Riksantikvarieämbetet 1998.
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presenteras han som författare och byråsekreterare på
Järnvägsstyrelsen. På Wikipedia ges han titeln författare
och kulturhistoriker. Och det är nog främst som kulturhistoriker som Mårten Sjöbeck bör kommas ihåg, även om han
själv ville kalla sig markhistoriker.
Mårten Sjöbeck tog studentexamen 1907 och studerade
geografi och botanik vid Lunds universitet, men avbröt sina
studier redan efter två år, i samband med faderns död, för
att börja som kontorsskrivare hos Statens Järnvägar. Mest
känd i samtiden blev Mårten Sjöbeck för sina historiska
reseböcker, som följde järnvägens sträckning. De möjliggjordes inom ramen för hans tjänst som byråsekreterare på
Järnvägsstyrelsen som innebar att han kunde ägna tid till
sitt största intresse, nämligen att åka omkring i landet, fotografera och skriva landskapsböcker.

Mårten Sjöbeck fick aldrig någon formell position inom
universitetssystemet men promoverades 1950 till hedersdoktor vid Lunds universitet. Trots sin avsaknad av formell
position hade han en intensiv kontakt med flera av dåtidens
främsta forskare inom natur- och kulturhistoria. Det vittnar hans arkiv om, där hans korrespondens finns bevarad.
Korrespondensen visar också att Mårten Sjöbeck inte var
en riktigt så friflygande fågel som man kanske kan tro, han
var inbäddad i ett samtida tankekollektiv. Men få verkar
ha haft hans förmåga att röra sig över flera kunskapsfält.
Under sina strövtåg, de intellektuella, men framför allt de
mer handfasta strövtågen i landskapet, kunde han i samtal
med brukarna av jorden skapa sig en helhetsförståelse för
markens förändring.

Att uppfatta brukandets variation, rörlighet och be-

tydelse är alltså Mårten Sjöbecks kanske största förmåga.
Den generella oförmågan att följa denna typ av rörlighet
har många gånger fått ödesdigra konsekvenser för hur bevarandearbetet gått till, inte minst eftersom rörlighet sällan
passar in på vare sig geografiska eller ämnesmässiga myndighetsområden.
Det begrepp som ligger närmast till hands för att fånga
denna föränderlighet är begreppet landskap, ett begrepp
Föredragshållare vid seminariet den 5 september
Widar Narvelo, kommunekolog, Helsingborg – Mårten Sjöbecks
levnadsbana. Urban Emanuelsson, professor, Centrum för biologisk mångfald, KSLA-ledamot – Mårten Sjöbecks unika insatser.

som varit notoriskt svårt att ges en allmänt accepterad innebörd och användning.
Men enkom av den enkla anledningen att begreppet
landskap är komplext, och att vi inte kan räkna med att
marken runtomkring oss snällt och prydligt låter sig inrangeras i vare sig särskilda kategorier eller delas upp mellan
statliga myndighetsområden, finns inga riktigt bra skäl att
sluta använda det. Kanske ska man bejaka de lösa kanterna
och se landskapsbegreppet som en form av gott omdöme
istället. Sett i det ljuset krävs en erfarenhet, en praktik, som
skiftar från situation till situation. Det var just genom att
följa de situationsbundna praktikerna som Sjöbeck kunde
ge en så insiktsfull och sanningsenlig bild av landskapet.
Han undersökte praktiken och hur den historiskt samspelade med naturen.

Det råder inga tvivel om värdet i Mårten Sjöbecks bi-

drag till vår kunskap om hur gångna tiders landskap växt
fram. I vilken utsträckning har Sjöbecks teser om markhistorien beaktats i naturvårdsarbetet? Har han en given
plats också i dagens och framtidens landskapsdebatt? Kan
hans insikter inspirera framtida markanvändning? Här gav
seminariet inga svar och de frågorna bör nog ges utrymme
i ett framtida seminarium.
Ulf Jansson, universitetslektor, Kulturgeografiska institutionen,
Stockholms universitet – MÅrten Sjöbeck ur kulturhistoriskt perspektiv. Margareta Ihse, professor em, KSLA-ledamot – Mårten
Sjöbeck ur naturvårdsperspektiv.

Skåleklint, Närke 1931.
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Exkursion på Barksätter

Med fokus
på skogen!

Ordföranden i förvaltningsstyrelsen för Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons donation Carl Henric Kuylenstierna hälsade alla välkomna till turen runt Barksätter.

En vacker septembermorgon samlades 25 personer vid det röda
Magasinet mitt emot Barksätters mangårdsbyggnad för att få veta
Text & foto: BIRGITTA NAUMBURG
mer om vad som händer på egendomen.

Detta var inte första gången som Barksätters förvaltningsstyrelse ordnat en exkursion på och runt
Barksätter, senast var för exakt tre år sedan. Även om
skogen och skogsbruket stod i fokus fick deltagarna
också nosa på lite kultur.
För fem år sedan fick landskapsarkitekten Daniel
Nilsson i uppdrag att göra en inventering av fastighetens karaktärsträd och det var då som han upptäckte
lindbersån. Sedan dess har förvaltningsstyrelsen sett
till att bersån har fått en mer framträdande roll.
Nu, i och med KSLA:s samarbete med Konstakademien,
kan den bli än mer iögonfallande. KSLA-ledamoten
Lena Gustafsson och Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, berättade om detta samarbetsprojekt
på temat Det föränderliga landskapet. Konstakademiens
preses Leif Bolter har skissat på ett konstverk, en ”lindkatedral”, där de höga lindarna kommer att omslutas
av en ring av cortenstål och där biholkar placeras ut för
att visa den viktiga funktionen som lindblommorna
har för pollinerare. ”Nu gäller det bara att hitta finansiering för projektet”, avslutade Eva Pettersson. Några
i församlingen var lite skeptiska till konstverket, men
de flesta tyckte att det var spännande. Särskilt Lotta
Sköld, dotter till donatorn Mary Francke-Gustafson,
blev mycket förtjust och utbrast att ”detta skulle mamma ha tyckt om!”.
Ett besök i ädellövparken och barrexotparken var naturligtvis ett måste. I den förstnämnda finns alla de 13
ädla lövträd som växer i Sverige samlade. Genom att
parken är inhägnad har den klarat sig från bete, men
några av träden har behövt hjälpplanteras, särskilt asken. Träden i barrexotparken har inte blivit lika höga
som de i ädellövparken, men så planterades de också
24

KSLA Nytt & Noterat • nr 3 2018

Vd Eva Pettersson och vice preses Björn Sundell diskuterar lindbersån med några
av deltagarna. Tanken är att omsluta bersån med en svävande ring av cortenstål.

Utsikt mot sjön Bjälken från Barksätters egendom, där det går att hyra en stuga för kortare vistelser.

något år senare. Det är tydligt att en
del arter trivs bättre än andra, medan
vissa tar längre tid på sig att växa.
Tobias Barrstrand och Anders
Braide berättade om det uppdrag
de fått att göra en analys av egendomens skogsinnehav, med metoden
Skogsprognos. Den ger en beskrivning av hur skogen utvecklas vid tre
olika varianter av skogsskötselprogram
– program med kort, medellång eller
lång omloppstid. Den tar också fram
förslag på avverkningsprioritet. Det
fanns ett stort intresse för detta verktyg bland deltagarna.
För Barksätters förvaltningsstyrelse
är analysen också ett viktigt underlag
och komplement till skogsskötselstra-

tegin. Förvaltaren Jan Karlsson från
Skogstjänst berättade hur planeringen
av skogsbruket på Barksätter går till
med olika avvägningar. Skogen är
både FSC- och PEFC-certifierad och
strategin är att eftersträva en hög och
uthållig ekonomisk avkastning, och
samtidigt ha hög ambition för naturoch kulturmiljövården på egendomen.
På väg tillbaka till Magasinet och
den stundande lunchen tog akademiens vice preses Björn Sundell tillfället i akt att berätta om jordbruket och
förvaltningsstyrelsens ambitioner att
behålla det vackra brukade landskapet, där betande djur är viktiga. Några
deltagare fick också en extra guidning
till Risön.

Barksätters egendom är en sörmländsk idyll vid sjön Bjälken i Östra
Vingåkers socken strax utanför
Katrineholm. Barksätter donerades
till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien av Mary Francke-Gustafson år 1983. Hennes syfte med
donationen var att för framtiden
bevara egendomen i sin dåvarande
omfattning för att möjliggöra forskning inom jordbruk, skogsbruk och
husdjursskötsel.
Birgitta Naumburg är akademijägmästare och sekreterare i Barksätters
förvaltningsstyrelse

Några bekantskaper ur barrexotparken: fr v sibirisk lärk, serbisk gran, sitkagran, douglasgran, silvergran, blågran.
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Årets Enaforsholmskurs lockade rekordmånga deltagare, 28 studenter och yrkesverksamma deltog i denna den 68:e upplagan av kursen. Fjällets flora, fauna, kultur,
brukande och geologi gicks noggrant och lustfyllt igenom. Eftersom det var en varm
sommar så bjöd även Jämtlandsfjällen på en hel del åskskurar, vilket avspeglades i
årets kurssång:
Text, foto & sångtext: MAGNUS STARK
Blixtar och dunder, fjällvärldens under
plötsligt en dag har det hänt
jag e’ rätt blöt, men inte alls någe’ sur
En dag vid Sylen, gick där och vandra
På torra spänger, så härligt med de andra
Det kändes som jag hade vingar
åh, vilken underbar dröm

26
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Diggiloo diggiley, att va’ här vilken grej
Där jag går i mina gyll’ne skor
Jag dansade omkring på leden
och hela kursen den log
Diggiloo diggiley, himlen öppnade sej
De’ e’ knappt man sina ögon tror
å jag börja’ nästan sväva, i mina gyllene skor

Enaforsholmskursen 2018

Fågelskådning pågår.

Hjortronen var redan mogna, denna ovanliga sommar.
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Stefan Larsson under en stilla tur på Enan med Storsnasen som kuliss.

Vindsäck. Inifrån och utifrån.

Fjällräddningen. Bakifrån och framifrån. Just denna fjällräddare heter Linda.

Kvällens meny.

Spaning. Blåhammarfjället därborta.

ENAFORSHOLM FJÄLLGÅRD – INTE BARA FÖR ENAFORSHOLMSKURSARE!
Enaforsholm Fjällgård är öppet för alla fjällsugna, sommar
som vinter. Vi erbjuder aktiviteter oavsett om du är på besök
en vecka, en helg eller bara över dagen. Vandra. Fiska. Paddla.
Åk en runda i våra längdspår, njut av en riktig fikabuffé, låna
snöskor och testa isvaken. Badtunna, bastu och dusch finns
att tillgå. Skoterled går hela vägen fram till hotellet.

28
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Passa också på att besöka oss när vi serverar middag och baren är öppen. Vi serverar god, lokalproducerad mat för hungriga äventyrare och eftersträvar att alltid erbjuda en upplevelse
utöver det vanliga. Förutom att enbart arbeta med riktigt bra
råvaror vill vi alltid överraska våra gäster med nya, goda smaker.

Lisa Öberg ledde passen om fjällbotanik.

Eldning på Enans strand. Elin eldar på med tändstålet.

Samtal. Om fjällnära skogsbruk och om att driva företag i Västjämtland.

Norska Rivieran.

Spaning. Norska Esandsjön därborta.

Reser du med tåg i stället för bil hämtar vi dig vid Enafors tågstation. Vintertid njuter våra gäster av längdskidåkning på dagarna
i riktig fjällmiljö och kan välja Storlien för riktigt bra alpin skidåkning utan liftköer. Tar du tåget dit passar en heldag i skidbacken
perfekt och sedan är du tillbaka i tid för middagen.
Välkommen till Västjämtland!

Patrick Fjällstedt
Enaforsholm Fjällgård
Enaforsholm 289, 830 15 DUVED
tel 0647-730 26 eller 070-527 30 26
info@enaforsholm.se
www.enaforsholm.se
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Akademiens remissvar sedan sist
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.
Synpunkter på Formas utvärdering av det svenska medlemskapet i IIASA (Formas dnr 2018-02020, till Formas den 7 sept 2018)
KSLA:s övergripande synpunkter:
KSLA anser att rapportens rekommendation att avsluta Sveriges
medlemskap i IIASA (the International Institute for Applied Systems
Analysis) vilar på ett otillräckligt beslutsunderlag och därtill saknar
logik då ingenting i utvärderingen förklarar denna slutsats. KSLA
upplever också att rapporten inte lever upp till de kvalitetskrav man
kan ställa på en analys enligt riktlinjerna i utredningsuppdraget.
Tidpunkten för utvärderingen är illa vald, eftersom IIASA förra
året genomförde en analys av organisationens styrkor och svagheter och en grupp är tillsatt för att på grundval av denna föreslå förändringar. Deras rekommendationer ska presenteras senare i höst.
En mer konstruktiv ansats hade varit att invänta dessa förslag, inklusive en omarbetad vision för IIASA före en bedömning huruvida
om de åtgärder som IIASA Council beslutar leder till de förändringar
som Sverige förespråkat.
KSLA noterar att en betydande del av de kritiska synpunkterna
i utvärderingsrapporten består i att det finns svagheter i ”flödet”
mellan IIASA och Sverige, till stor del hänförda till brister på den

svenska sidan. Man anser att det är för få sökanden till YSSP (Young
Scientists Summer Program) och postdocs. Det torde i första hand
ankomma på Sverige, via medlemsorganisationen Formas, att kommunicera de möjligheter som finns till det svenska forskarsamhällets unga forskare. Detta kan inte IIASA kritiseras för. Det vore mer
relevant att utvärdera Formas roll i att utveckla samarbetet mellan
IIASA och Sverige.
Utvärderingen är ensidigt fokuserat på mervärdet för Sverige (i
linje med uppdragsbeskrivningen), och nämner den inte den övergripande betydelse som IIASA har för att ta fram forskningsresultat
av högsta kvalitet i den internationella forskningsfronten. Av stor
relevans för svenska förhållanden är bl.a. det faktum att IIASA:s fokus på systemanalysforskning är helt i linje med de prioriteringar
som lyfts fram i Sveriges senaste forskningspolitiska strategi. Detta
framgår ingenstans i utvärderingen, vilket är en negligering av den
betydelse som IIASA har som ett av de ledande internationella instituten för systemanalytisk miljöforskning.

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/formas-utvardering-av-det-svenska-medlemskapet-i-iiasa/

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

Anna Angelin

Nilsson-Aschans stipendiefond

Anna-Mia Björkholm

Svenska Lantbruksveckans fond
Hugo och Emma Björkmans
minnesfond

Belopp

Ändamål

25 000 Utbytesstudier vid the University of Manchester, UK, vårtermin 2018.
256 000 Integration genom odling (på flyktingförläggningen i Stockeboda).

Carl-Fredrik von Horns fond

131 000 Svenska stödsystemet – hinder eller möjlighet? Utveckling för ett hållbart
innovationsstöd.
49 000

Jörgen Holmén

Svenska Lantbruksveckans fond

300 000 Mobil lärmiljö för ungdomar, barn och nyanlända – Roadshow SimGården.

Staffan Jacobson

Svensk växtnäringsforskning

100 000

Jessica Jansson

Nilsson-Aschans stipendiefond

Jennie Cederholm
Björklund

Gunilla Larsson

Anders Elofsons fond

Dasia Maaroufi

Gunnar och Birgitta Nordins fond

16 508

Skogsgödslingens långsiktiga effekter på markens fält- och
bottenvegetation.
Exploring urban foodscapes as an approach to sustainable spatial
planning.

100 000 Tillväxtreglering i rödklöver.
8 854

British Ecological Society meeting, december 2017.

Christina Milén Jacobsson

Svenska Lantbruksveckans fond

Andrea Petitt

Knut och Alice Wallenbergs
forskarstipendiefond

Johan Sjöström

Carl-Fredrik von Horns fond

Georgios Tzelepis

Axel Melanders fond

14 935

Anders Öberg

Stipendiefonden för mekanisering

20 000 Ökad mekanisering genom simulatoriträning.
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100 000 Regional integrationsplattform för landsbygdsutveckling.
13 829 Equine Cultures in Transition, Leeds, UK, juni 2018.
150 000 Antändningsrisker vid markberedning.
Investigating the effector repertoire in the sugar beet pathogen
Phizoctonia solani AG2-2IIIB.

Nytt om ledamöter
Professor Torgny Näsholm, ledamot i KSLA:s Skogsavdelning, har tagit emot 2018 års Marcus Wallenbergpris.

Kung Carl XVI Gustaf har just överlämnat Marcus Wallenbergpriset 2018 till
professor Torgny Näsholm. Foto: Johan Gunséus.

Professor Torgny Näsholm, SLU Umeå, har fått Marcus Wallenbergpriset 2018 på 2 miljoner kronor för sin upptäckt av
skogsträdens förmåga att utnyttja organiska kväveföreningar. Professor Torgny Näsholm har åstadkommit ett genombrott i synen på växternas näringstillförsel när han bl a
kunnat visa att barrträd kan ta upp kväve ur marken i form av
aminosyror. Han har lyckats överföra dessa rön till användbara tillämpningar till gagn för skogssektorn och till produkter,
t ex nya typer av miljövänliga gödselmedel.
Kung Carl XVI Gustaf överlämnade priset till Torgny Näsholm
den 24 september.
Mer information: www.mwp.org.

Våra senaste publikationer
KSLAT 4-2018 UNIK Utmaning 2017
En casetävling om att halvera vårt matsvinn till år 2030
Casetävlingen är en pedagogisk modell för att lösa problem, ofta på kort tid. Utmaningarna ska
lösas i grupper sammansatta på ett sådant sätt att gruppmedlemmarnas kunskaper kompletterar varandra. En jury bedömer tävlingsbidragen och utser en vinnare.
Den 20–22 oktober 2017 hölls KSLA:s casetävling UNIK Utmaning för tredje gången. Tävlingen
lockade 19 engagerade unga deltagare och hade ett internationellt tema: FN:s globala mål nr 12
för hållbar utveckling. Fokus låg på att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster,
speciellt med hänsyn till delmål 12.3, till år 2030. Utmaningen handlade alltså om att halvera
det globala matsvinnet. Här är de fem lagens lösningsförslag.
Texter: Fem tävlande grupper i UNIK Utmaning 2017. 28 sidor, endast digital publicering.
ISBN digital: 978-91-88567-18-5

KSLAT 5-2018 Framtidens skogsakademiker
Skogsakademisk utbildning i ett tidsövergripande perspektiv
Hur blir man skogsakademiker och hur ser framtiden ut för sådana? I åtminstone hundra år
har funnits en stabil idé om vad en skogsakademiker är, vilken utbildning som krävs och var
dessa experter hamnar i samhället. Idag pågår stora förändringar som internationellt möts med
utveckling av de skogsakademiska utbildningarna. I Sverige har traditionella utbildningar och
deras samhälleliga inramning i mångt och mycket bestått. Framtiden öppnar fler nya möjliga
yrkesroller för skogsakademiker och vi ser även önskvärda kompetenser som skogsakademiker
skulle behöva utveckla. Hur dessa framtidsmöjligheter ska förhållas till de etablerade skogsakademiska utbildningarna är inte självklart – vad behöver bevaras, utvecklas eller göras om helt?
Författare: Erland Mårald. 72 sidor.
ISBN tryck: 978-91-88567-19-2, digital: 978-91-88567-20-8

Akademiens publikationer går att beställa på vår hemsida, ksla.se – och oftast även att hämta som pdf!
KSLA Nytt & Noterat • nr 3 2018
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Kalendarium
6 november – Workshop, SLU Umeå*

22 november – Boksamtal*

Skogsakademisk kompetens i en föränderlig värld

Träd av Gunnar Wetterberg

Kunskaps- och kompetensförsörjningen till näring, akademi och myndigheter fortsätter vara kritiska frågor för skogssektorns konkurrenskraft. Vi försöker hitta en modell för dialog mellan SLU och näringen.

I boken Träd. En vandring i den svenska skogen, gräver historikern
Gunnar Wetterberg i medeltidens sågkvarnar, massaindustrins
genombrott, skogens framtid som kolsänka och oljeparentesens slut.

6 november – Seminarium

27 november – Seminarium

Vad är vilt – vad är tamt? Vad är jakt – vad är slakt?

Agenda 2030 och skogen – i internationell policyutveckling och
företagande

Om avlivning av djur i hägn – räknas djur inom hägn som vilda eller
tama? Myndigheter har olika icke samstämmiga regler – vilka har företräde när de krockar? Konsumentperspektivet tas också upp.
Webbsänds.

7 november – Ungdomsutskottets alumniträff*
Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling
Lyssna till Jakob Lundberg, We Effect, och Hilda Runsten, LRF. Mentorskapsprogrammets adepter och mentorer, övriga alumner från KSLA:s
ungdomsverksamhet och andra KSLA-ledamöter är hjärtligt välkomna.

8 november – Akademisammankomst*
Skogens rödlista 2050 – kortare, längre eller bara annorlunda?
Rödlistan ingår i underlaget till skogens miljömål och blir ofta ett ”tillhygge mot hyggen” i debatten. Att stora arealer skog undantas från
traditionellt skogsbruk påverkar säkerligen rödlistan – men hur?
Skogsavdelningen arrangerar. Webbsänds.

Här diskuterar vi hur Sverige kan utveckla sin politik för global utveckling och handel och hur svenska företag och organisation kan införa
Agenda 2030 i sin verksamhet.

29 november – Seminarium
Värdefulla mervärden i svensk livsmedelsproduktion
Vad menar vi egentligen med uttrycket Mervärden i svensk livsmedelsproduktion? Här belyser och bedömer vi värdebyggande egenskaper i
den svenska maten. Vilka mervärden är värdefulla i olika grupper?

4 december – Halvdagsseminarium
Galna ko-sjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas?
Fram till 2001 BSE-smittades många djur och även människor kunde
drabbas. Användningen av självdöda djur i köttmjöl ledde till en samhällsdebatt om livsmedelssäkerhet. Om BSE-historien och nuläget.

5 december – Seminarium, Uppsala slott

15 november – Seminarium
Integrerad eller segregerad naturvård – hur tar vi bäst tillvara
landskapets multipla värden?
Bevaras biologisk mångfald bäst genom att integreras med jord- och
skogsbruk, eller är det mer kostnadseffektivt med reservat, separerade
från produktionslandskapen?
Webbsänds.

21–22 november – Seminarium (och workshop*)
Jordbrukets klimatanpassning – hur går det till?
Om komplexiteten i klimatanpassning inom primärproduktionen. Utöver kortsiktig beredskap för akuta situationer kopplade till ett förändrat klimat, krävs långsiktiga satsningar, strategier och ny kunskap.
Webbsänds.

Småorten och landsbygdens utveckling – samhällsplanering ur
ett landsbygdsperspektiv
Länsstyrelsen i Uppsala arrangerar sin årliga bostadskonferens, denna
gång i samarbete med KSLA och SLU och med ett landsbygdsperspektiv. Hur bygger man en hållbar stad som samverkar med landsbygden?

5 december – Seminarium
Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten
och klimatet?
När klimatutsläppen måste minska samtidigt som den inhemska livsmedelsproduktionen måste öka ställs frågorna om hur jordbrukets
framtida markanvändning ska se ut på sin spets.

13 december – Akademisammankomst*
Kollegiet arrangerar. Tema och program är ännu inte fastlagt.

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

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).

