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Aktuella skrifter från KSLA

Golden Rice and other biofortified food crops for developing countries – 
challenges and potential
Varje dag dör 24.000 människor i världen, i stor utsträckning på grund av brist på 
mikronäringsämnen, bland annat A-vitamin. Redan 2002 fanns tekniken att berika 
ris med betakaroten, som vi utvinner A-vitamin ur. Men ännu har detta ”gyllene ris” 
inte kommit risbönderna till del. eftersom det är genmodifierat. En rad hinder har 
försenat lanseringen av Golden Rice med ungefär tio år, vilket är ett hot mot miljo-
ner människors liv.. Fokus i denna rapport från Berteboskonferensen 2008 ligger på 
Golden Rice och andra genmodifierade grödor, deras potential och de hinder de 
möter i  en värld där människor svälter.  KSLAT 7-2008, 116 sidor på engelska.

Jakten på den gröna marknadskraften – del 2
Under en workshop i maj 2007 diskuterades nästa generations styrmedel som 
väver samman miljö och marknad till gagn för konkurrenskraft och miljömål. Målet 
var att ge kunskap så att Norden inom EU och inom WTO kan bidra till ett grönare 
regelverk, exempelvis inför nästa omgång EU-program 2014. Denna workshop var 
en fortsättning på en tidigare konferens kring en idé om en marknad för ekosys-
temtjänster som ett ekonomiskt styrmedel för hållbar utveckling – Jakten på den 
gröna marknadskraften – och dokumentationen finns endast som nedladdningsbar 
på internet, www.ksla.se. KSLAT 6-2008, 44 sidor.

Ladda ned skrifterna från KSLA:s hemsida: www.ksla.se/dir/69/index.html. Där kan du också beställa dem i tryckt version.

Does forestry contribute to mercury in Swedish fish?
Fisken i tiotusentals svenska sjöar har oacceptabelt höga kvicksilverhalter. Nya rön 
från Sverige, Kanada och Finland indikerar ett samband mellan skogsbruk och 
tillförsel av kvicksilver och ännu giftigare metylkvicksilver till vattnens ekosystem. 
Det finns dock inte tillräckligt med information för att avgöra vilken inverkan skogs-
bruket egentligen har för kvicksilverhalterna i vår färskvattenfisk eller vilka åtgärder 
som bör vidtas för att minska skogsbrukets eventuella bidrag till detta problem. 
Denna skrift är ett resultat av en konferens i ämnet i september 2006 och ska bidra 
till bättre förståelse för skogens roll  i fråga om det alltför vanligt förekommande 
kvicksilvret i våra sjöar och för hur vi ska komma till rätta med det. KSLAT 1-2009, 60 
sidor på engelska. Endast för nedladdning på www.ksla.se.

pKSLA:s inriktningsplan 2009–2012
Akademiens styrdokument, som 
beslutades av kollegiet i december. 
24 sidor, på svenska och på engelska. 

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia
Landshövdingsberättelser, läromedel, tävlingsskrifter, reseberättelser och 
andra skrifter i KSLA:s arkiv. SOLMED nr 42. Läs mer på sidan 13!
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Märkesåret 1809; två länder – 
en framtid

I Finland är 1809 ett stort år, landets födelseår som egen 
nation – även om landet fick ta de första stegen efter se-
parationen från Sverige som storfurstendöme under rysk 
överhöghet. Autonomitet och egen finsk centralförvaltning 
under det ryska styret lade grunden till att finnarna så små-
ningom kunde uppnå självständighet.

I Sverige betyder årtalet inte lika mycket för gemene 
man. Här råder en kollektiv svensk minnesförlust, som 
Horace Engdahl uttryckte det i sitt tal vid öppningscere-
monin. Man kan ha viss förståelse; förlusten av Finland 
var ett stort debacle, såväl militärt och politiskt som i den 
storsvenska sinnevärlden. Det var då som Sverige definitivt 
gav upp sina stormaktsdrömmar. Det är lätt hänt att sådana 
erfarenheter försvinner in i den grå glömskan.

Men år 1809 är lika märkvärdigt för Sverige som för 
Finland. Vi inledde då vår period av nästan oavbruten 
fred och vi fick då den Regeringsform som sedan gällde 
ända fram till 1974 och som genomförde maktdelnings-
principen med stor noggrannhet; den offentliga makten 
delades mellan kung, riksdag och självständiga domstolar. 
Regeringsformen följdes snart av Tryckfrihetsförordningen, 
som också den var påverkad av franska strömningar. Även 
vi kan alltså fira födelsen av en ”ny nation”, det nuvarande 
Sverige, år 1809. 

Historisk samhörighet 
Märkesåret 1809 kommer naturligtvis att under 2009 upp-
märksammas ur en historisk synvinkel, men lika mycket 
i ett nutida och framtida perspektiv. Den stora samhörig-
heten mellan Sverige och Finland går som en röd tråd i 
arrangemangen. Bägge länderna tillhörde Europas fatti-
gaste vid skilsmässan, bägge tillhör idag världens rikaste. 
Utvecklingen dithän har inte på något sätt sett likadan ut 
på ömse sidor gränsen. Men vi har ett gemensamt sam-
hällsarv som bottnar i bondebefolkningens självbestäm-
manderätt och en grundmurad tillit till lagarna, enligt den 
finske talmannen Sauli Niinistö. De kulturella sambanden 
är starkare än riksgränserna, idag står vi varandra mycket 
nära i politik, kultur och näringsliv och vi har en mycket 
stark befolkningsmix – på både svenska och finska gator ser 
vi svenskar och finnar, sverigefinnar och finlandssvenskar.

Riksdagens talman Per Westerberg blir 
intervjuad av Ålands radio i samband med 
öppnandet av Märkesåret 1809–2009.
Foto: Ylva Nordin.

200 år av samhörighet – trots separation.
I år är det 200 år sedan dagens Sverige och dagens Finland föddes. År 1809 skildes 

Finland från Sverige, efter 600 års riksgemenskap, som en följd av kriget mot Ryssland. 
Det uppmärksammas stort under år 2009 i en serie arrangemang i både Sverige och 
Finland.

Öppningsceremonin hölls i Riksdagen den 15 januari, under överinseende av 
kungafamiljen (undantaget prins Carl Philip) och med deltagande av bland andra 
Finlands president Tarja Halonen och Finlands statsminister Matti Vanhonen. 
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Arrangemang i olika kategorier
Jubileumsarrangemangen tjuvstartade 
redan förra året med ett antal aktivi-
teter, framförallt i Finland, avslöjade 
Stockholms landshövding Per Unckel, 
som är ordförande i Märkesårets exe-
kutivkommitté. Till exempel seglade 
ostindiefararen Götheborg till Finland 
den gångna sommaren, under ledning 
av prins Carl Philip.

Den första kategorin av jubileums-
arrangemang är högtiderna, där öpp-
ningsceremonin i Sveriges Riksdag 
betraktas som den viktigaste. Den 
näst viktigaste infaller nästa halvår, en 
galaföreställning i Berwaldhallen som 
inleder Östersjöfestivalen.

Nästa kategori är kulturaktiviteter, 
en lång rad sådana, såväl nationellt 
som lokalt. Nästan alla nationalscener 
är inblandade på något sätt. Den fest-
föreställning som inleder Märkesårets 
kulturaktiviteter är passande nog för-
lagd till Dramaten, där näranog halva 
ensemblen har någon slags anknytning 
till Finland. Henrik Willén, kulturråd 
på Finlands ambassad i Stockholm, 
berättade också att det kommer att 
finnas ett stort utbud på Bok- & 
Biblioteksmässan i Göteborg i år.

Politiskt samarbete är ytterligare en 
kategori. I slutet på januari inleddes 
processen att utverka ett vetenskapligt-
industriellt handlingsprogram för rela-
tionerna mellan Sverige och Finland. 
Ett led i det är en framtidskonferens i 

Stockholms Stadshus den 17 mars, dit 
ledande företrädare för industri, nä-
ringsliv och forskning är inbjudna. En 
tydlig manifestering av viljan till ökat 
politiskt samarbete blir ett gemensamt 
svensk-finskt regeringssammanträde 
i Tavastehus i maj. Detta efter en idé 
som stulits från Frankrike-Tyskland, 
som vårdar en tradition som innebär 
att hela regeringarna träffas tillsam-
mans två gånger per år. 

En arrangemangskategori vänder 
sig till de unga. Förutom olika kultur-
arrangemang riktade till ungdomar, 
till exempel musikaliska möten mellan 
svenskt och finskt och sverige-finskt 
på Stockholms Kulturfestival, genom-
förs också projektet En dag i skolan. 
Under en dag i alla skolor i Finland 
och Sverige får eleverna möjlighet att 
diskutera relationerna mellan våra res-
pektive länder.

Vad vore Finland och Sverige utan 
idrott? Idrott är således sista kategorin. 
Märkesåret ska synas när Finland och 
Sverige möts i en stor ishockeyturne-
ring i februari och man tänker också 
ge Finnkampen på Ullevi en speciell 
anknytning till Märkesåret. Finske 
kulturrådet Henrik Willén igen: ”Det 
är i friidrott svensken ska slås, i övrigt 
vill vi samarbeta!” 

Det sker också mycket på det loka-
la planet i båda länderna. Vi kommer 
till exempel att kunna återuppleva det 
sista slaget mellan ryssar och svenskar 

i västerbottniska Sävar/Ratan i au-
gusti. Det kommer även kungaparet 
att göra på sin resa mot Haparanda i 
Märkesårets spår. 

Mynt och frimärken
Märkesåret har begåvats med ett eget 
bruksmynt. Endast två gånger tidigare 
har Riksbanken släppt speciella bruks-
mynt, det vill säga mynt med särskild 
prägling som går i cirkulation. Det 
var 1995 med anledning av FNs 50-
årsjubileum och vid millennieskiftet. 
Alla enkronor som släpps under 2009 
kommer att ha den speciella märkes-
årspräglingen på baksidan, designad 
Annie Winblad Jakubowski. Den av-
bildar symboliskt havet som förbindel-
selänk mellan Sverige och Finland.

I mars ger Posten ut två frimärken 
på temat Två länder – en framtid, som 
anknyter till både historien och nuti-
den/framtiden. Frimärkena har form-
givits av Eva Wilsson och är tänkta för 
utrikes brevbefordran. Det ena har en 
text av August Strindberg, lätt bearbe-
tad av Mark Levengood, det andra har 
en text av Krister Wahlbäck, tidigare 
ambassadör i Helsingfors.

För den som vill följa med i 
vad som händer under Märkesåret, 
ta del av historien, Märkesårets 
olika kommittéers uppbyggnad 
och vilka som ingår med mera, se 
http://www.markesaret.se.

Text: Ylva Nordin

År 2009 års enkronor kommer att se ut så här. Design: Annie Winblad Jakubowski. 
Frimärkena har formgivits av Eva Wilsson.
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Preses Sara von Arnold hälsade välkommen, akademiens 
sekreterare Åke Barklund sammanfattade det gångna 
årets verksamhet inom akademien och författaren Fredrik 
Sjöberg höll högtidstalet ”Om konsten att uppfatta lyckade 
landskap”. Musiken framfördes av A Piacerekvartetten.

Middagen intogs i Gyllene Salen på Stadshuset. A. W. 
Bergsten-pristagaren Patrik Grahn tackade å pristagarnas 
vägnar och Louise Ungerth talade å de nyinvalda ledamö-
ternas vägnar. Statssekreterare Rolf Eriksson framförde 
gästernas tack för en trevlig och god middag.

Anförandena på svenska och engelska samt bilder från 
sammankomsten återfinns på akademiens hemsida www.
ksla.se under rubriken Sammankomster/Tidigare samman-
komster 2009-01-28. 

Högtidssammankomsten 
28 januari 2009
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien höll sin 196:e högtidssammankomst den 28 
januari 2009. Priser och belöningar delades ut och de nya ledamöterna fick motta sina 
ledamotsbrev. Högtidssammankomsten med efterföljande bankett för drygt 400 in-
bjudna gäster hölls i Stockholms stadshus i närvaro av bland andra Prinsessan Christina, 
Fru Magnuson.

Överst: Preses Sara von Arnold 
hälsar hedersledamoten Anders 
Wall välkommen. Intill står 
Kenneth Alness, också han ny 
ledamot.

T h: Prinsessan Christina 
Fru Magnuson i livligt 
samspråk med vice preses 
Åke Bruce.

Fredrik Sjöberg höll högtidstalet ”Om konsten att 
uppfatta lyckade landskap”.

Pris- och belöningsmottagare, fr v: Charlotta Heimersson, Anders 
Esselin, Patrik Grahn, Hanna Astner, Helena Hansson, Joachim von 
Braun, Kjell Karlsson, Kjell Danell, Margareta Frost Johansson, 
Magnus Bergknut och Udda Lundqvist.
Alla foton denna sida: Mats Gerentz

Nyvalda ledamöter, fr v: Hillevi Eriksson, Per Olsson, Knut Per 
Hasund, Kenneth Alness, Lena Ingvarsson, Björn Skogh, Gina Kylin, 
Johan Carlsten, Louise Ungerth, Anders Wall, Ulf Dietrichson, 
Katarina Veem, Stefan Edman, Margareta Emanuelson, Ann-Britt 
Edfast, Jan Rundqvist och Magnus Börjeson. 
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Akademiens A. W. Bergsten pris till
Professor Patrik Grahn, Skurup
”för att han som föregångare via forsk-
ning, utbildning och information lyf-
ter fram trädgårdens läkande krafter 
och naturens betydelse för människors 
hälsa”.

Akademiens Guldmedalj till 
Professor Kjell Danell, Umeå
”för att han haft stor betydelse för 
utvecklingen av vetenskapligt base-
rad viltförvaltning. Hans produktion 
har spelat en avgörande roll i många 
beslutsprocesser där hans forsknings-
resultat bidragit med underlag för ad-
ministrativa beslut”.

Akademiens Nilsson-Ehle medalj till
FD Udda Lundqvist, Lund
”för att hon i sin långa gärning – som 
aktiv assistent och senare som huvud-
ansvarig forskare – på ett synnerligen 
gagnerikt sätt utvecklat och ställt till 
förfogande ett unikt mutationsmate-
rial med korn som modellorganism, 
vilket Herman Nilsson-Ehle initierade 
och som låg honom särskilt varmt om 
hjärtat”.

Akademiens Georg och Greta 
Borgström pris till
Professor Hans Rosling, Uppsala
”för hans globalt inriktade verksam-
het gällande människans livssituation 
med hälsan som utgångspunkt. Hans 
forskning fokuserar på länkarna mel-
lan ekonomisk utveckling, jordbruk, 
livsmedelsförsörjning, fattigdom och 
hälsa. Hans övertygande och pedago-
giska budskap grundas på komplicerad 
internationell statistik”.

Akademiens silverplakett till
Avdelningschef Margareta Frost Johans-
son, Alingsås
”för hennes framgångsrika engage-
mang att lyfta fram matens betydelse 
för folkhälsan i breda kretsar. Hon 
har dessutom i hög grad bidragit till 
att införliva utländsk matkultur i det 

svenska samhället och hon har en säll-
synt förmåga att utveckla och vårda 
nätverk mellan företag, myndigheter 
och organisationer”.

Akademiens belöningar för fram- 
stående doktorsarbeten till
FD Sabine G. Göttlicher, Wien 
”för hennes vetenskapliga vitalitet och 
förmåga att kombinera olika avance-
rade synsätt och metoder till en för-
nyad bild av kolets dynamik i trädens 
rotzon”,

och till
FD Helena Hansson, Uppsala
”för hennes förtjänstfulla sätt att i en 
vetenskaplig avhandling bidra till ökad 
förståelse och kunskap om faktorer 
som skapar en framgångsrik mjölkfö-
retagare. Hennes arbete kommer att ha 
stor betydelse vid bland annat utveck-
ling av rådgivnings- och management-
verktyg”.

Akademiens belöning för föredömliga 
insatser inom pedagogik och under-
visning till
Forskningsassistent Hanna Astner, 
Uppsala
”för den stora förmåga som hon visat 
i både undervisning och handledning 
att hantera studenternas skiftande lär-
stilar och behov av stöd i läroprocessen. 
Hon verkar i många roller som lärare, 
handledare, forskningsassistent och 
konstruktiv partner i den akademiska 
dialogen gällande livslångt lärande”.

Akademiens belöning för föredömliga 
insatser inom forskningsinformation 
till
Redaktör Anders Esselin, Umeå
”för hans framgångsrika arbete inom 
FjällMistra, där han arbetar nära sina 
målgrupper och betonar tvåvägskom-
munikation. Han definierar rollför-
delningen för forskare och användare, 
varvid han utvecklat en kombination 
av scenarioteknik och aktörssamver-
kan”.

Priser och 
belöningar 2009
Vid högtidssammankomsten utdela-
des priser och belöningar för för-
tjänstfulla insatser inom akademiens 
verksamhetsområden till följande 
personer:

Akademiens belöning för föredömliga 
insatser i skogs- och jordbruksforsk-
ningens tjänst till
SkogD Kjell Karlsson, Uppsala
”för att han under nära 40 år har ar-
betat med långsiktiga skogliga försök. 
Utöver själva fältarbetet har han ge-
nom metodikutveckling och system 
för insamling, bearbetning och lagring 
av data verksamt effektiviserat arbetet 
och gett många forskare tillgång till 
utomordentligt värdefulla försöksse-
rier som bland annat rör skogsskötsel 
för ökad tillväxt”.

Akademiens stipendium till lands-
bygdsrådgivare till
Landsbygdsutvecklare Charlotta Heimers- 
son, Enköping
”för att hon pragmatiskt och praktiskt 
har lyft upp landsbygdsfrågorna och 
tydligt bidragit till att landsbygdens 
möjligheter och behov beaktas i regio-
nala tillväxtprogram. Hon är mycket 
villig att dela med sig av erfarenheter 
samt att ta och ge argument för att 
stimulera entreprenörer att delta i det 
nationella landsbygdsprogrammet”.

Akademiens Gunnar Torstensson 
forskarstipendium till 
FD Magnus Bergknut, Umeå
”för hans innovativa och nydanande 
forskning om risker kopplade till för-
orenad mark. Han har visat att faran 
gällande många miljögifters spridning 
och upptag i organismer har överskat-
tats, men samtidigt att antalet olika 
miljögifter underskattats i många för-
orenade områden”.

Bertebos Prize 2009 till
Dr Joachim von Braun, Washington DC, 
USA
“for his outstanding work in develop-
ment economics and as effective head 
of several development research insti-
tutions focusing on food, agriculture 
and rural poverty. He is currently di-
rector of the International Food Policy 
Research Institute, which has formu-
lated successful new policy initiatives 
relating to trade and aid, famine and 
health and nutrition. Dr von Braun is 
active as a member of many scientific 
advisory boards dealing with agricul-
ture in developing countries”.

Akademiens silverpla-
kett förärades Marga-
reta Frost-Johansson.
Foto: Mats Gerentz.
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1 Livsmedelssäkerhetsmyndigheten, 
med föreslaget huvudkontor i Uppsala, 
ska verka för säkra livsmedel, friska 
djur och sunda växter i hela livsmedels-
kedjan. Myndigheten bildas genom en 
sammanläggning av Livsmedelsverket, 
SVA och mindre delar av Jord-
bruksverket och ska ha ansvaret för att 
kontrollera att säkerhetskraven upp-

Myndigheten, som bildas genom en 
utveckling av Jordbruksverket, ska 
främja en helhetssyn hos jordbruks- 
och landsbygdsföretagen för att upp-
rätthålla en god produktionskvalitet 
som värnar djurens hälsa och välfärd, 
miljön och kulturlandskapet, fortsätter 
Gerhard Larsson.

Denna nya ordning återupprättar 

enligt utredaren en grundläggande 
förvaltningspolitisk princip inom 
djurområdet; en och samma myn-
dighet ska inte både främja produk-
tion och ansvara för begränsningar 
(här djurskydd). Myndigheten för 
jordbruk och landsbygdsutveckling 
får ansvar för att produktionen vär-
nar djurens hälsa och välfärd me-
dan normering och kontroll läggs på 
Livsmedelssäkerhetsmyndighetens 
bord.

Andra viktiga delar i utredarens 
förslag är bland annat:

• Ett vetenskapligt råd för riskvär-
dering inrättas för hela livsmedelsked-
jan (livsmedel, foder och animaliska 

Säkrare livsmedel med ny 
myndighetsstruktur?
Livsmedelsverket välkomnar förslaget ”Trygg med 
vad du äter – nya myndigheter för säkra livsmedel 
och hållbar produktion” medan SVA tror att effekti-
viseringsvinsterna blir små.

Gerhard Larsson har på regeringens uppdrag sett 
över ansvaret inom den svenska livsmedelskedjan 

Myndigheten för jordbruk och landsbygdsutveckling får ansvar för att 
djurens hälsa och välfärd värnas. Foto: Ylva Nordin.

fylls i hela livsmedels-
kedjan från produktion, 
via beredning och distri-
bution, till konsumtion. 
I och med det anpassar 
vi oss till den livsme-
delsslagstiftning som nu 
råder inom EU, menar 
Gerhard Larsson.

2 Myndigheten för 
havsresurser och fis-
ke, med huvudkontor 
i Göteborg, ska främja 
en hållbar förvaltning 
av havsresurserna och 
fisket samt ett ekono-
miskt och ekologiskt 
bärkraftigt vattenbruk. 
Myndigheten, som är 
en utveckling av Fiskeriverket, ska an-
svara för fiske- och havsförvaltning på 
ett sätt som gör att de olika verksam-
heter som påverkar havets ekosystem 
kan hanteras samordnat, en förutsätt-
ning för en hållbar förvaltning, enligt 
utredaren. Myndigheten får också ett 
nationellt samordningsansvar för vat-
tenbruket, som man räknar med kom-
mer att växa i Sverige.

3 Myndigheten för jordbruk och 
landsbygdsutveckling, med huvud-
kontor i Jönköping, ska främja ett ef-
terfrågestyrt, konkurrenskraftigt och 
miljöanpassat jordbruk och en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela landet. 

biprodukter, djurhälsa, djurskydd och 
fytosanitärt växtskydd) samt nutri-
tion. 

• Ett centrallaboratorium skapas, 
som även är nationellt referenslabora-
torium enligt EU:s ordning inom livs-
medelskedjan.

• De veterinära förvaltnings-
frågorna stärks – Myndigheten för 

jordbruk och landsbygdsut-
veckling får ansvaret för pröv-
ning av veterinär behörighet 
och tillsyn över veterinärer 
medan Livsmedelssäkerhets- 
myndigheten ansvarar för de 
veterinära förvaltningsfrågorna, 
vilket återigen innebär att till-
syn/kontroll och förvaltning 
åtskiljs.

• Tillsyn och kontroll foku-
seras – det nationella kontrollan-
svaret samlas för alla delar i livs-
medelskedjan vid en myndighet 
och en ny högskoleutbildning 
inrättas med inriktning mot 
kontroll inom livsmedelsked-
jan.

Motiven för ny struktur

Gerhard Larsson betonar vikten av att 
anpassa de svenska rutinerna till EU:s 
modell som innebär central lagstift-
ning för livsmedel och en central myn-
dighet för tillämpningen. Nya politiska 
perspektiv inom EU spelar också stor 
roll; det nya förstärkta landsbygdsper-
spektivet och den nya havspolitiken 
– vilka innefattar hanteringen av en 
utveckling mot färre jordbrukare och 
fiskare. Dessutom menar Larsson att 
denna modell renodlar det statliga åta-
gandet; verksamheten blir effektivare, 
styrningen tydligare (med mindre risk 
för rollkonflikter) och förvaltningen 
mer överskådlig.

och den nuvarande myndighetsstrukturen: Livsmedelsverket, 
Jordbruksverket, Fiskeriverket och Statens veterinärmedicins-
ka anstalt (SVA). 

Hans betänkande till jordbruksminister Eskil Erlandsson 
innehåller i korta drag att dessa fyra myndigheter ersätts av 
tre nya per den 1 januari 2010:



8 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2009 

Dimensionering

Vid starten i januari 2010 föreslås 
Livsmedelssäkerhetsmyndigheten be-
mannas med 930 årsarbetskrafter, som 
successivt ska minska till cirka 880 om 
några år. Myndigheten för havsresur-
ser och fiske ska ha 255 årsarbetskraf-
ter vid starten och Myndigheten för 
jordbruk och landsbygdsutveckling 
startar med 970. Totalt sker en perso-
nalminskning från 2.300 till 2.100.

Små effektiviseringsvinster, anser 
SVA
SVA är för en effektivisering av de 
berörda myndigheternas arbete men 
konstaterar samtidigt att utredningen 
pekar på mycket små effektiviserings-
vinster. 

Riskanalys, som var en central fråga 
i utredningsdirektivet, har av utredaren 
fått en lösning som inte harmonierar 

med den som tillämpas inom EU, an-
ser SVA. Med den föreslagna model-
len finns risker att man inte kommer 
att uppnå en tydlig ansvarsfördelning 
för riskvärdering och riskhantering. 

Alla djurfrågor förs till myndighe-
ten för livsmedelssäkerhet. Men om-
råden som inte berör livsmedelskedjan, 
exempelvis djurskydd, sjukdomar hos 
vilda djur och antibiotikaresistenspro-
blematik hos häst och hund ligger inte 
naturligt i en livsmedelssäkerhetsmyn-
dighet, menar SVA. 

– Genomförs utredningens förslag 
riskerar också att en väl fungerande 
verksamhet vid SVA att slås sönder, 
anser Anders Engvall, SVA:s general-
direktör och ledamot av KSLA.

Livsmedelsverket välkomnar den nya 
strukturen
– Livsmedelsverket välkomnar utreda-

rens förslag. Framför allt konsumen-
terna har allt att vinna på en bättre 
helhetssyn på livsmedelssäkerheten i 
Sverige, säger Inger Andersson, ge-
neraldirektör på Livsmedelsverket och 
även hon KSLA-ledamot.

– Det ett mycket bra förslag som 
innebär att ansvaret för hela livsmedels- 
kedjan, från jord till bord, ska ligga på 
en myndighet. Det stämmer väl över-
ens med den gemensamma livsmedels-
lagstiftningen inom EU, betonar Inger 
Andersson. 

– De myndigheter som i dag har 
ansvaret för livsmedelslagstiftningen 
kännetecknas alla av väldigt hög kom-
petens. Jag är övertygad om att den nya 
myndigheten med säte här i Uppsala 
har alla förutsättningar att bibehålla 
och utveckla den kompetensen, menar 
Inger Andersson.

I januari gick årets upplaga av KSLA:s 
högtidssammankomst av stapeln. 
Varje år diskuteras måltidens tema. 
I år blev det Märkesåret 1809–2009, 
Finland–Sverige, som KSLA tillsam-
mans med Kommittén för matkvali-
tet och folkhälsa fastnade för.

Köksmästare Gunnar Eriksson på 
Stadshuset och ledamöter från kom-
mittén har träffats flera gånger under 
hösten för att spåna kring närproduce-
rade, ekologiska och intressanta finska 
råvaror.

Allt har provätits i Stadshusets kök 
av akademiens ledning och kommitté-
ledamöter, ibland flera gånger, för att 
måltiden ska bli den symbol för aka-
demiens verksamhet som ledamöterna 
och gästerna förväntar sig.

Kommittén arbetar aktivt med att 
lyfta fram för dagen brännande frågor 
och belysa dem på ett neutralt sätt med 

KSLA som plattform. Med utgångs-
punkt från samhällsdebatten arrange-
rar kommittén aktuella program, både 
i akademiens hus i Stockholm och re-
gionalt ute i landet. 

Mediaintresset har varit stort ef-
tersom KSLA fungerar som en neutral 
arena där olika synpunkter bryts mot 
varandra. Seminarier kring aktuell lit-
teratur har varit uppskattade och fått 
medial uppmärksamhet, till exempel 
seminariet i samband med utgivningen 
av Ormen i Paradiset, en bok om den 
globala fetman av Miki Agerberg. 

Ett uppmärksammat arrangemang 
var seminariet ”Måste vi slänga så 
mycket mat?” då ledamöterna Christina 
Möller och Marie-Louise Danielsson-
Tham även fick tillfälle att diskutera 
ämnet i TV4:s nyhetsmorgon.

Under det mångkulturella året gavs 
två skrifter ut på temat mångkultur och 
flera konferenser anordnades runt om i 

Kommittén som håller grytan kokande
Matkvalitet och folkhälsa

Kommitténs ledamöter:
Christina Möller, ordf
Margareta Frost-Johansson, sekr
Eva Callmer
Åke Clason
Marie-Louise Danielsson-Tham
Helen Göranzon
Ingemar Hansson
Gina Kylin
Mats Eriksson
Per Bygdeson

landet. Flera av kommitténs ledamöter 
engageras flitigt som föreläsare kring 
aktuella ämnen som uppmärksammas 
i olika sammanhang. Kommitténs 
skrifter används i flera fall som kurs-
litteratur vid gymnasie- och högskole-
utbildningar.

Betänkandet (SOU 2009:8) ”Trygg med vad du äter – nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion” 
kan laddas ned här: http://www.regeringen.se/sb/d/11596/a/119989.
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”Sverige – det nya matlandet” är en 
kampanj som regeringen har startat, 
berättade Robert Andrén vid jord-
bruksdepartementet. För visst kan vi 
bli ett ledande matland – vi har inter-
nationellt framgångsrika kockar och vi 
har bra råvaror. Viltköttet passar per-
fekt i den här satsningen. Det är exo-
tiskt och det har en stark koppling till 
upplevelser och natur. 

– Allmänheten är inte alls så ne-
gativ till jakt som många kanske tror, 
berättade Göran Ericsson, professor i 
vilt- och fisketurism vid SLU i Umeå. 
Enkätundersökningar visar att 72 pro-
cent av den svenska befolkningen var 
positiv till jakt 1980, 2001 hade siffran 
ökat till 81 procent och i fjol hade den 
ökat till 82 procent. 

– Hur klimatsmart är viltkött? 
frågade Ulf Sonesson, forskare vid 
institutet för livsmedel och bioteknik 

Viltkött öppnar dörren till 
”det nya matlandet Sverige”
Kött från älg, rådjur, hjort och vild-
svin kan bli en dörröppnare till ”det 
nya matlandet Sverige”. För viltkött 
är inte bara gott. Det är nyttigt 
också. Fettfritt, proteinrikt och rikt 
på mineraler. Ja, det kom fram vid 
seminariet ”Vilt som mat” som KSLA 
arrangerade tillsammans med ”Cent-
rum för vilt och fiskforskning” den 21 
januari 2009. 

(SIK). Han hade inget svar, frågan 
är obeforskad. En livscykelanalys av 
viltkött är inte så lätt att göra, menade 
han. Var drar man gränsen? Ska man 
räkna med älgarnas metanutsläpp? Ska 
man räkna med jakthundarnas bidrag 
till växthuseffekten? 

Spontant trodde han att bilresorna 
till och från jaktmarken är den stora 
posten i en klimatanalys av viltkött. 
Hans avslutande rekommendation var 
mycket uppskattad: Skjut många djur 
när ni väl är ute på jakt. Då behöver ni 
inte åka dit lika många gånger!

– Älgkött är magert, proteinrikt och 
rikt på mineraler, sade Irene Mattisson, 
nutritionist från Livsmedelsverket. 
Däremot finns det inget stöd för att 
älgkött skulle vara en viktig källa för 
essentiella fettsyror, som omega-3, 
vilket ibland har framförts. Då är lax 
mycket, mycket bättre.

– Vilt svarar för fyra procent av den 
totala köttkonsumtionen i Sverige, be-
rättade Torsten Mörner ordförande för 
svenska jägareförbundet. Det är den 
högsta andelen i världen! 

– Vi kan säkert komma upp till 
20.000 ton viltkött per år mot da-
gens 15.000 ton. Vildsvinen kom-
mer nu starkt, och älgstammen kan 
också öka. Rekordåret 1982 sköts det 
175.000 älgar. Nu är det runt 80.000. 

Vi bör kunna komma upp till 100.000 
på lite sikt. 

– Men vilt kommer alltid vara mar-
ginellt, underströk han. Den svenska 
konsumtionen av fläskkött ligger i dag 
på 300.000 ton och nötkött på 190.000 
ton. 

– Det finns långt gångna planer på 
att bilda en ”Svenska viltmatsakade-
mien”, avslöjade han också. Att samla 
intresserade jägare, kockar och medi-
arepresentanter som vill främja vilt-
köttets status och arbeta med saklig 
information. 

– Är det rätt att jaga? frågade Per 
Sandin, moralfilosof från KTH. Han 
gav dock inget entydigt svar. Alltsedan 
Sokrates tid har filosofer främst ställt 
frågor. Jakt kan säkert anses OK av de 
flesta om det sker i nödvärn, menade 
han. Kanske också för att ge mat om 
det inte finns annat att äta. Men om 
det enbart handlar om rekreation är 
säkert fler tveksamma, och än fler blir 
negativa om jakten bara handlar om att 
få en vacker trofé. 

Den avslutande debatten handlade 
framförallt om hur vi ska få ut mer 
viltkött på marknaden. Nu stannar det 
allra mesta hos landets 300.000 jägare 
och deras bekanta. 

Text: Carl Henrik Palmér
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En något längre sammanfattning från konferensen finns för nedladdning här: 
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1833&t=

Foto: Keven Law.



10 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2009 

Ett arbetssätt för biologisk mång-
fald och andra värden i ett land-
skapsperspektiv
KSLA har svarat på Naturvårds-
verkets vägledning för hur länssty-
relserna kan arbeta med bland annat 
den biologiska mångfalden i ett land-
skapsperspektiv. 

KSLA ställer sig positiv till: 
• att landskapsperspektivet lyfts 

fram i miljöpolitiken och att det 
sker med ett arbetssätt som innebär 
samverkan med lokala aktörer, 

• att arbetssättet innefattar ökade 
kunskaper om olika landskap, vilket 
kan lägga grunden för en gemensam 
ekologisk landskapsstrategi mellan 
länsstyrelsen och lokala aktörer. 

KSLA vill speciellt betona: 
• att markägarna och brukarna 

har en särställning i deltagandepro-
cesser rörande markresurserna, och 
därmed har en speciell situation, 

Remisser
KSLA har besvarat denna remiss sedan sist.

utöver andra samverkansparter som 
föreslås ingå i processen för att utveckla 
landskapsstrategin, vilken inte beaktats 
i remissen, 

• att arbetssättet fokuserar tydligare 
på naturvårdens utökade uppdrag, 
vilket innebär att landskapet utanför de 
traditionellt skyddade områdena ingår 
i strategier för att upprätthålla funge-
rande ekosystem och biodiversitet och 
generera värden sedda i ett helhetspers-
pektiv, 

• att det är önskvärt att myndig-
heterna, de areella näringarna och 
miljöorganisationer tillsammans kan 
enas om att vidareutveckla konceptet 
med landskapsanalys. 

KSLA ställer sig negativ till 
• att målen i arbetssättet är vagt be-

skrivna och att vägledningen är otydlig 
med avseende på den viktiga skillnaden 
mellan ekologiska strategier och styran-
de planering, 

• att länsstyrelsen har som mål 
att fastlägga landskapsplaner och åt-
gärdsplaner som blir direkt styrande 
vid brukandet i jord- och skogsbruk 
(och detta oberoende av omfattning-
en av deltagarprocesser), 

• att länsstyrelsen utarbetar 
regionala, sammanvägande land-
skapsstrategier som innefattar såväl 
bevarandevärden, bygdeutveckling 
som näringsgrenar, 

• att vägledningen inte behand-
lar den nödvändiga spridningen av 
kunskaper om landskapsekologi och 
landskapsanalys. 

Remissvaret i sin helhet kan läsas 
på akademiens hemsida

www.ksla.se 
under rubriken Remisser/2009. 

Observera att april månads samman-
komst är flyttad från 9 april (skärtors-
dag) till 2 april och handlar om ma-
skinutvecklingen i skogsbruket.

Senaste helgen färdigställdes stora 
huset uppe på Enaforsholm efter fyra 
månaders ombyggnads- och rustnings- 
arbete. Huset städades, möblerades 
och tavelhängdes. Första gästerna fick 
på lördagen (7 mars) samsas med elekt-
riker som monterade armatur och oss 
som färdigställde – särskilt tack till 
Monica och Lennart Rådström!

I och med nybyggnaden med en 
veranda mot söder kan vi nu ta 55–60 
sittande matgäster vilket öppnar för 
nya större arrangemang. Nu har vi 
god rumsstandard i stora huset vilket 
naturligtvis kommer att innebära viss 
prishöjning där, men vi har stor va-

Sekreteraren har ordet

riation på standarden i andra hus och 
därmed priser.

Vårexkursionen 14–15 maj går till 
Enaforsholm och då passar vi på att 
inviga.

Kansliet datoriserar efterhand mer 
och mer av verksamheten. Som Ni 
kanske märkt har vi börjat med elekt- 
ronisk anmälan till seminarier och 
konferenser via vår hemsida, till höst-
terminen skall allt vara omlagt för det-
ta. Självklart kan den icke datorvane 
anmäla sig på gammalt vis via telefon, 
brev eller fax och så lägger vi in upp-
gifterna i systemet. 

Även ansökningarna till våra fonder 
är under automatisering. För närvaran-
de ligger tre fonder på www.ksla.se för 
elektronisk ansökan; Vallföreningen, 
Anders Elofson och SLO-fonden.

Kära ledamöter!

När vi trimmat systemet kom-
mer till höstens stora omgång även 
Gemensamt förvaltade stiftelser och 
von Horn att ”automatiseras”.

Bästa hälsningar – må så gott.
Åke  Barklund
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Aktuell ledamot:

Priset benämns ”2nd Inter-
national Animal Agriculture 
Award” och delades senast ut 1998, då 
gemensamt till en kanadensisk och en 
japansk forskare. 

Priset tilldelades Jan Philipsson 
för hans ”framstående bidrag till ut-
vecklingen av internationell husdjurs-
produktion”. Det som särskilt nämns 

Timmarna före årets högtidssam-
mankomst den 28 januari mottog 
akademiledamoten professor Per 
Wramner H.M. Konungens medalj, 
8:e storleken i serafimerordens band, 
vid medaljutdelningen på Kungliga 
slottet i Stockholm. Per Wramner 
belönades ”för sina betydelsefulla 
insatser inom miljöområdet”.

Jan Philipsson internationellt 
belönad

i prismotiveringen är den betydelse 
hans doktorsavhandling om avelsme-
toder för lättare kalvningar och färre 
dödfödslar hos nötkreatur fått inter-
nationellt. Utöver detta framhålls hans 
omfattande insatser för en förbättrad 
husdjursavel i u-länder och som lärare 

Per Wramner 
fick kunga-
medalj

och forskarhandledare. 
Detsamma gäller de genetiska 

studierna av mjölkkors hälsa och 
fruktsamhet och hur dessa egen-
skaper byggdes in i det ”Tjurindex” 
som han tidigt utvecklade och som 
nu är internationell norm för urval 
av tjurar världen över. I prismoti-
veringen framhålls också hans roll 
som drivande kraft bakom det 
system som utvecklats för inter-
nationell avelsvärdering av tjurar, 
och som går under beteckningen 
”Interbull”. Denna verksamhet 
omfattar idag ett 40-tal länder 

och drivs bland annat på EU:s uppdrag 
från Jan Philipssons hemmainstitution 
(Husdjursgenetik) på SLU. 

Från och med år 2009 sitter Jan 
Philipsson i såväl Jordbruksavdel- 
ningens arbetsutskott som i KSLA:s 
akademikollegium.

I samband med att ”World 
Association for Animal Pro-
duction” höll sin världskon-
gress i slutet av november 
2008 i Kapstaden, Sydafrika, 
tilldelades akademileda-
moten statsagronom Jan 
Philipsson, SLU, ett förnäm-
ligt pris för sina forsknings-
insatser och vad de betytt 
för internationell husdjurs-
produktion.

Per Wramner tog 
emot H.M. Kon-
ungens medalj 8:e 
storleken ur kung Carl 
XVI Gustafs hand. 
Foto: Bertil Ericson/
Scanpix.
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Abraham Niclas 
Edelcrantz – en 
gång till
Sedan förra numret av KSLA Nytt & Noterat, då Malte Perssons 
Augustnominerade roman om Abraham Niclas Edelcrantz an-
mäldes, har det kommit ytterligare en bok om denne mångsyss-
lare som bland annat startade Lantbruksakademiens Experi-
mentalfält i Frescati utanför Stockholm.

Det är Svenska Akademien som gjort 
ett nytryck av Karl Ragnar Gierows 
biografi betitlad Abraham Niclas 
Clewberg-Edelcrantz. Gierows biografi 
utkom första gången 1964. Den nya 
utgåvan har försetts med ett förord av 
Svenska Akademiens blivande (från 
den 1 juni 2009) ständige sekrete-
rare, historikern och författaren Peter 
Englund, som presenterar Gierow. 
Denne hade samma uppdrag som 
Englund nu får i Svenska Akademien 
under åren 1964–1977. Dessförinnan 
hade Gierow varit chef för Dramaten, 
men också förläggare, radioman och 
författare. Som Peter Englund påpekar 
finns det i alla fall yttre likheter mellan 
Gierow och Edelcrantz, det vill säga 
de hade båda många järn i elden.

I sin inledning understryker 
Gierow att hans biografi inte är någon 
fullständig levnadsteckning. En sådan 
kan enligt honom bara skrivas av den 
som besitter en fackmans kunskap på 
alla de områden som Edelcrantz ver-
kade i. Detta skulle, om det var sant, 
kunna förklara att någon mer djup-
lodande och brett upplagd studie av 
Edelcrantz aldrig blivit skriven. Det är 
helt enkelt svårt att tänka sig en person 
som har ett lika brett kunskapsregister 
som Edelcrantz. Jag tror att Gierow tar 
miste då han hävdar att en historiker 
måste vara fackman på det område han 

skriver om, även om en genuin förstå-
else av de fenomen som beskrivs så 
klart behövs. 

Det kan vara intressant att fundera 
över varför inte någon biografi skri-
vits om Edelcrantz, varken före eller 
efter Gierows egen, dock med Malte 
Perssons historiska roman från förra 
året som ett slags undantag. Varför har 
Edelcrantz i det närmaste fallit i glöms- 
ka? Jag tror dock att Gierow är på rätt 
spår när han lyfter fram Edelcrantz 
mångsyssleri i relation till biografi-
författandet. Edelcrantz var aktiv och 
mycket framgångsrik inom en lång 
rad verksamhetsfält. Men han var inte 
främst på något av dessa områden. Det 
innebär att de historiker som idag föl-
jer en verksamhetsgren bakåt i tiden 
inte kommer att landa hos Edelcrantz. 
Han saknade dessutom familj och ver-
kar under sitt liv skaffat sig rätt många 
ovänner. Annorlunda uttryckt har det 
inte funnits några som vårdat hans 
minne. 

Nu får vi alltså hålla till godo med 
Gierows biografi. För den som verk-
ligen vill förstå Edelcrantz och det 
sammanhang han verkade inom är nog 
skildringen alltför smal. Naturligt nog 
intresserar sig den på det konstnärliga 
fältet verksamme Gierow för i huvud-
sak just denna sida av Edelcrantz liv. 
Dessutom ägnas stort utrymme till 

att utreda hur mycket av en buffel och 
skojare som karriäristen Edelcrantz 
verkligen var. Men eftersom det saknas 
källor för att verkligen döma i denna 
fråga blir berättelsen många gånger väl 
hypotetisk. 

Trots detta är Gierows biografi 
spännande och ger en god inblick i 
maktens kotterier kring sekelskiftet 
1800. Han visar med önskvärd tyd-
lighet det fotarbete som krävdes av en 
person som ville skapa sig en plats i 
tidens eliter. Med ett modernt uttryck 
skulle man kunna säga att Edelcrantz 
var en enastående ”nätverkare” och att 
de utmärkelser han samlade på sig var 
just ett kvitto på detta. Denna typ av 
sociala tillgångar hade han stor nytta 
av när han gjorde resor utomlands 
då tillhörigheten i diverse akademier 
fungerade som en dörröppnare. 

Text: Per Eriksson
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Nytt från ANH
Att skaffa sig goda 
vänner – rapport från 
ett boksläpp
Hur skaffar sig ett arkiv goda vänner? Denna och en rad andra 
frågor dryftades den 9 februari då akademien anordnade ett ”bok-
släpp” för att uppmärksamma den 42:a boken i serien Skogs- och 
lantbrukshistoriska meddelanden, nämligen Olof Kåhrströms Eko-
nomiska skildringar ur Sveriges historia. Landshövdingsberättelser, 
läromedel, tävlingsskrifter, reseberättelser och andra skrifter i Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv. 

Boken, som är en delvis kommente-
rad förteckning av de handskrifter 
som finns i akademiens arkiv, ligger 
rätt nära två andra böcker som Olof 
Kåhrström ansvarat för i akademiens 
skriftserie. Den första är Regionala 
främjare av de areella näringarna under 
200 år. Hushållningssällskapens histo-
riker, periodiska skrifter och arkiv, som 
ger en bra vägledning för dem som vill 
hitta källorna till det viktiga moderni-
seringsarbete som hushållningssällska-
pen arbetat med i två sekel. Den andra 
är Från Pier de’ Crescenzi till Albrecht 
Thaer. Om några märkvärdigheter i 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
biblioteks äldre boksamling, som lyfter 
fram vad som göms i akademiens bib-
lioteks äldre samling. 

Gemensamt för Kåhrströms tre 
böcker är dels att de på ett systema-
tiskt sätt visar på och beskriver ett 
källmaterial som akademien har i sina 
samlingar, dels att de diskuterar hur 
materialet kan komma till användning 
i forskningen.

Förteckningen av handskrifter som 
Kåhrström ställt samman har såväl en 
geografisk som en tematisk ingång. 
Det finns även ett personregister för 
den som vill söka efter vilka som va-
rit författare. Ett särskilt intressant 
material är reseberättelserna, som ger 
upplysningar dels om förhållandena 
på destinationsorten (till exempel 
Tyskland, England och Belgien), dels 
vad som uppfattades som intressant 
och angeläget att få reda på av rese-
närens uppdragsgivare. En fråga som 

kom att diskuteras på boksläppet var 
möjligheten att i utlandet hitta de rese- 
berättelser som skrevs av de personer 
som varit på resande fot i Sverige.

Förutom att Olof Kåhrström själv 
presenterade boken hade även en bib-
liotekarie, en arkivarie och en histori-
ker bjudits in för att reflektera över och 
diskutera det material som boken lyfter 
fram, akademiens arkiv liksom nyt-
tan med detta. Förutvarande riksbib-
liotekarien och numera sekreteraren i 
Vitterhetsakademien Erik Norberg tog 
i sitt föredrag upp de fiender som arki-
vet har, bortsett från brand och diverse 
skadedjur som livnär sig på historiska 
dokument. 

Arkivets fiender  och vänner
Ett sådant hot är tron att ha skrivit den 
definitiva historien. Det skulle ju inne-
bära att arkiven inte längre behövdes. 
Varje tid kommer att ställa nya frågor 
och kommer också att behöva konsul-
tera de dokument som finns bevarade 
i arkivet för att läsa och tolka dem på 
nytt. Men för att skriva historia behövs 
inte bara själva dokumenten utan även 
det fysiska arkivet och någon som hit-
tar där. 

Enligt Norberg är denna någon 
arkivarien. Arkivarien är en ”krono-
logiernas vaktmästare” som inte bara 
håller reda på dokumenten utan även i 
någon mening själva historien. När det 
gäller KSLA:s arkiv (tillsammans med 
de övriga kungliga akademierna) så är 
de, skriver Norberg i sitt förord till bo-
ken, ”värdefulla källor till vår historia. 

De har byggts upp med stor kontinui-
tet under århundraden. De återspeglar 
samhällseliters ansträngning att samla 
kunskap, och de ger inte sällan prov på 
hur man utnyttjat den för att främja 
näringar eller vetenskaper.” 

Men hur skaffar sig då ett arkiv 
goda vänner? Ett svar på den frågan 
gavs av arkivarien Anders Perlinge, 
som menade att det görs genom att 
just ge ut en förteckning av arkivets 
innehåll – i bokform. Bokformen ga-
ranterar nämligen att forskaren hittar 
det han eller hon inte visste att han/
hon letade efter! Det är sällan fallet 
när information läggs i databaser där 
en precis sökfråga ger ett precist svar 
och en alltför oklar sökfråga ger alltför 
mycket information i retur. Boken ger 
upphov till ett annat sökande och fors-
kande än de digitala medierna. Bäst är 
så klart en kombination av dessa och 
arkivförteckningen kommer även att 
finnas tillgänglig som databas liksom 
kunna laddas ned som pdf. 

Historikern Leif Runefelt, som var 
kvällens moderator, tog i samman-
hanget upp på vilket sätt som boken 
kunde vara till nytta för studenter vid 
de historiska institutionerna på våra 
universitet när de ska skriva sina exa-
mensuppsatser. Och här är det viktigt 
att historielärarna är vänner till arki-
vet och talar om betydelsen av förteck-
ningar i forskningsarbetet.

Alla tre böckerna av Kåhrström 
kan av ledamöter beställas som friex 
från biblioteket: kslab@ksla.se.

Text: Per Eriksson
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Enaforsholm
den 1 mars

Vilken vinter! Det har snöat mycket i vinter.

Först ett stort lass i november. December var kall men gav också lite snö. Vid nyår kom det 
nya mängder av det vita. I januari snöade det inte på Enaforsholm och det var omväxlande 
kallt, blåsigt och en vecka tö. Det milda vädret packade ihop snön. I februari har det varit 
kallt och snöat. Snötäcket är tjockare än förra året.

Skidspåren är bätt- 
re underhållna än 
förra året både när 
det gäller prepa-
rering och mar-
kering. Men vi 
kan fortsätta att 
förbättra spårkvalitén och kanske även 
utbudet. Våra stamgäster brukar ha 
goda förslag på turer och vi har också 
rekognoserat korta alternativ i närhe-
ten av Enaforsholm. Fråga oss bara.

Korparna leker, lavskrikan (och 
skatan förstås) är aktiv vid fågelmat-
ningen, flera gäster har sett kungs-
örn, mot Snasahögarna syns järv- och 
lospår, skogsharen syns ofta liksom 
dalripan. Enans bäver har sedan en 

vecka krupit upp 
dagligen för att 
öka på förrådet 
av bark och kvist. 
Den fällde några 
björkar där vårt 
skidspår korsar 
Enan! Utterspår i 
forsen. 

Precis nu job-
bar en hermelin 
stenhårt utanför 
mitt fönster och 
springer till ”mat-
ningsgranen” där 
det mest är småfå-
gel, lavskrikor och 
skator som annars frossar. Där hämtar 
hermelinen köksrester, springer åter 
mot huset och dyker ner i en gömma. 
Men han verkar ha fler gömmor eller 
bon runt min bostad (undrar om han 
kommer in i någon källarvrå?). Fotot 
blir nog inte så bra – vitt på vitt. Den 

har nog hållit på en timme med sin 
hamstring och tar väl en viss risk när 
han korsar de öppna ytorna även om 
han ändrar väg ofta. Se där! Nu är han 
på gång igen.

Fjällriporna vistas på kalfjället. 
Ripjägarna som var här de sista jakt-
dagarna i februari hade fina naturupp-
levelser och lyckades även att skjuta 
några ripor.

Renoveringen är snart färdig
Först kommer du in i kapprummet. Nu 
isolerat och utrustat med golvvärme. 
Du går så in på det uppvärmda skiffer-
golvet in hallen och receptionen. Ja, nu 
har vi en reception där vi kan möta gäs-
terna. Receptionsdisken är tillverkad 
på Richardssons snickeri i Undersåker, 
Jämtland. Du kanske ringer på klockan 
och så kommer vi och du kan checka 
in till ditt rum Fjällsippan. Eller så går 
du in i kafferummet och sitter ner en 
stund. Från kafferummet kan du gå vi-
dare ut på den tillbyggda verandan och 
beskåda den blomstrande trädgården 
eller spana mot snöklädda Storsnasen 
och vinka till den lilla fina ängeln som 
står på Storsnasens topp och blickar 
ned över Enaforsholm.

Går du upp till övervåningen, på 
nya trappsteg, har vi fortfarande tre 

rum i östra delen och tre rum i väs-
tra delen. Mellan dessa avdelningar 
Bergstenssalen ”Människa känn dig 
själf ”. Där är nytt furugolv och nymå-
lade tak och väggar och lite nymöble-
rat, delvis Bergstens originalmöbler 
som finns på foton från 1900-talets 
början. Det är exakt 100 år sedan 
Bergsten byggde om huset till nuva-
rande form.

Den 7 mars kommer våra första 
gäster till nyrenoverade huvudbyggna-
den. Det blir så fint. Men så här i sista 
veckan är det lite nervöst. 16 hantver-
kare jobbar 11 timmar om dagen. Ska 
gardinstänger komma i tid, vilka golv 
ska oljas först, har vi beställt nya mö-
beltassar...? Med mera.

Det är invändigt som huvudbygg-
naden renoveras och byggs om. I höstas 
lades mycket tid på att riva ut mycket 
av det gamla. Bort med allt elektriskt, 
bort med golv, bort med några väggar. 
Många brister i isoleringen upptäck-
tes och nu har isoleringen förbättrats 
i ytterväggar och tak. Ljudisoleringen 
av gästrummen har förbättrats varvid 
även brandsäkerheten blivit bättre. Vi 
får åtta gästrum som alla har blom-
namn. De flesta rummen får toalett 
(wc) och några rum utrustas även med 
dusch. Dusch och wc, för alla, finns 

Sara Berg

Bosse Berglund

Bosse Berglund

Verandan tar form. Foto: Bosse Berglund. Akustikplattor i taket. Foto: Bosse Berglund.
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också på bottenvåningen. Det nionde 
rummet (gamla rum nr 9) har vi gjort 
om till ett kafferum eller liten salong 
på bottenvåningen. Det blir nya golv 
i skiffer (Offerdal, Jämtland) och furu 
(Föllinge, Jämtland). Väggarna får 
spegelpanel eller pärlspont och tapet.

Nuvarande re-
novering är ett för-
sök att återställa de 
estetiska kvaliteter 
som A. W. Bergsten 
skapade 1909 men 
som under 1900-
talet allt mer sud-
dats ut. Pärlspont, 
dörrsnickerier, lis-
ter och foder i se-
kelskiftesstil samt 
trägolv och möbler är det som mest 
uttrycker dessa strävanden. Stilistiskt 
anknyter det till nationalromanti-
ken och Jugendstilen som var i ropet 
för 100 år sedan. Vi blandar även en 
del möbler från 30-, 40- och 50-tal 
med nytillverkat i ganska tidlös stil. 
Två nya sängar i varje rum och nya 
madrasser. Inga våningssängar. Vill 
ni bo fler i rummet så ställer vi in en 
extrasäng.  

Vi serverar måltiderna i gamla mat-
salen och verandan. Med verandan och 
kafferummet har vi fått plats för yt-
terligare 30 personer samt möjligheten 
till ”egen” salong eller mötesrum.

Mycket är förstås redan bokat un-
der vintern men det finns fortfarande 
några rum lediga. Hör av dig med en 
förfrågan.

Välkomna till Enaforsholm Fjällgård!

Bo Berglund & Ingalill Samuelsson

Enaforsholm 289
830 15  DUVED
Tel 0647-730 26
Mobil  070-52 730 26

info@enaforsholm.se
www.ksla.se

Bosse Berglund

Akvarellkurs på Enaforsholm
1–6 september

Fjäll, forsar, färg och fåglar – perfekta förutsättningar för en 
akvarellkurs. Sådan blir det på Enaforsholm i september, när 
myggen tagit slut och färgerna på fjället mognar.

Den som aldrig hållit i en pensel förr är lika välkommen 
som den erfarna akvarellmålaren. Alla får personlig vägled-
ning utifrån sin nivå. Måleriet sker utomhus eller inomhus, 
beroende på väder. Vi möts i ateljén varje dag för en gemensam 
genomgång av dagens skörd av bilder 

Kursledare är Årets Sörmlandskonstnär 2009, Clara Waller, 
som har lång erfarenhet av akvarellmålning och kursanord-
nande. Se en del av hennes verk på www.aquarella.info.

Material går att köpa på plats i viss utsträckning (papper, 
färg, penslar) om man inte tar med sig eget.

Inkvartering sker i huvudbyggnaden och i Akademiflygeln, 
i eget eller delat rum efter önskemål.

Frågor om kursen: Clara Waller 0150-915 20, cw@julita.nu
Bokning och information om Enaforsholm
Tel 0647-730 26, 070-52 730 26, info@enaforsholm.se

Baspris för kurs och helpension tisdag fm – söndag em: 5.800:- 
Tillägg
Rum med egen dusch/wc 60: -/dygn
Rum med egen wc 40: -/dygn
Hyra lakan och handdukar 120: - 
Slutstäd/rum 180: - 
Uppvärmning av badtunna 250: - (elda själv, ved) eller 600:- (bara att 
hoppa i).

Spännande kurs i fjällkunskap 25 juli – 1 augusti!

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien inbjuder till en 
veckolång sommarkurs vid Enaforsholm Fjällgård i Jämtland 
26 juli–2 augusti 2008. Under kursen genomför vi en längre 
fjällvandring över Storulvån, Sylarna, Nedalshytta, 
Storerikvollen och Blåhammaren. 

Du får också lyssna till föredrag om fjällvandring, bo-
tanik, geologi, rennäring, skog och ornitologi. Vi bor på 
Enaforsholm Fjällgård och på de olika fjällstationerna och 
blir serverade goda måltider.

Kursen vänder sig till studenter, ledamöter och andra in-
tresserade. Antalet kursdeltagare är 20 – platserna fördelas i 
turordning efter när anmälan inkommit.

Frågor om kursen kan ställas till Ann-Britt Karlsson,
tel 0708-16 10 01 eller e-post ann-britt.karlsson@hush.se.
Anmälan till Helle Rosencrantz, tel 08-54 54 77 01 eller via 

e-post helle.rosencrantz@ksla.se.
Sista anmälningsdag är den 15 juni 2009.

Pris 3.200:- (studerande), 4.000:- (yrkesverksamma).
Priset inkluderar föreläsningar och exkursioner enligt programmet, 
busstransporter samt mat och logi hela veckan. 
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Kalendarium 2009
12 mars Akademisammankomst
”Inför det svenska ordförandeskapet 
i EU” 
Jordbruksavdelningens sammanträde
25 mars Konferens
”Rovdjur i renbetesland – vägar till en 
framtida samexistens”
26 mars Seminarium
”Sustainable Forest Management – 
from policy to practice in Sweden 
and Northwest Russia” 
2 april Akademisammankomst 
”Skogsbrukets infrastruktur”
Skogsavdelningens sammanträde 
Observera datumet!

15 april Ekologiskt forum 
”Forskning så in i Norden. Hur ska 
forskningen inom ekologiskt lantbruk 
profileras?”
21 april Konferens
”Vattendirektivet – förvaltning, åtgärder 
och konsekvenser” 
23 april Seminarium
i anslutning till Skogsnäringsveckan: 
”Den skogsbaserade sektorn – en nyckel 
till en hållbar samhällsutveckling”
5 maj Seminarium
”Vindkraft”
14–15 maj Vårexkursion till Enafors-
holm: ”Landsbygdsutveckling och turism 
i västra Jämtland”

26 maj Konferens
”Livsmedelstillsatsernas betydelse för 
livsmedelskvalitet och folkhälsa”
25 juli–1 aug Enaforsholms-kursen 
2009 i fjällkunskap
1–6 sept Akvarellkurs  på Enafors-
holm Fjällgård
10 sept Akademisammankomst
”Sverige och Finland, 200 år som 
grannar” 
Jordbruksavdelningens sammanträde

Aktiviteterna äger rum i akademiens
lokaler på Drottninggatan 95 B

i Stockholm om inget annat anges.

För alla intresserade av antikens historia!
Akademien ger nu ut Columellas Tolv böcker om lantbruk i svensk över-
sättning. Boken skrevs på 100-talet e.Kr. och har haft stor betydelse för det 
västerländska jordbruket ända in i 1800-talet. Columella skriver ingående om 
trädgårdsskötsel, livsmedel ur olika synvinklar, biodling och vinodling. Texten 
är översatt av columellaforskaren Sten Hedberg, som även har försett texten 
med kommentarer och register. Dessutom innehåller boken en introducerande 
artikel av Hans Furuhagen och elva artiklar om det romerska jordbruket, 
skrivna av svenska historiker. Boken rymmer också en omfångsrik bilaga med 
färgillustrationer och artiklarna  är illustrerade i svartvitt.
SOLMED nr 43, ca 700 sidor.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Enheten för de areella näringarnas historia
Drottninggatan 95 B
Box 6086, 113 86 Stockholm
Tel: 08-54 54 77 20  Fax: 08-54 54 77 30
E-post: kslab@ksla.se      www.kslab.ksla.se

Gratis för KSLA:s ledamöter!  
Övriga: beställ boken för 350 kr + porto 70 kr.

 Columella Tolv böcker om lantbruk


