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Som ett dataspel om skog och
skogsnäring för beslutsfattare
Representanter från 21 europeiska länder har utvecklat det
datorbaserade verktyget ToSIA (Tool for Sustainability Impact
Assessment), som ska hjälpa beslutsfattare att utvärdera och
utveckla skogsnäringen ur ett hållbarhetsperspektiv.

Utvecklandet av ToSIA är en del i det europeiska skogsforskningsprojektet EFORWOOD som har en budget på 20
miljoner euro. Verktyget presenterades vid ett seminarium på
KSLA i april. Läs mer på sidan 3.
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Aktuella skrifter från KSLA
Klassificering av sjöar och vattendrag – nordisk jämföresle utifrån svenska
bedömningsgrunder
En av de vanligaste frågorna i anslutning till införandet av EU:s vattendirektiv är hur man
gör i andra länder i fråga om miljömålskonflikter, principer för betalningsansvar, praktiska
åtgärder med mera. Hur vi bedömer våra vatten är en av de faktorer som vi kan jämföra
länderna emellan. I denna skrift redovisar forskare från SLU resultaten av en nordisk jämförelse av bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag.
KSLAT 3-2009, 36 sidor, endast för nedladdning på internet:
http://www.ksla.se/sv/retrieve_File.asp?n=278&t=ksla_publication.
Return to Eden – future paths to sustainable, natural resources management
KSLA:s Kommitté för miljöfrågor gav sig ut på en kombinerad studieresa och vetenskaplig
workshop med utgångspunkt i frågan om det finns en väg tillbaka till Eden. Denna skrift,
en översättning till engelska av KSLAT 3-2008 Edens lustgård tur och retur, ger gott hopp om
detta, om vi satsar på och använder vår tids alltmer avancerade biologiska kunskaper och
teknik. Författare: Peter Sylwan.
KSLAT 4-2009, på engelska, 52 sidor, tryckt.
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2086

The Swedish Forestry Model
En överblick över de värderingar och mål som genomsyrar svenskt skogsbruk och svensk
skogspolicy idag. Den beskriver vidden och arten av politikernas, regeringsorganens,
forskningsinstitutionernas, skogsägarnas, industrins, icke-statliga organisationers och
andra intressenters engagemang i skogssektorn. På engelska, 16 sidor, tryckt.
http://www.ksla.se/sv/retrieve_File.asp?n=279&t=ksla_publication

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

Ylva Nordin vikarie för
Kerstin Hideborn Alm
Ylva Nordin vikarierar för Kerstin
Hideborn Alm som kommunikatör på KSLA under Kerstins barnledighet från den 14 september
2009.
På KSLA svarar Ylva bland annat för trycksaksproduktionen.
Foto: Hanna Teleman
Hon vikarierade för Kerstin även
under hennes första barnledighet 2008.
Ylva nås via e-post ylva.nordin@ksla.se eller
telefon 08-5454 7703.
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Som ett dataspel om skog och
skogsnäring för beslutsfattare
EFORWOOD är sannolikt det största skogsforskningsprojektet i Europa någonsin – budgeten är på 20 miljoner euro
varav EU-kommissionen har bidragit med 13 miljoner euro. Trettioåtta partners från 21 länder har utvecklat ett verktyg som ska hjälpa beslutsfattare att utvärdera och utveckla skogsnäringen ur ett hållbarhetsperspektiv.
Verktyget, som har namnet ToSIA (Tool for Sustainability Impact Assessment), presenterades vid ett seminarium
på KSLA den 23 april 2009. Seminariet var ett samarrangemang mellan KSLA och IVA.

– ToSIA ger politiker och företag ett datoriserat beslutsstöd
för allt som rör den europeiska skogsnäringen och för hur
den kan bidra till uthållig utveckling, inledde projektkoordinatorn Kaj Rosén. Hur påverkas till exempel europeisk
sysselsättning och ekonomi med en mer intensiv skogsskötsel? Vad händer med miljön? Och med skogens sociala värden? Vad kan skogen bidra med om vi vill minska oljeberoendet? Ja, allt som berör skog, skogsbruk och skogsindustri
kan fångas in i ToSIA.
Hållbarhetsbegreppet bygger på tre grundpelare: ekonomi, ekologi och sociala aspekter. Ett tjugotal indikatorer
används för att kvantifiera dessa tre områden som karaktäriserar hållbar utveckling, till exempel vilka förädlingsvärden som skapas i en viss förädlingskedja, vilka utsläpp av

växthusgaser den ger upphov till och vilka effekter den har
på sysselsättningen. Dessa värden kan sedan jämföras med
andra, alternativa förädlingskedjor.
– ToSIA förutsäger inte framtiden – verktyget visar bara
konsekvenser för olika framtider, fortsatte Gert-Jan Nabuurs
från Holland.
Han berättade om de scenarier man arbetar med i
EFORWOOD, bland annat ett som beskriver hur skogssektorns hållbarhet påverkas om tidningspapperskonsumtionen på Iberiska halvön minskar med 25 procent till 2015
och 50 procent 2025. Och vad händer om konsumtionen i
stället ökar med samma nivåer?
Marcus Lindner vid European Forest Institute, presenterade ToSIA och exemplifierade med resultat från två alternativa sätt att använda skog för att värma
hushåll: Antingen kan skogsråvaran flisas
och eldas i en stor värmepanna för fjärrvärme, eller bli pellets som eldas i en liten
panna ute hos konsumenten. Med ToSIA
kan man få värden på olika hållbarhetskriterier för de två kedjorna, bland annat
produktionskostnad, resursförbrukning,
sysselsättningseffekt, utsläpp av växthusgaser och energiåtgång
Manfred Lexer från Österrike berättade om en metod för multi-kriterieanalys. Den metod han presenterade kan
beskrivas som en förhandlingsmodell där
en grupp av beslutsfattare i en interaktiv
process får rösta för vilka vikter de ger
olika indikatorer, som ”sysselsättning” och
”utsläppen av växthusgaser”
Avslutningsvis gjorde Johan Lindman,
skogsdirektör vid StoraEnso Skog,
Sverige, några reflexioner kring ToSIA.
Han började med att understryka att hållbarhetsfrågorna är viktiga för StoraEnso.
Samtidigt poängterade han att hållbarhet
alltid handlar om avvägning mellan olika
faktorer. Det finns inget absolut rätt.
– Den framtida nyttan av verktyg som
ToSIA är helt beroende på kvaliteten på
indata, och det kan bli ett problem, trodde
han och avslutade med en liten varning:
Modeller ger inte sanningen!
ToSIA ger beslutsfattare ett datoriserat beslutsstöd för allt inom europeisk skogsnäring.
Text: Carl Henrik Palmér
(Obs! Bilden föreställer inte det faktiska verktyget.) Foto: Ylva Nordin
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Aktuell ledamot:

Göran Dalin

Göran Dalin (t v) och jordbruksminister Eskil Erlandsson vid
första spadtaget till nya anläggningar på Lövsta.
Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

”

Nyss vald till ordförande i KSLA:s Jordbruksavdelning
från 2010 och därför ombedd att bidra med några rader
under rubriken ”Aktuell ledamot” är det inte helt lätt att
samla tankarna…
Först som sist vill jag tacka för det förtroende som visats mig. Det är en uppgift som jag känner stor respekt
för. Samtidigt är det inte mer än ett år sedan jag lämnade
Jordbruksavdelningens arbetsutskott (AU) och jag vet därför hur väl frånträdande ordföranden Peter Edling ”krattat manegen”. Tillsammans med övriga AU, akademiagronomen Magnus Stark och avdelningens engagerade
ledamöter ser jag därför fram emot en spännande tid där
många aktuella frågor kommer att kräva vårt engagemang.
Vem jag är? Veterinär i botten med yrkesmässig hemvist
på SLU och dess föregångare. Jag har arbetat som distriktsveterinär (vikarie och helginhoppare under många år) och
även tillbringat några givande år på SVA som statsveterinär
med ansvar för hästfrågor.
Forskning kring biomekanik och tillväxtrubbningar
har parats med en myckenhet undervisning. Åtta år som
dekanus för SLU:s veterinärmedicinska fakultet var fyllda
av stora utmaningar men även mycket arbetsglädje. Under
den perioden kom jag i kontakt med andra områden än vete-

Sekreteraren har ordet

Kära ledamöter! Höstterminen är i full gång med många
fina programpunkter! Första avdelningsmötet har hållits
– Jordbruksavdelningen, med mycket bra diskussioner om
bland annat varför ”fajten” i Sverige mellan konventionellt
och ekologiskt jordbruk knappast är någon ”fajt” i andra
länder.
Det spännande valet av avdelningsordförande 2010–
2013 med två kandidater föll ut så att Göran Dalin vann
med en ½ handfull röster. Gratulerar Göran, jag ser fram
mot intensivare samarbete med Dig i fortsättningen.
Höstens andra spännande sammankomst den 8 oktober
gäller ”Vad är skogens bidrag till växthusgaserna?”
Från och med i år administrerar vi ansökningssystemet
elektroniskt och höstens stora omgång stängdes 15 septem4
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Jordbruksavdelningens
nye ordförande
rinärmedicin och husdjur – växtodling, skog, landsbygdsutveckling, biologisk mångfald, uthållighetsfrågor, etc.
– frågor som är centrala också i KSLA:s mångfacetterade
verksamhet.
Ämnen som växtodling, betesmarker, foderproduktion och biodiversitet stod i centrum när jag under några
hektiska år ledde European Grassland Federation. En stor
respekt för lantbrukets praktiker bär jag med mig från
distriktsveterinärjobbet och från hustru Anne-Maries
föräldragård i Skåne.
Jordbruksavdelningen rymmer en bred variation av
discipliner och ger därför – i likhet med KSLA som helhet – unika möjligheter till fruktbara möten mellan människor med kunskaper och erfarenheter som kanske inte
annars skulle komma samman.
Kanske är det mest spännande framöver att fortsatt
säkra den nära kontakt mellan vetenskap och beprövad
erfarenhet som just KSLA står för. En stor del av planeringen för det närmaste året är gjord av nuvarande AU
– nu ser jag fram emot utmaningar och önskemål från
Jordbruksavdelningens ledamöter! Hör av er!
Göran Dalin
goran.dalin@afb.slu.se

”

ber kl 17.00. Puh! Keiko Blesserholt
håller i detta på ett mästerligt vis,
tar emot frågor och justerar systemet
med Orbelon, som är systemleverantör.
Uppe på Enaforsholm planeras för vintersäsongen som kan dra
igång i ny fräsch huvudbyggnad så
snart snön kommer. Beläggningen ökar glädjande snabbt
och därmed ser 2009 ut att gå ihop ekonomiskt för driftsbolaget AB Enaforsholm. Artonmånadersbokslutet dessförinnan gick back 150.000 kr, men verksamheten försiggick då
i gamla lokaler och var störd av ombyggnaden.
Åke Barklund

Foto: Ylva Nordin

Устойчивое управление пущи в Швеци и северо-западном Россия

Ryskt-svenskt samarbete i skogen
Sverige och Ryssland har mycket att lära av varandra vad gäller uthålligt skogsbruk. Det var ett av budskapen från
seminariet ”Sustainable forest management in Sweden and Northwest Russia” som hölls på KSLA den 26 mars 2009.

Seminariet arrangerades av KSLA
tillsammans med Skogsstyrelsen och
SLU. Det var ett led i det rysk-svenska
handelsekonomiska samarbetet, enligt
ett avtal som undertecknades i oktober
2008.
– Det finns stora likheter mellan
ryskt och svenskt skogsbruk, inledde
Per Hazell vid Skogsstyrelsen.
– Vi har ungefär samma ekosystem
och samma trädslag. Vi har båda duktiga tjänstemän, skogen är viktig för
allmänheten och är en viktig naturresurs, såväl i Sverige som i Ryssland.
Men det finns också stora skillnader. I
Ryssland ägs all skog av staten, skogsbruket är extensivt och det är olönsamt.
De har också en dålig infrastruktur –
vägnätet i den ryska skogen är avsevärt
glesare än i den svenska.
Den möjliga avverkningen i Ryssland är kanske 600 miljoner kubikmeter per år mot 90 miljoner kubikmeter
i Sverige. Men i dag avverkar man bara
runt 200 miljoner kubikmeter.
Yury Pautov, Silver Taiga Foundation, berättade om sitt arbete i modellskogen Komi Model Forest. Idén med

modellskogar kommer från Kanada,
där man vill visa omvärlden hur man
ska bedriva ett uthålligt skogsbruk.
Komi-skogen gränsar mor Uralbergen.
Den består av 800.000 hektar mer eller mindre orörd skog som man vill
bruka på ett uthålligt sätt, så att man
tar hänsyn till biodiversiteten och lokalbefolkningens behov.
Anatoliy Deyneka berättade kort om
skogsbruket i Ukraina. Även här ägs
all skog av staten. Ambitionen är att
på sikt privatisera skogsindustrin och
få en transparent virkesmarknad.
– Den ryska standarden för skogscertifiering enligt FSC fastställdes
2008, berättade Marine Elbakidze vid
SLU i Skinnskatteberg.
– Den innehåller avsevärt fler kriterier och indikatorer än de svenska
FSC-reglerna, och de är mycket mer
detaljerade. Ett problem i Ryssland är
bristen på specialister som kan kontrollera att skogsbruket verkligen följer
kriterierna.
Mats Norberg, forskare vid SLU
med mångårig erfarenhet av skogsbruk
i Ryssland, ville gärna se mer aktiva åt-

gärder för att få en jämnare åldersfördelning i den ryska skogen:
– Lite förenklat kan man i dag säga
att det är skyddad skog närmast städerna, gamla igenväxande hyggen en
bit bort, yngre hyggen ytterligare en
bit bort och orörd skog allra lägst bort.
Om man inte går in och hugger i de
halvgamla skogarna närmare städerna
kommer den sneda åldersklassfördelningen att konserveras för mycket lång
tid framåt.
– Jämförande landskapsanalyser
är ett effektivt sätt att öka förståelsen mellan öst och väst, avslutade
Per Angelstam seminariet. Han är
skogsekolog vid Skogsmästarskolan i
Skinnskatteberg och har mångårig erfarenhet av ryskt skogsbruk.
– Genom att jämföra ekologi, historia, de politiska förutsättningarna
och den aktuella förvaltningen kan
man förstå dagens bruk av skogen,
och förstå vilka val vi har gjort för att
skapa vårt uthålliga skogsbruk – och
vilka val de nu gör. Det ger ett nyttigt
perspektiv för både dem och oss.
Text: Carl Henrik Palmér
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Vem sätter värde på lövet?
Varför sågas det inte mer lövskog i
Sverige? Råvaran finns, så var finns
propparna? Och vad kan vi göra för
att lösa upp dem? Det var de övergripande frågorna för det seminarium som KSLA och SLU gemensamt
arrangerade den 21 augusti 2009.

– Det finns gott om lövträ í Sverige,
inledde Erik Petré, konsult med ett
förflutet som bland annat inköpare av
lövtimmer. Och mer blir det, enligt
Riksskogstaxeringen avverkar vi bara
hälften av tillväxten av björk, ek och
bok. Och det är inte bara lövsly. Berget
av grovt löv växer också stadigt.
– Den svenska skogsindustrin gör
av med ungefär 7,5 miljoner fastkubikmeter lövved, sade Lotta Woxblom, SLU
i Uppsala. Nästan allt går in i massaindustrin, bara en bråkdel av det går
till sågverk; det handlar om en kvarts
miljon kubikmeter.
– Kvaliteten på svenskt lövvirke
duger bra, sade Anders Ekstrand, som
samordnar Södras inköp av lövvirke till
ett antal lövsågverk. Superkvaliteterna
är inga problem alls, de går till designmöbler och lister. De hyggliga

kvaliteterna går till möbler, interiörprodukter och golv. Medelkvaliteterna
blir uteprodukter, som kubbgolv. De
sämre kvaliteterna går till limfog, trestavsparkett och blindträ medan de
dåliga kvaliteterna blir småämnen och
fingerskarv.
– Björk är en viktig del av IKEAs
identitet i dag och i framtiden, sade
Anders Hörberg vid IKEA. Viktiga råvarumarknader är Polen, Kina, Ryssland och Baltikum, där Ryssland väntas öka.
– Men Sverige kan kanske också
bli en viktig råvarumarknad på sikt,
avslutade han.
– Statliga Sveaskog, Sveriges största skogsägare, levererar årligen ungefär
en miljon kubikmeter lövvirke, berättade vd Gunnar Olofsson. Nästan allt
är massaved, volymen sågtimmer är
försumbar, kanske 6.000 kubikmeter,
främst ek.
– Men vi ska bli bättre, lovade han.
För med ökande lövvolymer blir det
allt viktigare för oss att få upp värdet
på lövvirket.
– Få, små och ojämna köpare ger
en varierande och osäker lövtimmermarknad, sade Mikael Zachrisson, vd

Kvaliteten på svenskt lövvirke är bra. Foto: Ylva Nordin.
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för Skogssällskapets Förvaltning AB,
i sin presentation.
– Lövtillgången ökar trots en underutvecklad lövindustri, fortsatte han.
Nu krävs starka industriägare med bra
logistik som köper råvaran brett på
marknaden.
Mikael tog också upp ett annat problem: Gammal, grov lövskog riskerar
bli naturreservat. Därför är det viktigt
att Skogsstyrelsen aktivt arbetar för en
aktiv skötsel av lövskog, inklusive avverkning av äldre, grövre träd.
– Lövskog har sin givna plats i sydsvenskt skogsbruk, sade Christer Segerstéen, lövskogsägare, vice ordförande i
Södra och mycket mera.
– Genom köpet av lövsågverket
Wernerträ kan vi nu arbeta med teknik- och metodutveckling i hela kedjan från skog till kund. Vi får ett tydligare på fokus på löv i vardagsarbetet,
sade han.
Den avslutande diskussionen kan
sammanfattas med Erik Petrés frågor:
Vem kan driva utvecklingen? Vem har
pengar, kunskap och engagemang?
Text: Carl Henrik Palmér

Energi för lönsam recirkulering
av koldioxid
Åke Barklund frågar om George Olahs recirkulering av koldioxid i KSLA-Nytt & Noterat nr 2/2009:
”Var finns den energi som lönsamt kan nyttjas för denna eleganta lösning på koldioxidfrågan?”

Frågan är verkligen relevant och på
kornet! Här är ett försök till svar med
några exempel. Fischer/Tropsch-tekniken (FT), som hydrerar kol (förenar kol med väte) till metanol, är
snart hundra år gammal. FT användes av Nazityskland under kriget och
Sydafrika under apartheid, när landet
var utan olja. Nu är tekniken åter aktuell i länder som saknar olja men har
stora koltillgångar. FT är emellertid
miljömässigt grym.
Om FT däremot tillämpas på
koldioxid och vi förutsätter att vätet
kommer från elektrolys av vatten (eller
varför inte från biogasens metan), blir
den genast rumsren och kallas RFT (R
som Renewable). Då skärps emellertid
energifrågan genom att koldioxiden
först måste reduceras till monoxid, vilket även det kräver väte. I den klassiska
metanolsyntesen går då en tredjedel av Schwarze Pumpe, Vattenfalls kraftverk i Spremberg, Tyskland, är en milsten i arbetet att uppnå
det dyra vätet åt till att bilda vatten, kommersiella koncept för koldioxidåtervinning och -lagring. Detta är den första fabriken i världen
vilket naturligtvis är problem för lön- som använder oxyfuelprocessen* för avskiljning av koldioxid i kolkraftverk. Foto: Vattenfall.
samhet.
CO2+3H2

CH3OH+H2O

Det kemiska energiinnehållet i ett
kilo väte är 33,3 kWh. Vid elektrolys
med 100 procents teoretisk verkningsgrad är kraftåtgången 39,4 kWh/kg
väte. Det innebär att 85 procents verkningsgrad vid elektrolys bör kunna
uppnås och dit strävar forskningen och
utvecklingen. Samtidigt med ett kilo
väte produceras emellertid även åtta
kilo syre, som passar perfekt till oxyfuelprocessen* (Vattenfalls förnämliga
metod för koldioxidens avskiljning i
kolkraftverk). ”Billig” el till sådan
elektrolys, finns det?
Varumärket WindFuelsTM är registrerat av firman Doty Scientific, Inc.
i Columbia, South Carolina (USA).
Man tänker använda billig ”peak off”
vindkraft för elektrolys av vatten.
Denna enkla men snillrika idé har

konstigt nog inte förekommit i den hos
oss allt ivrigare debatten om vindkraftens stora nackdel: ojämn elleverans
till nätet.
En elektrolysör kan kopplas av och
på sekundsnabbt och bör vara perfekt
för att balansera denna nackdel hos
vindkraft. Redan idag förekommer
situationer där hela vindparker får
stängas av när det blåser på fel tider.
Samtidigt är det lätt att ge en elektrolysör en buffert i form av lagringskapacitet för gaserna, så att vindkraft kan
gå in på nätet när där råder ”peak” i
efterfrågan på el.
På motsvarande sätt kan man tänka
sig WaveFuels hos oss medan SunFuels
nog har bättre förutsättningar i andra
länder. GeoFuels är ett koncept som
redan har kommersiell tillämpning på
Island. Där står billig geoterm-el för
elektrolysen och koldioxiden får man

”till skänks” i samband med geotermin, alternativt från sin stora aluminiumproduktion.
Jag är varken ekonom eller specialist på elnät, men nog borde ett smart
samspel mellan oregelbunden förnybar
el och det permanenta nätet kunna ge
den billiga el som en recirkulering av
koldioxid förutsätter.
Utomlands talar man redan om
”CO2 Recycling for Profit”.
Jan-Gerhard Hemming
Ledamot i Allmänna avdelningen
*) Oxyfuelprocessen:
Kolet förbränns i nästan rent syre och
recirkulerade avgaser istället för luft.
Det ger praktiskt taget ren CO2 som
enda produkt.
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Aktuellt från

Kommittén för miljöfrågor
Utmaningen är den väl kända – hur klarar vi såväl livsmedelsförsörjning
till en starkt ökande befolkning som klimat och andra miljöfrågor?

Vi har inom projektet ”De gröna näringarnas framtidsbilder” själva lärt
oss mer om nya, tänkbara vägar till ett
hållbart naturbruk – somliga redan
testade, andra mer visionära. Detta
skedde genom en studieresa och vetenskaplig workshop hösten 2007 under
ledning av Peter Sylwan. Därav följde
KSLA-rapporten Edens lustgård tur och
retur som beskriver olika framtidsvägar
för att inspirera en vidare krets. Denna
rapport bildade i sin tur underlag för
ett seminarium hösten 2008, ”Röster
om Eden – Etik, genetik, estetik,
ekologi och ekonomi på vägen till ett
hållbart naturbruk”. Nu har rapporten
även översatts till engelska.
För att testa de förslag till framtidsvägar som framkommit på ett mer
jordnära sätt har kommittén åtagit sig
att göra en uppföljning av de fyra typgårdar som ingick i Naturvårdsverkets
framtidsstudie Sverige år 2021 – Det

framtida jordbruket. Denna systemstudie gjordes 1996-1997 och typgårdarna – verkliga gårdar med olika
förutsättningar – användes för att testa
de strategier som man då identifierat
behövdes för att nå ett miljöanpassat
och uthålligt jordbruk.
Vi har nu under 2009 besökt och
beskrivit dessa gårdar. Var befinner sig
företagen i dag och varför? Hur har
man hanterat de identifierade ”knäckfrågorna” gällande uthållighet? Vi har
också bett brukarna reflektera över de
olika förslagen i Edens lustgård tur och
retur. En sammanställning kommer
under hösten 2009.
Parallellt pågår under Carola
Wingrens ledning sammanställning av
artiklar till rapporten Det periurbana
landskapet, som kommer att handla om
tätorternas ”omland” där många olika
intressen och intressenter möts på ett
spännande sätt. Här – liksom i ovan-

stående projekt – handlar det om både
ekonomi, ekologi, estetik, etik och empati, men nu med en mer mångkulturell dimension.
Ett vindkraftsseminarium är planerat till den 21 oktober 2009, där
syftet är att ge ökade kunskaper om
vindkraften av i dag, när det gäller
samhällsnytta och utveckling, effekter
på landskap, natur- och kulturvärden,
markägare, närboende och allmänhet.
Seminariet ska belysa hur dagens planering för vindkraftslokalisering på
olika nivåer går till, hur landskapsanalyser genomförs och hur upplevelsevärden kan och bör beaktas.
Seminariet ska också bidra till att
tydliggöra markägares och närboendes villkor och möjligheter. Det kommer att ledas av Margareta Ihse och är
en uppföljning av ett seminarium på
KSLA 2003.
Inger Pehrson
Miljökommitténs ordförande

Edens lustgård tur och retur finns nu i engelsk
översättning, se sidan 2.

Ledamöter i Kommittén för miljöfrågor, som faller under Allmänna
avdelningen, är:
Agronom Inger Pehrson, ordf
Forskningsledare Knut Per Hasund,
sekr
Professor emeritus Erik Arrhenius
Professor Maj-Britt Johansson
Verkställande direktör Carl Piper
Författare Fredrik Sjöberg
Vetenskapsjournalist Peter Sylwan
Enhetschef Bo Wallin
Professor Carola Wingren
Allmänna avdelningens
sekreterare
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Svensk skogslogistik har inget
att skämmas för!
Svensk skogslogistik ligger långt framme internationellt.
– Jag har sett en hel del av världens skogsnäring på senare år. Sverige har inget att skämmas för på
det här området, varken i forskning eller i praktik.
Så avslutade Jan Fryk Skogsavdelningens sammankomst den 2 april 2009. Temat var ”Skogsbrukets
infrastruktur”.

Karolina Boholm, Rådgivare Näringspolitik, Skogsindustrierna, inledde och konstaterade att skogsnäringen svarar för
en stor del av transportarbetet i Sverige. Efter Malmbanan
är skogsnäringen störst på järnvägstransporter. Man ligger
på andra eller tredje plats på lastbilssidan, där byggsektorn
leder.
– Skogsnäringen har ökat transporterna på järnväg med
75 procent sedan 2001, sade hon. Men lastbilstransporterna
är fortfarande helt dominerande. Därför är det viktigt för
skogsnäringen att staten fortsätter att satsa på ökad bärighet
i det allmänna vägnätet.
– Varje minut dygnet om kommer det in en bil till någon av våra mottagande industrier, sade Jan Gustafsson,
chef för Verksamhetsplanering, StoraEnso Skog i Falun.
Tillsammans med Sydved och verksamheten i Norge förser vi 200 mottagningsplatser med timmer, massaved och
skogsbränsle. Totalt transporterar vi 25 miljoner kubikmeter varje år och det kostar totalt 1,8 miljarder kronor.
För att få effektivare transporter hade han två önskemål:
– För det första vill vi ha bättre vägar. Det är inte rimligt att halva vägnätet ska vara avstängt halva året. För det
andra vill vi köra mer på järnväg. Men axeltrycket begränsar
i dag transportmöjligheterna. Dessutom är det oflexibelt,
tågtransporter måste planeras långt i förväg.

– Transportkostnaden är nu lika hög som drivningskostnaden, sade Gert Andersson, forskare och programledare för
logistik vid Skogforsk.
Skogforsk arbetar nu med beslutsstöd som ska hjälpa
hjärnan att hitta smarta virkesflöden och smarta vägval.
Här är Skogens nationella vägdatabas, SNVDB, ett viktigt
hjälpmedel. Den innehåller koordinater och data om vägkvaliteten för alla vägar i Sverige, både allmänna vägar och
skogsbrukets egna.
– Små lager, jämna flöden och mer transporter på järnväg, det är vad vi fokuserar på just nu, sade Henrik Sakkari,
logistikchef SCA Skog.
Henrik Sakkaris uppgift är att förse fyra bruk och sju
sågverk med vedråvara. Han berättade om de CTI-bilar
som SCA har i ”sin” flotta. Det är virkesfordon som utrustats med teknik för variabelt däcktryck (CTI = Central
Tyre Inflation). Med sänkt däcktyck minskar marktrycket
och man kan köra med fullt lass även på mjuka vägar utan
att förstöra dem. Ute på landsväg kan man sedan öka däcktrycket igen och köra med full hastighet.
Avslutningsvis berättade Henrik Sakkari om ETTbilen. Det är ett virkesfordon som byggts om så att det klarar en trave mer än ett vanligt virkesfordon (ETT = En
Trave Till). Bilen har en bruttovikt på 90 ton mot 60 ton
för dagens virkesfordon. Det är också fem meter längre.
Fordonet är primärt inte tänkt
att användas i skogen, utan för
fjärrtransporter på landsväg.
ETT-fordonet går nu som ett
pilotprojekt i en pendel från
Kalix till ett sågverk i Piteå.
Bilen går otroligt bra, sade han.
Det är inga problem i rondeller,
den spårar fint. Och vägslitaget
borde inte bli större än med ett
vanligt virkesfordon – snarare
lägre, eftersom vikten fördelas
på fler axlar.
Text: Carl Henrik Palmér

CTI-bil från SCA. Lastbilsförarna är
nöjda med den nya tekniken. Slangarna som hänger utanpå drivhjulet
är det enda som avslöjar att bilen är
utrustad med CTI-teknik. Foto: SCA.
KSLA Nytt & Noterat • nr 3 2009
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Fredrik Sjöberg
har ställt ut på
Biennalen
i Venedig
Fredrik Sjöberg, som blir hedersdoktor vid SLU i oktober
2009, har i höst också varit aktuell som utställare på Biennalen i Venedig. Där ingick hans stora blomflugesamling
från Runmarö som en del av konstutställningen i den
nordiska paviljongen.

Fredrik Sjöberg blir alltså också hedersdoktor vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, SLU.
Promotionen äger rum i Uppsala 2–3 oktober 2009. Han
kommer att hålla sitt promoveringstal under titeln ”Bidrag
till kännedomen om den akademiska felparkeringens
konst”. Sjöberg är ledamot i akademiens skogsavdelning och
höll högtidstalet vid akademiens högtidssammankomst 28
januari 2009. Han bor på Runmarö i Stockholms skärgård
och har under lång tid bidragit till att stimulera allmänhetens intresse för kunskap om såväl naturen och miljöfrågor
i allmänhet, som entomologi och insekter i synnerhet.
Så här berättar Fredrik Sjöberg om sin tillvaro just nu:

”

Mellan april 2009 och mars 2010 är jag bosatt i ett magnifikt barockpalats i den historiska staden Bamberg, belägen i norra Bayern. Jag har fått ett synnerligen generöst stipendium av Bayerns delstat, allt på grund av att Flug fällan
(Die Fliegenfalle) blev en oväntat stor succé i Tyskland, när
den kom ut här 2008. Mina välgörare lägger sig inte i vad
jag gör, bara jag bor här. Det kan man ju stå ut med.
Följaktligen har jag hittills mest arbetat med att slutföra min nya bok Russinkungen, som är den avslutande
delen av en trilogi vars två första delar var Flug fällan och
Flyktkonsten.

Som ytterligare ett exempel på att Flug fällan lever sitt
eget liv kan också nämnas att alla blomflugorna, alltså min
stora blomflugesamling från Runmarö, hela sommaren och
hösten ingått som en del av konstutställningen i den nordiska paviljongen vid Biennalen i Venedig.
Ett par tusen flugor i räta rader. Det är inte jag som har
hittat på att de kan betraktas som konst, men jag hade å
andra sidan inget emot att låna ut samlingen när jag blev
tillfrågad. Jag har själv inte varit där än, men mina utsända på plats vid invigningen har berättat om när drottning
Sonja av Norge invigde utställningen. Kul för flugorna,
tycker jag!
Under hösten har jag tänkt se mig om på bygden härnere – kulturlandskapet i norra Bayern är bitvis gudomligt vackert – men också att bevista diverse bokmässor och
litteraturfestivaler i Edinburgh, Helsingfors, Göteborg,
Berlin och Frankfurt. I planen ingår även ett visst mått av
öldrickning. Sammanfattningsvis kan man säga att jag har
det ganska bra.

”

En del av Fredrik Sjöbergs samling på Biennalen.

Flugsamlingen kan ses via denna länk: http://danish-nordic-pavilions.com/_pag/press.html#sjoberg.
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Recension av Fredrik Sjöbergs

Russinkungen
Bland telegrammen i SVT:s Kulturnyheterna torsdagen den 10 september
hade nyheten att en spindel uppkallats
efter David Bowie smugit sig in. Den
tyske spindelexperten Peter Jäger hade
i hopp om att öka medvetenheten om
utrotningshotade arter valt att namnge
spindeln efter popstjärnan. Spindelns
namn är numera Heteropoda davidbowie.
Hade det inte varit för akademiledamoten Fredrik Sjöbergs författarskap
hade nog, i alla fall för min egen del,
den här nyheten passerat rätt obemärkt
förbi. Och kanske får namngivningen
ses som en lyckträff. Enligt Jäger har
spindlar haft svårt att kvala in på listan
för rödlistade arter. Samtidigt bör betänkas att listan på djur som uppkallats
efter kända personer är rätt lång, enligt
Wikipedia 106 stycken.
Men historien kan också komma att
spela namngivningen oavsedda spratt.
År 1933 uppkallades en skalbagge efter Adolf Hitler – Anophthalmus hitleri.
Bakom detta stod en tysk entomolog
och det var tänkt som en hyllning till
führern, som enligt uppgift också ska
ha blivit glad, trots att den lilla skalbaggen var blind och ungefär lika stor
som en myra.
Historien om Anophthalmus hitleri
återfinns i Fredrik Sjöbergs senaste
bok, Russinkungen (Bokförlaget Nya
Doxa, 229 s.). Den liknar i stil, upplägg och tematik hans tidigare böcker
Flugfällan och Flyktkonsten. Genom att
läsa Sjöberg börjar man inte bara tänka
på föremålet för namngivningen, i det
här fallet spindlar, utan också på dem
som jagar rätt på dessa tidigare okända
arter, samlarna. De är minst lika intressanta som insekter. Och kanske
är också dessa utrotningshotade. Att
döma av dem som Sjöberg intresserat
sig för hör de oftast hemma i 1800talet och tidiga 1900-talet.

Gustav Eisen – Russinkungen

En i allra högsta grad levande och
samtida samlare är dock Fredrik
Sjöberg själv, och den samlare han
i Russinkungen lägger under lupp är
Gustav Eisen.
Gustav Eisen föddes 1847 i
Stockholm. Pappan var grosshandlare men dog, liksom Eisens mor,
när Gustav var i tonåren. Som barn
var Eisen ofta sjuklig och kom därför
att för luftombytets skull skickas till
Gotland. Gotlandsvistelsen var tursam
på flera sätt. Dels hade han bra lärare
som uppmuntrade hans naturintresse.
Dels träffade han Anton Stuxberg,
som han skrev sitt första naturhistoriska arbete tillsammans med, Bidrag
till kännedom om Gotska sandön. Året
var 1868 och Eisen var 19 år.
Samma år skrevs han i på Uppsala
universitet. Efter tre år vid universitetet
publicerade Eisen en ambitiös uppsats
om daggmaskar. Enkelt uttryckt gjorde sig Eisen ett namn som flitig forskare, vilket kom att öppna dörrar inte
bara i hemlandet, utan också i USA.
För Sven Lovéns och Naturhistoriska
riksmuseets räkning fick han i uppdrag
att samla in mollusker på den amerikanska västkusten.
Arbetet gick till en början utmärkt
men USA-vistelsen blev inte bara betydligt längre än vad som var tänkt från
början – det tog tre decennier innan
han återvände till Sverige, och då bara
på besök. Den innebar också att Eisens
livsplaner ändrade inriktning, och det
flera gångar.
En starkt bidragande orsak till denna allt annat än spikraka karriärbana
var att han blev ruinerad. Hela hans arv
var investerat i Sjöförsäkringsbolaget
Neptun, som gick i konkurs. Neptun
är kanske mer känt under namnet Sjöförsäkringsbolaget Triton i
Strindbergs Röda rummet. Strindberg
var för övrigt bekant med Eisen.
Efter det att Eisen ruinerats var han
tvungen att hitta andra utkomstmöj-

ligheter – daggmaskforskning var inte
en ekonomiskt sett särskilt inkomstbringande sysselsättning. Bland annat inköptes jordbruksmark där olika
grödor provades. En av dessa var vindruvsodling som förädlades till russin.
Och som var fallet med de flesta av de
verksamheter som Eisen kom att sysselsätta sig med – arkeologi, glaspärlor, porträtt av president Washington
et cetera – skrev han en bok i ämnet.
Gustav Eisen dog i New York 1940,
över 90 år gammal.
Det tar inte särskilt lång tid att
inse att researcharbetet måste ha varit
av det mer omfattande slaget. Den bild
Sjöberg tecknar av Eisen och hans liv
är både inkännande och skarp. Trots
detta är det ingen biografi över Eisen.
Här är det fråga om en essä, vilket ju
lämnar en så mycket större plats för
författarens egna upplevelser och erfarenheter. Men någon slags historieskrivning är det ändå vi får oss till livs.
Kanske ger en av kapitelrubrikerna –
”Sommarnattens naturhistoria” – en
fingervisning om vilka komponenter
som är betydelsefulla.
Med utgångspunkt i den egna historien och med den ena foten i biologin och den andra i humaniora lotsar
oss Sjöberg genom en värld där det för
oss som läsare finns många angreppspunkter som vi kan känna igen oss i.
Det gäller – för min egen del – till
exempel när han berättar om doften
av Cuprinol, att klättra med stolpskor
(som Sjöberg inte fick göra), att hitta
den sensor som reglerar gatubelysningen i ett samhälle, och inte minst,
Kaliforniens landskap.
Text: Per Eriksson

Läs mer om Russinkungen: http://www.nya-doxa.se/www/index.php?sida=nyheter.
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Remisser
KSLA har besvarat dessa remisser sedan sist
Trygg med vad du äter – nya myndigheter för säkra livsmedel och
hållbar produktion

Förslag till nationellt genomförande
av den europeiska landskapskonventionen

KSLA har lämnat synpunkter på
Trygg med vad du äter – nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar
produktion. Remissvaret har beretts
av ledamoten Annika Åhnberg.
Utredaren har gjort en gedigen
genomgång av de fyra berörda myndigheternas verksamheter vilket utgör
ett mycket bra underlag för arbetet
med att tydliggöra ansvarsfördelning mellan myndigheterna, fortsatt
effektivisering av verksamheterna
inom och mellan myndigheterna och
för fortsatt diskussion om förändrad
myndighetsstruktur.
KSLA tar inte ställning till förslaget om ny myndighetsstruktur,
men anser:
• att utredningens lagda förslag
borde ha kompletterats med några tydliga alternativ att jämföra
med, samt om önskade förbättringar kan uppnås inom ramen
för nuvarande myndigheter,
• att riskvärdering ska utföras oberoende av riskhantering,
• att namnet Livsmedelssäkerhetsmyndigheten är missvisande om
utredningens förslag genomförs,
• att förslaget innebär en ökad administrativ börda för lantbruksföretagen då man får fler myndigheter än idag att arbeta med,
men att livsmedelsföretagen får
minskad administrativ börda då
man istället för tre myndigheter
skulle få en att arbeta med,
• att utvecklingen och organisationen av myndigheternas arbete
inom området folkhälsa/livsmedel i vidare mening borde ha tagits upp i utredningen,
• att det veterinära arbetet och arbetet för god djuromsorg i sin
helhet bör analyseras ytterligare
innan beslut tas om ny myndighetsstruktur.

Den europeiska landskapskonventionen syftar till att förbättra skydd,
förvaltning och planering av europeiska landskap. Den syftar också till att
främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och till att stärka
allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Konventionen
innefattar alla typer av landskap som
människor möter i sin vardag och på
sin fritid. Remissvaret har beretts av ledamöterna Margareta Ihse, Ann Norderhaug och Torleif Ingelög.
KSLA ställer sig i huvudsak positiv
till förslaget och framhåller att Sverige
snarast bör ratificera den europeiska
landskapskonventionen enligt alternativ 3 men med större uppmärksamhet i
helhetstänkandet gällande landskapets
innehåll av natur- och kulturvärden än
vad som framhålls i utredningen.
Det är positivt att begreppet ”landskapet” tydligt lyfts fram som samhällets gemensamma resurs och grund
för areella näringar och god livsmiljö.
Landskapsbegreppet behöver göras
operativt. Definitioner bör tas fram
och preciseras eftersom många aktörer
från skilda discipliner blir delaktiga.
Den svenska översättningen från engelska bör ändras till ”ett område sådant
det uppfattas av människor och vars
karaktär är resultatet av och samspelet
mellan naturliga och/eller kulturella
faktorer.”
KSLA ställer sig negativ till att
huvudansvaret för landskapet ligger
på kulturdepartementet och dess verk
och inte på en samverkan mellan kultur-, miljö- och jordbruksdepartementen. En långsiktigt hållbar förvaltning
skall vara tvärsektoriell.

Läs hela remissvaret
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2009
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Läs hela remissvaret
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2012

Skog utan gräns? – ett betänkande
från Gränsskogsutredningen

KSLA har lämnat synpunkter på betänkandet Skog utan gräns. Remisssvaret har beretts av en grupp med
skogsbruks-, rennärings- och naturvårdsprofil.
I syfte att undersöka möjligheterna till regelförenkling för skogsbruket har utredningen haft i uppdrag
att se över gränserna för svårföryngrad skog och fjällnära skog samt regelverken kopplade till dessa gränser.
Enligt direktiven ska översynen göras med beaktande av andra regelverk
som rör samverkan mellan skogsbruk
och andra näringar, framför allt rennäringen, i dessa gränsområden. I
uppdraget har även ingått att undersöka under vilka förutsättningar staten kan teckna s.k. renskötselavtal
med markägare i viktiga områden
för renskötseln. KSLA konstaterar
att utredaren i vissa avseenden valt
att gå utanför dessa direktiv.
De unika natur- och kulturmiljövärdena i de fjällnära landsdelarna är
en stor tillgång för Sverige. Områdena
rymmer stora bevarandevärden, vilket bör beaktas både i näringslivet
och i politiken. Miljöpolitiken behöver därför fortsatt uppmärksamma
fjällen och de fjällnära områdena. De
areella näringarna i Norrlands inland
har såväl egna särskilda möjligheter
och utmaningar som gemensamma.
Därför är det viktigt att skogsbruk,
jordbruk och rennäring samverkar
och att staten i sin politik underlättar
sådan samverkan och tar tydligt ansvar för glesbygdens framtid. Staten
måste på flera sätt bejaka utvecklingen av inlandets näringsliv. En
framåtsyftande näringspolitik måste
grundas på respekt för såväl äganderätten som renskötselrätten.
Läs hela remissvaret
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2064

Forts. remisser
Yttrande över lagförslaget ”Ny lag om ekologisk
produktion”

Generellt, i både Sverige och EU, pågår omfattande
arbeten i syfte att förenkla regelverk och minska den
administrativa bördan för företagare. Det remitterade
förslaget verkar inte i den riktningen, menar KSLA.
Akademien anser därför att förslaget bör omarbetas så
att strävandena mot förenklade regelverk tillgodoses.
Med den lagstiftning som föreslås tas nämligen ytterligare ett steg mot offentlig reglering och förstatligande
av det som ursprungligen skötts av den privata sektorn
i gott samarbete med myndigheterna. Den ekologiska
produktionen och konsumtionen har hittills haft en
dynamisk och framgångsrik utveckling tack vare branschens förmåga att utvecklas i brett samarbete och under
demokratiska former.
Det finns en uppenbar risk att ökad offentlig reglering
inte bara leder till minskat engagemang och bristande
innovation i branschen – risken är också att intresset för
certifiering minskar hos producenterna. Byråkratin runt
certifieringen är redan nu ett hinder för anslutning till
kontrollen. Den statliga kontrollen av ekologisk produktion har redan lett till stigande kostnader och en negativ
likriktning vilket inte har ökat trovärdigheten för ekologiska produkter hos konsumenterna. Förslagen genererar
med andra ord ingen känd nytta, men avsevärda kostnader. Det vore bättre att verka för förenklingar, med ökat
ansvar och tilltro till sektorns förmåga att arbeta seriöst
och på så sätt få en fortsatt stark och dynamisk utveckling av sektorn.
Det är viktigt att måna om en fortsatt dynamisk utveckling av den ekologiska sektorn och att utnyttja det
tolkningsutrymme som finns för att minska offentlig
reglering och administration och låta branschen fortsätta
med en verksamhet man hittills drivit framgångsrikt och
med konsumenternas tydliga förtroende.
Läs hela remissvaret
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2071

Nya läroböcker om skogen
– De lärare som granskat böckerna är väldigt positiva. Vi tror att de kommer att ge
elever och lärare en djupare förståelse för
skogen. Jag hoppas att varje skola införskaffar böckerna och därför är de jättebilliga, säger Birgitta Wilhelmsson på
Skogen i Skolan.
Boken om skogen är en grundbok på
52 sidor. Läromedlet är tänkt att användas i grundskolan från årskurs 4 och uppåt. Här får man veta
hur skogar ser ut och fungerar – och vad man kan göra i skogen. Boken innehåller faktatexter och övningsuppgifter och
tar upp skogen som ekonomisk, ekologisk och social resurs

Klipp ur Postkodlotteriets tidning. Nordens Arks VD Lena M Lindén
är ledamot i Allmänna avdelningen. Vi gratulerar!

– de tre dimensioner som en hållbar utveckling vilar på.
Den andra boken, Skogen och klimatet, är ett fördjupningshäfte på 32 sidor.
Den beskriver vad som händer med vårt
klimat och om den roll som skogen kan
spela i sammanhanget. Också denna
bok varvar faktastycken med övningar
och diskussionsuppgifter.
Projektet har finansierats med tre
miljoner kronor från Skogssällskapet, vars uppgift är att främja naturvård, skogsskötsel och friluftsliv. Som komplement till
böckerna finns lärarhandledning, faktablad och en mängd
övningar på www.skogeniskolan.se.
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Snart är ”Blå Boken” här!
Fisk och fiske uppmärksammas som kanske aldrig förr. Vi uppmanas att äta mer fisk,
samtidigt som vi möts av svarta rubriker om överfiske, rovfiske och kollapsade torskbestånd.
Nu kommer äntligen ”Blå Boken”! Fisheries, Sustainability and Development är
en omfattande antologi som ger en överblick över globalt fiske och vattenbruk med
fokus på uthålliga ekosystem, ekonomisk utveckling, handel och människors försörjning. Boken vill också visa den inverkan de rika länderna har på utvecklingsländerna
inom fiskerisektorn. Hoten och möjligheterna inom globalt fiske och vattenbruk
täcks i 32 avsnitt, författade av 52 experter från hela världen.
Fisheries, Sustainability and Development tar plats i diskussionen som en vetenskapligt baserad och lättillgänglig källa till kunskap på området. Redaktörer: Per
Wramner, Hans Ackefors, Mikael Cullberg. 480 sidor, engelsk text. Boken släpps på
KSLA den 13 oktober 2009.
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Enaforsholm
den 18 september
Nu är det gult och rött, fina höstfärger.
Tyckte att jag nyss skrev några rader för KSLA-Nytt & Noterat från Enaforsholm. Då, i maj, var det skir grönska ute. Nu är det gult och rött, fina
höstfärger.

Färskaste nyheten på Enaforsholm är
att vi idag har fått vår nya vägvisare
och förvarningar. Vägvisare är det
som de flesta kallar för vägskylt, det
vill säga de skyltar som står utmed
E14 och med text och symboler visar att på Enaforsholm Fjällgård kan
besökaren övernatta, äta, fiska eller ta
del av friluftsområdet.
Sommarsäsongen har varit bra. Perioden maj till och
med september har vi ökat vi antalet gästnätter (övernattningar) med 18 procent. Maj, juni och augusti ökade medan
juli och september minskade lite, allt jämfört med samma
period år 2008.
Under 2009 har bland annat två stora grupper varit betydande. En doktorandgrupp från SLU och en tysk grupp
från Frankfurt. Båda grupperna ser idag ut att vilja upprepa
sina kurser på Enaforsholm.
KSLA:s egen fjällkurs Enaforsholmskursen hade i år
ett stort antal deltagare och kursledningen fick upprätta en
reservlista. Om jag förstått det rätt blir det 60-årsjubileum
för kursen nästa år.
Till det goda resultatet i år har också många ledamöter
bidragit. Många kommer privat och för några dagars besök.
Men många har också sett till att kommittéer, företagsgrupper eller andra organisationer har förlagt sina konferenser
och möten på Enaforsholm. Även några stamgäster har haft
avgörande betydelse för att fler grupper kommer hit.
September ger oss lite färre gäster och övernattningar
än förra året. Bland annat så ställde vi in Akvarellkursen på
grund av för få anmälda. Men vi vill genomföra den nästa
år igen. Det finns nästan inga fjällripor på de marker där
vi brukar jaga ripor. Därför ställde vi in ripjakterna i år.
Länsstyrelsen och många andra markägare har också avlyst
ripjakten i år.
Däremot genomför vi två älgjaktsarrangemang. Det
finns lediga pass till dessa jakter och vi ser gärna att dessa
bemannas av KSLA:s jaktkunniga ledamöter.

Den Blåhammarenvandring som varje
år leds av Ann-Britt
Karlsson genomfördes i augusti. Anmäl
dig till den nästa år för
det är en enkel, vacker
och välsmakande aktivitet.
Marie och Kalle,
Trädgårdsmästarna Kalle Magnér och
Marie Jarnäng.
våra trädgårdsmästare,
har gjort fyra arbetsperioder i trädgården.
Trädgården har fått en
ny Trädgårdsplan, det
vill säga en tavla som
visar vilka växter som
finns och var de finns.
Den är nu, tack vare
Kajaker och kandensare finns att hyra.
våra före detta trädgårdsmästare Maja
och Anna, digitalt lagrad och kommer att vara lättare att
uppdatera i framtiden. Nya växter har också tillkommit,
både i och utanför trädgården, bland annat vårlökar, hägg,
björk och rosor.
Eftersom många gäster kommer med tåg har det länge
varit ett önskemål om att det på Enaforsholm bör finnas
cyklar att hyra. Nu har vi fyra fina cyklar som kan hyras.
Det kan vara fint att cykla materialvägen till Storlien eller ta en caféutflykt till
Handöl. Vägen till Storulvån är nyasfalterad och lättcyklad. Två rejäla kanadensare
finns också att hyra för den paddlingssugne.
Idag har vi älgjakt på Enaforsholm
och Skogskötselkommittén är på besök i
tre dagar.
Välkomna till Enaforsholm i vinter!
Text och foto: Bosse Berglund
KSLA Nytt & Noterat • nr 3 2009

15

Kalendarium 2009
24 sept Konferens
”Livsmedelstillsatser – risk och nytta”
24 sept Boksläpp
Columella – Tolv böcker om lantbruk
30 sept–1 okt Konferens
i Hässleholm ”Vattnet som förutsättning för tillväxt och uthållig trädgårdsproduktion”
8 okt Seminarium
”Intensivodling av skog”
Samarrangemang med SLU.
8 okt Akademisammankomst
”Vad är skogens bidrag till växthusgaserna?”
Skogsavdelningens sammanträde
12 okt Seminarium och boksläpp
”Lamm i kokkonsten – från får i kål till
kebab”
13 okt Boksläpp
”Fisheries, sustainability and development”
15 okt Seminarium
”Strategier för att minska kadmiumintaget via maten”

16 okt Seminarium
”Achieveing food security in times of
crisis”
Samarrangemang med FAO.
20 okt Seminarium
”Millefolium, rölika och näsegräs”
Samarrangemang med Stockholms
Gartnersällskap.
21 okt Seminarium
”Vindkraft, javisst! Men inte alltid och
inte överallt”
23–24 okt Älgjakt
på Enaforsholm Fjällgård
3 nov Seminarium
”Stärkt konsumentinflytande över fisken”
4 nov Seminarium
”Hur möte det ekologiska lantbruket
klimatproblemen?”
12 nov Seminarium
”EU energy policy and utilization in EU
countries”
12 nov Akademisammankomst
i Alnarp ”Naturvårdens nya utmaningar”
Allmänna avdelningens sammanträde

24 nov Seminarium
”Baltic Sea Action Plan – hur ser det
ut i nuläget?”
26 nov Seminarium
”Strategiskt och operativt ledarskap
för ökad produktivitet”
10 dec Seminarium
”Om epigenetik – förvärvade egenskaper kan ärvas, betydelsen för
förädlingen av djur och växter”
10 dec Akademisammankomst
”Året som gick – året som kommer”
15 dec Konferens
”Antimicrobial resistance”

2
Aktiviteterna äger rum i akademiens
lokaler på Drottninggatan 95 B
i Stockholm om inget annat anges.
Ytterligare information finns på
akademiens hemsida: www.ksla.se
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Columella Tolv böcker om lantbruk
För alla intresserade av antikens historia!
Akademien ger ut Columellas Tolv böcker om lantbruk i svensk översättning. Boken skrevs
på 100-talet e.Kr. och har haft avgörande betydelse för det västerländska jordbruket ända
in på 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. 680 sidor. Pris: 350 kr + porto (ca 70 kr).

Beställ från KSLA, Enheten för de areella näringarnas historia
Tel 08-5454 7720. Fax 5454 7730. E-post kslab@ksla.se. Hemsida www.kslab.ksla.se.
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