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Sekreteraren har ordet
Årets
högtidssammankomst den 28 januari
lockade över 500 gäster
med Deras Majestäter i
spetsen, uppenbarligen en
lyckad fest att döma av den
feed-back som når mig.
Pågående utvärdering tipsar oss om särskilt bra detaljer som vi ska behålla och
mindre lyckade inslag som
vi ska jobba vidare med och
förändra. Extra bra är att vi
markerar ett genomgående tema – i år Jean Bernadotte – och
i tal, mat, musik och utsmyckning knyter an till temat.
Herman Lindqvists anförande ”Karl XIV Johan – krigaren
som ville erövra kulturen” och Christina Möllers och Carl Jan
Granqvists komposition och presentation av mat och dryck
blev just de uppskattade höjdpunkter vi hoppats. Fortfarande
är pris- och belöningsceremonin lite ”rörig” och uppfattningarna om när bussen skall gå tillbaka till Uppsala är flera. Läs
mer om högtidssammankomsten på sid 10.
Enheten för de areella näringarnas historia (ANH)
ger ut ett Nyhetsbrev som jag verkligen vill rekommendera, inte bara till den agrar- och skogshistoriskt intresserade. Redan första numret spreds till 1.300 epostadresser
och dagligen droppar det in nya prenumeranter. I nästan
alla moderna frågor som akademien jobbar med finns en
historia värd att känna till, dels för att vägen framåt brukar vara krokig med såväl jobbiga bakslag som glädjande
språng, dels för att det är kul att kunna ”glänsa” med gedigna kunskaper i sina framställningar. Läs nyhetsbrevet här:
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2249
KSLA är ingen uttalad miljövårdsorganisation, vi arbetar
ju med bärkraftig produktion av biologiska produkter och
tjänster. Nyligen rankades tio av våra ledamöter bland de 100
miljömäktigaste i Sverige, ett tydligt tecken på att ansvarsfullt nyttjande av de gröna naturresurserna ökar i betydelse.
Läs mer på sid 13.
Så länge åkrarna ”bara” odlade mat och skogarna brädor
och papper var det vanliga miljöbudskapet ”Mindre intensiva
metoder och mera reservat!” Nu ska många av de framtida
energilösningarna med mera hämtas på åkrarna och i skogen tonas tidigare kritik av effektiv produktion ned. Jag har
sagt det tidigare och upprepar: 1972 hette FN:s stora möte
i Stockholm ”Miljökonferensen”. 1992 i Rio hette den ”Utvecklings- och miljökonferensen” och 2002 i Johannesburg
”Bärkraftig utveckling”. Så 2022 års FN-konferens heter väl
”Effektiv produktion”.
Forsknings- och reseanslag från tre av våra stiftelser skall
sökas senast 1 april, se annons på sid 19.
Naturens år 2010 har temat ”Biologisk mångfald”, där
KSLA, jämte 20-talet andra organisationer och myndigheter,
deltar. Se http://www.ksla.se/dir/138/index.html.
Hälsningar – må så gott!
Åke Barklund
Akademiens sekreterare och VD

Johan Rockström:

”Vi håller på att såga
av den gren vi sitter på!”
År 2007 varnade FN:s klimatpanel för att mänsklig aktivitet kan leda till
en omfattande klimatförändring. Sedan dess har forskarna sammanställt
kunskaper, som bekräftar att jordens medeltemperatur ökar på grund av
utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Nyligen publicerade tidskriften
Nature en artikel om att gränsen för farlig klimatförändring redan har
passerats.
Text & foto: Ylva Berlin

Bakom studien står bland andra akademiledamoten Johan
Rockström, professor vid Stockholms universitet och chef för
Stockholm Environment Institute (SEI). Johan blev för övrigt
utsedd till Årets svensk 2009 av tidskriften Focus. Han fick
utmärkelsen för ”sitt engagerande och entusiasmerande arbete
för en hållbar utveckling”, enligt den eniga juryn.
Forskarna talar om Tipping Points, att när vissa gränser
överskridits, så ökar risken för stora och snabba förändringar
i naturen:
– Det handlar inte bara om klimatförändringen, utan om
abrupta globala miljöförändringar, så allvarliga att vi kan tala
om att mänskligheten är i fara, förklarar Johan Rockström.
Han har det senaste året handlett en grupp 28 internationellt väl kända forskare, som har identifierat och kvantifierat
nio så kallade planetary boundaries – gränsvärden för att livet
ska utvecklas och blomstra.
– Mänskliga aktiviteter har nu nått en sådan omfattning att
abrupta globala miljöförändringar inte går att undvika. Om
vi ska kunna leva ett gott liv, så måste vi undvika de kritiska
tröskeleffekterna, samt respektera de klimatologiska, geofysiska, atmosfäriska och ekologiska processerna, säger Johan
Rockström. Om gränsvärdena passeras, så kan det få förödande konsekvenser för hela mänskligheten.

Allvarligt äventyra

Forskarna har identifierat nio globala processer och potentiella biofysiska tröskelvärden, som kan ge stora förändringar
i miljön. Man har även tagit fram gränsvärden för att undvika att tröskelvärdena passeras. De nio globala processerna är
utsläppen av växthusgaser, förtunningen av ozonlagret, förändrat mark- och vattenbruk, förlusten av biologisk mångfald,
försurningen av haven, kväve- och fosforläckage i land och
hav, aerosoler i atmosfären, samt miljögifter.
Vissa gränsvärden har passerats, såsom klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald och kvävetillförseln
i biosfären. Forskarna menar att de nio processerna är starkt
sammanlänkade – när gränsvärdena passeras, så äventyrar det
möjligheten att hålla sig inom säkra nivåer i övrigt.

Dramatisk diskrepans

– Vi befinner oss i ett akut tillstånd. Det internationella energiorganet IEA släppte för en tid sedan en prognos, som visar

Johan Rockström, Årets svensk 2009, menar att vi redan har passerat gränsen
för farliga klimatförändringar. Det handlar inte längre om klimat och miljö
utan om mänsklighetens överlevnad, hävdar han.

att utsläppen av växthusgaser ökar. Vi kan nå oacceptabla nivåer koncentration av växthusgaser i atmosfären på drygt 550
ppm (parts per million/miljondelar). Ingenting verkar stoppa
utvecklingen. Vi kan inte återgå till 350 ppm, en stabilare situation och den gräns vi satt för att klimatet inte ska ändras
för mycket.
Hela utvecklingen beror på att 20 procent av mänskligheten lever oljebaserat. Resterande 80 procent vill ha det
likadant. Kina bygger ett kolkraftverk – som motsvarar ett
svenskt kärnkraftverk – varje vecka året runt! Utvecklingen
är svår att stoppa. Kina och Indien ratar bindande avtal. Det
finns en stor diskrepans mellan vart världen är på väg och vad
forskningen visar.

Utomordentligt allvarligt

Ungefär hälften av utsläppen av växthusgaser bidrar till den
globala uppvärmningen. Andra hälften binds i skog, mark och
hav. Fast nu finns det signaler om att naturens kapacitet avtar.
Havet blir mer och mer mättat. Den okontrollerade avverkningen av regnskog minskar trädens möjligheter att binda kol.
Vi håller på att såga av den gren vi sitter på – med den ena
handen släpper vi ut växthusgaser och med den andra krymper vi ekosystemets kapacitet att lagra kol.
– När man samlar all världens kunskap, så inser man att läget är utomordentligt allvarligt. Det handlar inte om klimatet
och miljön, utan om mänsklighetens överlevnad – inte minst
grunden för den ekonomiska utvecklingen.



Synpunkter på denna artikel?
Du som är ledamot kan diskutera frågan
i Ledamotsrummet på vår hemsida.

www.ksla.se
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Tickande bomb

Mänsklig aktivitet släpper ut nio gigaton växthusgaser per
år. Det är en västanfläkt jämfört med de hundratals gigaton
metan, som riskerar att läcka ut i atmosfären när permafrostregionerna i den sibiriska tundran tinar.
– Det allvarliga är att våra aktiviteter inte är huvudmotorn
bakom den uppvärmning vi nu kan notera, utan startgasen till
en mycket kraftigare process. Resultatet kan bli en temperaturhöjning på tre, fyra, fem eller sex grader. Då får vi en värld
med helt andra livsbetingelser. Från Paleo-data vet vi att när
det var tre grader varmare än idag, så var förutsättningarna
annorlunda. Forskarna är inte helt säkra, men väldigt många
vetenskapliga pusselbitar har kommit på plats efter FN:s
larmrapport hösten år 2007.

Vad tror du om framtiden?

– Mycket tyder på att det är för sent att undvika stora negativa
följder. Vi har satt igång processer, som kan ge enorma förändringar. Det krävs gigantiska investeringar för att anpassa
mänskligheten till en klimatförändring – betydligt tuffare
villkor än vi tidigare trott. Vi måste snarast förbereda oss för
en värld, som är tre till fyra grader varmare.
I en nära framtid kan en miljard människor leva utan
dricksvatten, för att glaciärerna i Tibet smälter och områden
i Afrika inte kan bedriva jordbruk. Södra Europa kan få ett
ökenliknande klimat stora delar av året. Det är möjligt att
undvika de värsta scenarierna – farliga utsläppsnivåer på över
500 ppm – och sedan fånga upp utsläppen med hjälp av naturen.
– Vi kan plantera träd för att binda kol och lägga in produkten i en fjärrvärmeanläggning för el och värme, samt koppla
det till ett kollagringssystem – då går kolet från skogen in i
anläggningen, ner i marken och sänker utsläppsnivån. Det går
att vända utvecklingen, men globala avtal måste komma nu.

I annat fall riskerar vi att få en klimatförändring, som gör att
det blir mycket svårt att leva på den här planeten.

Hur många år har vi på oss?

– Det fossila samhället ska bort, en gigantisk omställning för
stor del av mänskligheten. Utsläppen bör minska med åtminstone fem procent per år. Det kräver en stark politisk styrning,
som bland annat innebär global skatt på utsläpp av koldioxid.
Solenergi är troligen den bästa lösningen.

När blir det tröskeleffekter, med stora katastrofer som följd?

– Arktis är förlorat, vilket leder till gigantiska konsekvenser
för fisket, en ökad medeltemperatur och höjning av havsytan.
År 2030 kan nederbördsmönstret ha sänkt livsmedelsproduktionen i Afrika med 25 procent. Sårbara kontinenter drabbas
hårt med stora flyktingkatastrofer, som följd. Vissa delar av
Afrika får mycket nederbörd och intensiva stormar. Korallreven klarar inte stora temperaturhöjningar.
Regnskogarna kan reduceras och Amazonas förvandlas till
ett område med savann. Världens glaciärer är hotade, speciellt
Himalaya som har en stor
betydelse – sex stora flodområden och vattenkälla för drygt
Miljömäktig!
en miljard människor. När
Tidningen Miljöaktuellts
det gäller havets nivå, så
läsare har rankat
kan det handla om en
höjning på flera meter.
Johan Rockström
Sedan blir det en omsom nummer 2
flyttning av människor,
av de 100 mest inflytelserika
djur, växter, nya växtpersonerna i Miljö-Sverige.
säsonger och helt andra
Mer om det på sid 11.
grödor.


Nu startar nätverket för skoglig omvärldsanalys och resursutveckling
Kommittén för internationella skogsfrågor har under
de två senaste åren arbetat fram ett förslag till en institutionell lösning för hur den svenska skogssektorn kan
handskas med omvärldsanalysfrågor i nätverksform.
I detta arbete har ett stort antal strategiskt viktiga organisationer och institutioner deltagit, däribland departement,
myndigheter, SLU, industri, Skogsägarna med flera.
Målen för en svensk skoglig tankesmedja driven i nätverksformat är:
 att på ett obundet sätt identifiera frågor av internationell natur som har eller kan tänkas få ett stort inflytande
på, eller utgöra ett problem eller möjlighet för den svenska
skogsnäringen.
 att analysera och skapa plattformar för att diskutera
dessa frågor, och att verka för att resultaten av sådan analys
och rekommendationer från diskussionerna kommer be-
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rörda myndigheter, företag,
organisationer, institutioner
och individer till del.
Från och med den 1 mars
kommer nätverket att ha ett
stödjande sekretariat på deltid, i form av Skog Dr Fredrik Ingemarson (sekreterare
i kommittén för internationella skogsfrågor). Fredrik
Ingemarson kommer att
ha sin arbetsplats inom
KSLA:s lokaler. I inledFredrik Ingemarson
ningsskedet finansieras sekretariatet av SLU och akademiens A. W. Bergstens fond.
Avsikten är att flera av de svenska skogsintressenterna ska
ansluta sig under året allteftersom verksamheten formas. 

Skogen svår nöt i kommande klimatavtal
Skogen kan bli en stor pluspost i den svenska kolbalansen – eller en stor minuspost. Allt beror på hur man bestämmer sig för att räkna i ett framtida internationellt
klimatavtal. Valet av bokföringsregler är därför mycket viktiga för Sverige. Det kom
fram vid Skogsavdelningens sammankomst den 8 oktober 2009.
Text: Carl Henrik Palmér • Foto: Ylva Nordin

Temat för sammankomsten var ”Vad är skogens bidrag till
växthusgaserna?”. Frågan skulle besvaras av de två SLU-forskarna Anders Lundström och Mattias Lundblad. Men det var
inte lätt att ge ett entydigt svar, visade det sig.
Helt klart är att kolförrådet ökar i den svenska skogen.
Här har vi entydiga bevis i form av data från den rikstäckande
Riksskogstaxeringen. Om man bara utgår från nettoflödet av
kol är skogen en positiv post i den svenska kolbalansen. Annorlunda uttryckt: räknar man bara dagens nettoupptag av kol
kan skogen hjälpa Sverige att nå våra uppsatta mål för växthusgaser.
Men i klimatförhandlingarna finns det de som menar att
man i stället ska se hur skogens kolförråd utvecklas över tiden. Och då är bilden inte längre lika enkel för Sveriges del,
för avverkningarna i Sverige är i dag så höga att ökningen av
kolförrådet har minskat de senaste 18 åren. Eller med andra
ord: den svenska skogen tar upp mindre kol per år i dag än vad
den gjorde för 18 år sedan.
Utgår man från det sättet att räkna kan skogen påverka den
svenska klimatbokföringen negativt i stället. Det beror på att
avverkningarna ökat under 2000-talet – dessutom drabbades
vi ju av stormarna Gudrun och Per som fällde mycket skog.
I dag vet ingen vilken beräkningsmodell som kommer att
gälla i ett eventuellt klimatavtal. Men det är definitivt inte
ointressant för Sverige vilken modell man fastnar för.
Enligt Mattias Lundblad bör ”bra” bokföringsregler för
skog innehålla:

 Incitament för att bedriva ett långsiktigt och hållbart
skogsbruk och för att minska pågående avskogning.
 Regler som omfattar en så stor del av den globala skogsresursen som möjligt för att undvika koldioxidläckage. Detta
gäller såväl industri- som utvecklingsländer.
 Regler för hur man ska räkna på kollagret i träprodukter.
Det är ett incitament för att använda mer trä för att ersätta
mer fossilkrävande alternativ.
Mattias Lundblad pekade också på ett antal problem vad
gäller skogens roll i ett klimatavtal. En komplikation är att
andelen förnybar energi i EU enligt redan fattade beslut ska
öka till 20 procent. Detta är inte möjligt att nå om vi samtidigt ska öka kolförråden i skog och mark markant.
En annan komplikation är att länder med en dominerande
skogssektor inte behöver göra lika långtgående åtgärder för
att minska användningen av fossila bränslen som länder utan
skog. Och i slutänden är det ändå användningen av fossila
bränslen som är grundproblemet.
Anders Lundström och Mattias Lundblad redovisade slutligen också beräkningar för hur ett ökat uttag av avverkningsrester som grenar, rötter och toppar påverkar kollagret i den
svenska skogen. Ett fördubblat uttag får bara en liten effekt på
det totala kollagret i skogen, menade de. Det beror på att ett
ökat uttag av avverkningsrester visserligen minskar mängden
förna på marken, men en stor del av denna förna bryts i vanliga fall ned ganska snabbt och försvinner upp i atmosfären.


Avverkningen i Sverige är idag så omfattande att ökningen av kolförrådet i skogen inte fortgår som tidigare.
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Intensivodling ger betydligt mer skog
– men det tar tid!
Genom att intensivodla skog på knappt fyra miljoner hektar kan vi öka avverkningarna i Sverige med 36 miljoner kubikmeter per år. Men det tar tid, först om
30 till 50 år kan avverkningarna öka mer påtagligt.
Text: Carl Henrik Palmér • Foto: Ylva Nordin

I den skogspolitiska propositionen för
ett år sedan lovade regeringen att utreda
vilka möjligheter vi har att öka skogsproduktionen i Sverige. Uppdraget gick
till SLU och den 8 oktober 2009 presenterades utredningen på KSLA.
– Enligt regeringsuppdraget är intensivodling på skogsmark bara tänkbar
på marker med låga kultur- och naturvärden. Utredningen lade nivån tänkbar
skog på 3,5 miljoner hektar, berättade
Anders Lundström vid SLU.
Till detta kommer nedlagd jordbruksmark, som kan bli så mycket som
0,4 miljoner hektar. Totalt kan alltså 3,9
miljoner hektar komma att intensivodlas de kommande femtio åren.
Urban Nilsson, forskare med inriktning på skogsproduktion vid SLU i Alnarp, pekade ut de tre viktigaste verktygen för intensivodling på skogsmark:
contortatall, klonskogsbruk med gran
och behovsanpassad gödsling.
Den nordamerikanska contortan växer på rätt marker runt 35 procent bättre
än vanlig svensk tall. Högförädlade
grankloner växer runt 30 procent bättre
än ortens gran och med behovsanpassad
gödsling med framförallt kväve kan tillväxten nästan fördubblas.
På jordbruksmarken är snabbväxande
hybridasp huvudalternativet vid intensivodling.
Kalkyler visar att plantering med
contorta och högförädlade grankloner
är mycket lönsamt, medan behovsanpassad gödsling ger ungefär samma lön-

De flesta som engagerat sig i utredningen om ökning av svensk skogsproduktion menar att intensivodling är acceptabel om den inte överskrider 10 procent av skogsarealen och endast försiggår i skogar med
låga miljövärden.

samhet som en vanlig granplantering.
– Intensivodling är också samhällsekonomiskt lönsamt, sade Runar Brännlund, nationalekonom vid Umeå Universitet och SLU. Den ökade tillväxten
är bra för Sveriges koldioxidbalans. Det
är en pluspost i en samhällsekonomisk
analys. Men en minuspost är att skogarna blir mindre attraktiva för friluftslivet.
– På beståndsnivå är intensivodling
på skogsmark negativt för den biologiska mångfalden, menade Lena Gustafsson, professor i skogsbiologi vid SLU.
Men de flesta av de miljöforskare som
engagerats i utredningen ansåg att intensivodling var acceptabel så länge den
höll sig på 10 procent av skogsarealen,

KSLA deltar i Naturens år
Naturens år är en samverkan mellan ett 20-tal
myndigheter och intresseorganisationer som startade 2009
för att uppmärksamma 100-årsjubileet av Sveriges första nationalparker
och naturskyddlagstiftning.
6
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under förutsättningen att den enbart
görs i skogar med låga miljövärden och
att man kompenserar för förlorade miljövärden med mer omfattande naturhänsyn i resterande skogar.
– Behovsanpassad gödsling är den
åtgärd som innebär störst påverkan på
mark, vatten och växthusgaser, berättade Annika Nordin från SLU i Umeå.
Det är framförallt det ökade läckaget av
kväve som kan bli problem. Samtidigt
är ökad skogstillväxt bra för balansen av
växthusgaser. Med utredningens förslag kan det årliga svenska utsläppet av
koldioxid minska med cirka 30 miljoner
ton. Det motsvarar hälften av dagens
utsläpp från fossila bränslen.


http://www.naturensar.se/sv/Kalender/

För 2010 är temat biologisk mångfald,
med anledning av FNs internationella
år för biologisk mångfald (IYB), med
övergripande syfte att koordinera och
driva en nationell samverkan kring temat biologisk mångfald.

Naturens år har en webbplats med ett
kalendarium där deltagarna själv lägger
in sina aktiviteter. Vilket självfallet även
KSLA gör. Under 2009 publicerades
över 1.000 aktiviteter som arrangerades
av samverkans deltagarorganisationer.

Rennäringens framtid står på
spel – varför är det så tyst?
Det treåriga Sápmiprojektet inom Allmänna avdelningen avslutades med ett seminarium
den 2 februari 2010 på KSLA som lockade ett 90-tal deltagare.
Text: Christer Hoel • Foto: Marie Enoksson, Sametinget

Seminariet inleddes med historiska tillbakablickar på hur samernas rättigheter
och rennäringens regelverk utvecklats
under de senaste 300 åren och fram
till nu. Samernas rättigheter var betydligt större på 1700-talet. Sedan kom en
kraftig försämring under 1800-talet,
men därefter i någon mån en successiv
förbättring av deras rättigheter.
En panel med företrädare för allmänintressen, skogsbruket och samerna
gav sin syn på varför det blivit som det
blivit. Inte oväntat är verklighetsbilden
högst divergerande, allt från att samerna och rennäringen är privilegierade till
motsatsen.
Av det som framkom kan nämnas att
det pågår en ganska intensiv debatt om

rennärings-/samefrågor, särskilt i landsbygdsmedia, så det är inte så tyst som
rubriken gör gällande.
Det är emellertid svårt att finna gemensamma ståndpunkter och lösningar
då verklighetsbilden är så olika. Från
panelen framkom också bland annat att
lagstiftningen är otydlig och behöver
preciseras – men också motsatsen, att
lagstiftningen är tillräcklig och det är
domstolarnas sak att tolka lagen.
Vidare framhölls att samerna tryckts
tillbaka genom kolonialism och kolonisering under 1800-talet och delar av
1900-talet och att det nu är hög tid för
samhället att gottgöra detta. Samt att
det behövs mer av lokala lösningar eftersom renskötare och småbrukare i många

fall har samma problem med en allt mer
sviktande samhällsservice.
Diskussionen var intensiv och berörde ett stort antal frågor. Bland annat
ställdes frågan om rennäringspolitiken
kan frigöras från samepolitiken. Samsyn
rådde dock om att rennäringen behöver
fortsatt stöd och stärkas. Det framgick
också att det ankommer på staten att
tydliggöra vad som gäller och att det
inte är konkurrerande näringar som ska
lösa konflikterna.
Arbetet med rennäringsfrågorna
kommer att få en fortsättning i någon
form inom akademiens Kommitté för
landsbygdsutveckling.
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Aktuell ledamot

Mjölkkor
är livet för
SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)
har från årsskiftet ny dekanus – akademiledamoten Kerstin Svennersten Sjaunja. Hon gillar verkligen att forska om mjölkkor, och
får något särskilt i blicken när hon beskriver sin relation till dessa
djur.

Kerstin!

Text: Carin Wrange, SLU • Foto: Julio Gonzalez, SLU

Kerstin Svennersten Sjaunja är professor i husdjurens inhysning och skötsel,
speciellt idisslare. Hon valdes in som ledamot i akademiens jordbruksavdelning
år 2004.
– Mjölkkor är ett av våra viktigaste
produktionsdjur. Kor är också rogivande
djur som är bra för människors mentala
hälsa. Jag känner värme och harmoni
när jag arbetar med dem, säger hon.
Efter att Kerstin för tre år sedan tog
på sig uppdraget som prodekanus för
VH-fakulteten har tiden med kossorna
blivit begränsad. När hon nu efter 1 januari klivit upp ännu ett steg, och blivit
dekanus för SLU:s näst största fakultet,
lär det knappast finnas tid alls för egen
forskning om hennes favoritdjur.
– Det får jag ta igen sen, när min period på tre år är över. Jag har verkligen
ambitionen att fortsätta med forskningen igen, det är så roligt.
Kerstin växte upp på en gård i Skåne
där det fanns mjölkkor. Självklart fick
hon hjälpa till med mjölkandet ibland.
Efter avslutad utbildning till husdjursagronom vid SLU 1984 har hon forskat och utbildat om kor, främst om vad
som händer fysiologiskt i samband med
mjölkningen.
Hon har också tillsammans med flera
kollegor på institutionen för husdjurens
utfodring och vård arbetat med utvecklingen av automatiska mjölkningssystem. Dessa har inneburit en revolution
i ladugården, både för bonden och för
kossorna. Många av de lantbrukare
8
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som satsar på nya stallar för
mjölkkor har också valt att
investera i ett system med
automatisk mjölkning (robot).
– Systemet fungerar
verkligen bra, det är djurvänligt och ger korna stimulans.

Byggprojekt engagerar

I sin roll som dekanus kommer Kerstin att få ägna
många arbetstimmar åt de stora byggprojekt som fakulteten har framför sig.
Satsningen ute på Lövsta forskningscentrum för lantbrukets djur, strax öster
om Uppsala, har hon redan lagt ett stort
engagemang i. Arbetet med Veterinäroch husdjursvetenskapligt centrum på
campus Ultuna lär med all säkerhet kräva sin beskärda del av arbetsbördan. Det
kommer att bli ett av Sveriges största
byggen.
– Jag är så himla glad att Lövstabygget nu är igång, säger Kerstin. Det
är en jätteintressant satsning där SLU
verkligen visar att vi tror på framtiden
för djurhållning av lantbrukets djur. Att
det nu dessutom blir en etablering av ett
slakteri på Lövsta känns fantastiskt bra.
Det kommer att gynna både utbildning
och forskning.
Under hösten 2011 beräknas anläggningen i Lövsta vara klar för att ta emot
forskare, studenter, personal och ett
stort antal djur. Där ska rymmas kor,

grisar och fjäderfä. Till Lövsta ska såväl
näringen som den intresserade allmänheten bjudas in.
Kerstin tycker det är viktigt att fakultetens forskare och lärare syns och hörs
mer i samhällsdebatten. Djurhållning
och djuromsorg är viktiga frågor som
engagerar människor. På Lövsta finns
chansen att visa upp hur djuromsorg kan
se ut i praktiken. Dessutom passar det
väl in i SLU:s strävan att öka samverkan
mellan universitet och samhälle.
Förutom behovet av ökad samverkan
ser Kerstin även andra utmaningar för
fakulteten. En sådan är att utifrån utvärderingen om SLU-forskningens kvalitet och nytta (KoN) se över vilka områden som ska stärkas och hur de kan få
flera forskargrupper att finnas bland de
världsledande inom sitt område. Inom
fakulteten finns redan världsledande
grupper, men de kan bli fler. En annan
utmaning är att fakultetens forskare
måste bli bättre än tidigare på att söka
externa anslag. 			


Konstruktiv diskussion om
biobränslens klimatnytta
Efterfrågan på biodiesel ökar. I Sverige består biodieseln
av rapsmetylester, RME.

Hur bra är biobränslen för klimatet – egentligen?
Det var den övergripande frågan för det rundabordssamtal som
KSLA:s energikommitté arrangerade den 7 december 2009.
Det blev en bra och öppen diskussion, men den gav kanske inget
helt entydigt svar, då mycket beror på hur biobränslet har odlats
och vilken tidsaspekt man har.
Text: Carl Henrik Palmér • Foto: Arkiv (raps), Ylva Nordin (klöver)

De har på regeringens uppdrag analyserat några
inhemska biodrivmedel, bland annat etanol av spannmål
och RME av raps.

– Eldning av grot, det vill säga toppar och grenar från slutavverkningar, är mycket bra för klimatet, menade Göran Ågren,
SLU i Uppsala.
– Fast bilden är lite komplicerad, erkände han. När man
börjar elda grot i stor skala, så kommer atmosfärens innehåll
av koldioxid att öka de första 20 till 30 åren, jämfört med om
groten hade fått ligga kvar på hygget. Men den här ökningen
planar ut efter cirka 30 år, och överskuggas helt av grotens
stora klimatnytta, som är att ersätta fossila bränslen. Och den
vinsten bara ökar med tiden.
– Nja, sedan 1990 har avverkningarna i den svenska skogen
ökat, replikerade Sven Kullander, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott.
– Det innebär att upptaget av kol i skog är mindre i dag
än 1990. Det innebär i sin tur att det verkliga svenska nettoutsläppet av koldioxid är avsevärt högre i dag än 1990. Det
handlar om flera tiotals miljoner ton. Om värmeverkens råvarubehov driver upp avverkningarna i landet är det negativt för
klimatet. Däremot är det självklart bra att elda den grot som
ändå bara ligger där, underströk han.
– Biobränslen har som regel väsentligt mindre klimatpåverkan än fossila bränslen, men påverkar ändå atmosfärens koncentrationer av växthusgaser, sade Lars Zetterberg vid IVL.
– De kan ge upphov till utsläpp av andra växthusgaser än
koldioxid, som metan och lustgas. Det går också åt en del fossila drivmedel i odling, skörd och transporter. Och klimatsystemet har en tröghet, som komplicerar bilden. Det leder till
frågan om det är bättre med snabba biobränslen, som halm
och salix, eller långsamma, som skog – men det finns det inget
absolut svar på. Det går inte att objektivt avgöra vilka biobränslen som är bäst.
– Det går att göra etanol av svenskt spannmål som klarar
EU:s hållbarhetskriterier för växthusgaser, berättade Serina
Ahlgren och Helene Lundkvist vid SLU.

– Det är dock stora skillnader mellan olika delar av Sverige,
fortsatte de. Mest tveksamt är odling på mulljordar, som i sig
ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser.
– Svenskt skogsbruk är en förebild internationellt, sade
Rolf Björheden, Skogforsk, vid den avslutande diskussionen.
– Vi har visat att man kan odla och bruka skog och skörda
skogsbränsle på ett lönsamt och effektivt sätt. Andra EU-länder tar nu efter.
– Svenska värmekraftverk är också en förebild, sade Göran
Hedman, ordförande i KSLA:s energikommitté.
– Ett modernt svenskt kraftvärmeverk har en mycket hög
verkningsgrad, i regel runt 90 procent. Dessutom tas energin
i vattenångan tillvara.
Han jämförde med ett nyöppnat skotskt biobränsleeldat
verk för enbart elproduktion, som har en verkningsgrad på
knappt 40 procent – resten av vedens energiinnehåll kyls bort
och avgår i rökgaserna.

Klöver är bra råvara
för biogasproduktion.
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Högtidssammankomsten den 28 januari 2010
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien höll sin 197:e högtidssammankomst
den 28 januari 2010.
Priser och belöningar delades ut och nya ledamöter fick motta sina
ledamotsbrev.
Text: Anders Fredholm • Foto: Mats Gerentz

Högtidssammankomsten på temat ”Jean Bernadotte”, med efterföljande bankett för drygt 500 inbjudna ledamöter och
gäster, hölls i Stockholms stadshus. Hedersgäster var H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia.
Preses Sara von Arnold hälsade välkommen, akademiens sekreterare Åke Barklund sammanfattade det gångna årets
verksamhet inom akademien och författare Herman Lindqvist höll högtidstalet ”Karl XIV Johan – krigaren som ville
erövra kulturen”. Musiken framfördes av Trio Ancker.
Middagen intogs i Gyllene Salen. A. W. Bergsten-pristagaren Arvid Uggla talade å pristagarnas vägnar, Per Stenström
talade för de nya hedersledamöterna och Katarina Levin talade för de nyinvalda ledamöterna. Jordbruksminister Eskil
Erlandsson framförde gästernas tack för en trevlig och god middag.

Hedersledamöter och nya ledamöter valda 2009

Fr v ses nye utländske ledamoten Erik Steen Jensen och hedersledamöterna
Per Stenström, Hans Ackefors och Björn Lundgren.

Nya ledamöter fr v: Anders Kiessling, Nils Lundeheim, Jan Åhlund, Katarina
Levin, Herman Sundqvist, Gunnar Rundgren, Sven Fajersson, Cecilia Waldenström, Carl Henrik Palmér, Svante Axelsson, Gabriel Danielsson, Rolf
Annerberg, Hans Andersson, Harald Svensson och Elisabeth Gauffin.

Författare Herman Lindqvist höll högtidstalet ”Karl
XIV Johan – krigaren som ville erövra kulturen”.

Högtidssammankomstens tema var Jean Bernadotte, Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens grundare, som kom till Sverige år 1810 och sedemera
upphöjdes till Kung XIV Johan. Målning av Fredric Westin.
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Priser och belöningar 2010

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

Följande personer fick motta priser och belöningar ur
H.M. Konungens hand. De fullständiga motiveringarna
finns på akademiens hemsida.

till FD Therese Bjärstig, Umeå universitet, Dorotea, ”för hennes avhandling ”En gemensam europeisk skogspolitik: en integrationsteoretisk studie av ett politikområde på tillväxt”;
och till FD Johan Spens, SLU, Umeå, ”för hans avhandling
”Using GIS to predict landscape-scale establishment and extinctions of lacustrine salmonids”.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och
undervisning

till adjunkt Thomas Appelqvist, Göteborgs universitet, Göteborg, ”för hans framgångsrika undervisning i naturresursförvaltning och miljörätt”.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningsinformation

till VMD Sofia Boqvist, SLU, Uppsala, ”för hennes förtroendeskapande information om zoonoser”.
Pris- och belöningsmottagare fr v: Birgitta Andersson, Sören Holm, Anna
Thornström, Mary McAfee Graham, Sofia Boqvist, Arvid Uggla, Johan
Spens, Åke Huhtapalo, Sverker Johansson, Thomas Appelqvist och Joakim
Gustafsson.

Akademiens A. W. Bergsten pris

till VMD och professor Arvid Uggla, SLU, Uppsala, ”som
förutom egen resultatrik parasitologiforskning också framgångsrikt verkar som förste dekanus för den nybildade fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU”.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst

till AgrD Mary McAfee Graham, Marlborough, Storbritannien, ”för hennes vederhäftiga språkliga assistans till svenska
forskare”;
och till statistiker Sören Holm, SLU, Umeå, ”för hans oegennyttiga statistiska insatser för många forskare under lång tid”.

Akademiens stipendium till gagn för landsbygdsrådgivare

till agronom Åke Huhtapalo, Kristianstad, ”för hans innovativa utvecklingsarbete av jordbrukets såmaskiner”.

till lantmästare Birgitta Andersson, Hushållningssällskapet
i Jönköpings län, Sävsjö, ”för hennes inspirerande arbete för
landsbygdens utveckling”.

Akademiens Guldmedalj

Akademiens Gunnar Torstensson forskarstipendium

Akademiens silverplakett

Anders Walls Landsbygdsstipendium 2010

S.O. Berg och Fajer Fajerssons pris

till docent Carl-Gustaf Thornström, SLU, Uppsala, ”för
mångårigt, framgångsrikt internationellt arbete gällande livsmedelssäkerhet och rättigheter till genetiska resurser”.
till civiljägmästare Sverker Johansson, Skogssällskapet, Uppsala, ”för utvecklandet av pedagogiska beslutstöd inom skogsbruket”.

till FD Magnus Svensson, SLU, Uppsala, ”för hans värdefulla
studier av klimatförändringars inverkan på skogsekosystemen”.
till VD Joakim Gustafsson ”för att han i unga år byggt upp ett
av landets största och mest seriösa skogsvårdsföretag, samtidigt som nya affärsområden är under utveckling”.

Anförandena och bilder

från sammankomsten på akademiens hemsida
www.ksla.se under rubriken ”Sammankomster/
Tidigare sammankomster 2010-01-28” eller via
denna länk:
http://www.ksla.se/dir/117/index.html.

www.ksla.se

Fullständiga motiveringar

på akademiens hemsida under rubriken ”Priser & belöningar  Priser
och belöningar 2010” eller via denna länk:
http://www.ksla.se/dir/137/index.html.

Ladda ned bilder

från högtidssammankomsten:
http://www.ksla.se/sv/eventImages.asp?intPageID=1008.
Joakim Gustafsson har just erhållit Anders Walls landsbygdsstipendium ur H. M. Konungens hand. I bakgrunden Sara von Arnold och
Åke Bruce.
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Lantbruksfrågor
i Afrika – grunden
för en positiv
utveckling?
Den 1 februari 2010 presenterades Svenska FAO-kommitténs nya debattskrift ”På väg mot tryggad livsmedelsförsörjning i Afrika” av författaren Inge Gerremo.
Fokus i skriften ligger främst på lantbrukets roll och
utvecklingen i Ghana, Malawi och Zambia. Seminariet
hos KSLA inleddes av statssekreterare Rolf Eriksson,
ordförande i Svenska FAO-kommittén. Moderator var
akademiens sekreterare Åke Barklund.

Svenska FAO-kommitténs debattskrifter
Svenska FAO-kommittén (FAO är FN:s
www.ksla.se
fackorgan för jordbruk, skogsbruk och
fiske) har under de senare åren utkommit med skrifter på olika teman med
relevans för global livsmedelsförsörjning.
I år heter debattskriften ”På väg mot tryggad livsmedelsförsörjning i Afrika – några framgångsexempel” och är
författad av Inge Gerremo. Ladda ner debattskriften här:
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1603&t=ksla

KSLA i sociala medier

På Facebook kan du hitta oss om du söker på KSLA, på
”Sidor”.
På Twitter finns vi som KSLA_Academy.
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Under de senaste åren har lantbruket i Afrika hamnat i
fokus igen, av flera skäl. Inte minst har den kraftiga ökningen av livsmedelspriser 2006–2008 lett till behovet av
en ökad inhemsk produktion i de länder som har förutsättningar för det. Detta och andra frågor, som bioenergi,
fågelinfluensa och klimat, diskuterar Inge Gerremo i debattskriften.
Skriften beskriver i korthet utvecklingen i Ghana, Malawi och Zambia, med varierande förlopp. Tendenserna
är dock positiva beträffande lantbrukets utveckling under
senare år. Utifrån detta menar författaren att vi kan dra
ett antal lärdomar om vad som behövs för att utvecklingen
i Afrika ska fortsätta i rätt riktning:
 Afrika måste utforma sin egen jordbrukspolitik.
 Bättre samspel mellan producenter och konsumenter.
 Politisk vilja.
 Fungerande infrastruktur.
 Institutioner med inhemsk personal.
 En omvärld som ger rimliga förutsättningar.
Efter sin presentation fick Inge Gerremo ta emot kommentarer samt diskutera skriften ytterligare med bland
andra Torsten Andersson från Sida, Stefan de Vylder,
Gunnel Axelsson Nycander från Svenska Kyrkan samt
Martin Wierup från KSLA.


Prenumerera på ANH:s digitala nyhetsbrev

om ANH/KSLA:s bibliotek, litteratur som köps in,
tips om intressanta forskningsmiljöer med mera!
Mejla till redaktören, per.eriksson@ksla.se.

Tio akademiledamöter bland de 100 miljömäktigaste!
Tidningen Miljöaktuellt har åter låtit
sina läsare och en expertjury ranka
de 100 mest inflytelserika personerna
i Miljö-Sverige. Bland dem återfinns
tio av akademiens ledamöter!
De är politiker, opinionsbildare, chefer,
forskare och de har makt att åstadkomma förändring. Samtliga på listan har
granskats utifrån sin makt, sitt engagemang, sin trovärdighet och den miljönytta de faktiskt har åstadkommit.
– Titeln Miljömäktigast 2010 är
inget pris. Det är ingen belöning för
tidigare prestationer eller lång och trogen tjänst. Nej, det här är en uppmaning
och ett ansvar att leva upp till! Det är
en kombination av morot och piska. Det
är ett sätt att tala om för 100 inflytelserika personer att vi har förväntningar på
dem, skriver tidningen.
I topp kom Miljöpartiets språkrör
Maria Wetterstrand. Här följer namnen
på de tio KSLA-ledamöterna och deras
respektive placering på listan. Inom parentes förra årets placering.
2. Johan Rockström, professor och vd
för Stockholms Resilience Centre och
Stockholm Environment Institute (7):
”Är årets absoluta stjärnskott i forskarvärlden. Rockström tar helhetsgreppet på miljöfrågorna, presenterar forskning sakligt och enkelt och ligger steget
före.”
3. Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen (2):
”En ständigt kunnig och bra debattör
med stort genomslag.”
4. Anders Wijkman, Tällberg foundation (9):
”En smart nytänkare med ett solklart

engagemang som med stor sannolikhet
kommer till större nytta utanför KD:s
fålla.”
20. Rolf Annerberg, generaldirektör,
Formas (42):
”Naturvårdsverkets tidigare gd ansvarar i dag för att fördela miljarder till
miljöstrategisk forskning.”
23. Stefan Edman, biolog, författare
(34):
”Tidigare miljörådgivare åt Göran
Persson. Har kommit ut med flera nya
böcker under året.”
30. Lisa Sennerby Forsse, rektor på
Sveriges Lantbruksuniversitet (18):
”Har sjunkit från 18:e plats.”
31. Lars-Erik Liljelund, regeringens
expert på klimat och havsmiljö (38):
”Har stigit svagt från 38:e plats men
borde med tanke på positionen ligga
högre. Verka men inte synas?”
36. Lars-Göran Pettersson, ordförande LRF (ny):
”Talesman för dem som brukar
svensk mark.”
38. Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen (ny):
”Har ersatt naturvurmaren Göran
Enander som fick sparken av jordbruksministern 2008.”
68. Göran Enander, före detta generaldirektör för Skogsstyrelsen (ny):
”Fick sparken av jordbruksministern
2008, enligt många för att han tog regeringens regleringsbrev på allvar och
lät miljömålen få lika stor tyngd som
produktionsmålen. En spark som i så
fall visar att han hade mer makt än regeringen gillade. Spås göra comeback
efter valet.”

Hela listan:

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.293089/sveriges-miljomaktigaste---har-ar-hela-listan

Titta, det snöar!

Gunnar Rundgren får sitt ledamotsbrev av KSLA:s
preses Sara von Arnold vid högtidssammankomsten 2010.

Gunnar Rundgren hedrades
med doktorstitel i Uganda
Ledamoten Gunnar Rundgren, en av
KRAV:s grundare, blev utnämnd till
hedersdoktor vid Uganda Martyrs
University i Uganda i slutet av 2009.
Rundgren var där initiativtagare till
universitetsutbildning i ekologiskt
lantbruk som nu är en masters-utbildning.
Foto: Mats Gerentz

– Det ekologiska lantbruket är en av
de viktigaste delarna för att utveckla ett
bättre klimat. Vi människor har tagit
hela jorden i besittning. Nu måste vi ta
vårt ansvar och inse att planeten jorden
inte är en vild natur längre, utan att vi
måste förvalta ”trädgården Jorden”. Naturen kommer alltid att överleva, men
frågan är huruvida vi sköter trädgården på rätt sätt, så att vi människor kan
överleva i den, sade Gunnar Rundgren i
sitt tacktal.
Gunnar Rundgren, som valdes in
i KSLA:s Allmänna avdelning 2009,
är en av de ledande i utvecklingen av
ekologisk produktion. I Sverige var han
första ordförande och sedan vd för
KRAV. Internationellt har Gunnar
Rundgren varit aktiv i IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements). Mellan 1997 och
2008 arbetade Gunnar Rundgren aktivt
med Sida-programmet Export Promotion of Organic Products from Africa
(EPOPA). Programmet fokuserade på
att öka bönders inkomst i Uganda och
Tanzania.


Den snörika vintern gör att KSLA, liksom våra grannar, måste rensa taket från snö för att inte riskera att
den rasar ned på gatan. Tre glada gossar tog sig an uppgiften i mitten av februari. Foto: Magnus J. Stark.
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Akademien har avgivit följande remissvar sedan sist

Energimyndighetens förslag till kvotpliktsystem för biodrivmedel
Akademien avråder regeringen från
att genomföra Energimyndighetens
förslag till kvotpliktsystem för biodrivmedel:
Förslaget är inte teknikneutralt, det
missgynnar biodrivmedel som är under utveckling, som exempelvis FischerTropschs diesel, hydrerad vegetabilisk
olja (HVO) men också biogas.
Det saknar en analys och förslag till
hantering av gränsen mellan hög- och
låginblandat vilket kan ställa till skattemässiga oklarheter och konkurrenssnedvridningar.
Nuvarande styrmedel i Sverige, där
vi redan 2008 nådde nivån 6,3 procent förnybara drivmedel, inkluderat
spårbunden trafik, är tillräckliga. Detta
tillsammans med tillämpning av EU:s
bränsledirektiv tryggar att Sverige
kommer att uppnå EU:s krav.
Förslaget behövs följaktligen inte
för att nå de nationella och europeiska mål för användning av förnybara
drivmedel som utredningsdirektiven
hänvisar till.
EU:s energiskattedirektiv ses för
närvarande över och nya regler som
kan ändra på förutsättningarna för det
föreslagna kvotsystemet väntas om
två år. Att införa ett kvotsystem som
redan efter ett par år kan behöva ändras i grunden är inte rimligt.
Istället för att stimulera till en ökad
produktion och konsumtion och investeringar i ny teknik får vi med kvoter för
specifikt etanol och FAME ett statiskt
system som bromsar utvecklingen.
Det finns i själva verket bra möjligheter
att nå högre andel biodrivmedel, rent
av med bättre kvalité, om vi tillämpar
nuvarande generella styrsystem.
Akademien anser att utvecklingen
mot mer förnybara drivmedel i dagsläget bäst främjas av en fortsatt skattedifferentiering. På sikt när de förnybara
drivmedlen är väl etablerade och har
en betydande marknadsandel ser akademien det som rimligt att också dessa
belastas med en energiskatt. Syftet blir
då att bidra till andra angelägna of-
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fentliga insatser och att minska den totala energiförbrukningen.
Akademien föreslår därför att förslaget avvisas och att regeringen tillsätter
en ny utredning som kommer med marknadskonforma förslag till hur reduktionen av vårt beroende av fossila drivmedel kan fortgå.
Läs hela remissvaret:
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2213


Energimyndighetens rapport ”Hållbarhetskriterier med förslag till implementering av vissa delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om
främjande av användning av energi från
förnybara energikällor”
Energimyndigheten föreslår att det införs en särskild lag om hållbarhetskriterier samt att vi därtill ändrar i energiskattelagen och i lagen om elcertifikat. De
befintliga svenska lagarna, till exempel
miljöbalken och skogsvårdslagen, anses
inte tillräckliga för att garantera efterlevnad av de nya villkoren. Även dessa lagar
kan behöva ändras, men det ska utredas
vidare.
Resultaten blir en mycket omfattande årlig rapporteringsskyldighet för
alla företag som tillhandahåller eller använder biodrivmedel och andra flytande
biobränslen. Någon begräsning efter
företagsstorlek eller leveransvolym finns
inte och allt ska verifieras och granskas av
oberoende granskare.
Systemet kommer att innebära ett
betydande merarbete och ökade kostnader för hela produktionskedjan.
Särskilt hårt drabbas mindre företag,
som inte har resurser och kompetens
att genomföra omfattande hållbarhetsanalyser utan måste köpa tjänsterna.
Förslagen är därmed inte förenliga med
de ambitioner om regelförenkling och
mindre byråkrati som såväl den svenska
regeringen och EU-institutionerna har
som mål.
Samtidigt är möjligheterna för en
leverantör att stå utanför regelverket
mycket begränsade eftersom kriterierna
blir ett villkor för att den aktuella produk-

tionen ska kunna räknas med i det nationella åtagandet för förnybar energi
och få del av skattenedsättning, elcertifikat, etc.
KSLA är medveten om att EU-direktivets mycket detaljerade utformning starkt begränsar utrymmet för
nationella förenklingar. Likväl har vi
från branschorganisationer och företag
erfarit att det finns sådana möjligheter
som inte i tillräcklig grad beaktas av
Energimyndigheten. Vi har inte kompetensen att precisera dessa möjligheter,
men utgår ifrån att de kommer redovisas i olika remissyttranden och där så är
möjligt beaktas i kommande tillämpningsföreskrifter.
Produktion och försäljning av fasta
biobränslen berör betydligt fler och
framför allt många mycket små aktörer
än vad som är fallet med flytande bränslen. De negativa konsekvenserna, om
man skulle överföra nu gällande förslag
till fasta biobränslen, skulle därmed blir
mycket stora och allvarligt hämma utvecklingen av klimatsmart energi. Bäst
vore om man kunde koppla hållbarhetsredovisningen för biomassa från
jord och skog till befintliga regelverk
för jordbruket och till skogsvårdslagen
för skogsbruket. Då slipper vi parallella
regelverk och en omfattande byråkrati.
Läs hela remissvaret:
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2214


Möjligheter till intensivodling av skog
(MINT)
Denna utredning har Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genomfört på
regeringens uppdrag.
Utredningsdirektivets
viktigaste
grundansats var att SLU skulle utreda
”möjligheter till intensivodling av skog
på mark som saknar höga naturvärden”. Med detta som utgångspunkt har
utredningen framförallt pekat på olika
möjligheter till intensiv odling av skog
och i mindre omfattning lagt vikt vid
och utrett hur olika miljövärden påverkas. Vi anser att det är i enlighet med
direktivet. Utredningen har gjort ett
gediget arbete och ger en bra bild av de

Våra senaste publikationer
olika tekniskt/biologiska möjligheterna för intensivodling av skog i Sverige.
Samtidigt är kanske utredningsförslagen väl optimistiska gällande
de ekonomiska möjligheterna för
intensivskogsodling och man pekar
förmodligen i för liten omfattning på
negativa miljökonsekvenser av sådan odling. Det saknas dessutom en
analys av vilka konsekvenser utredningens förslag om att intensivodling
bör betraktas som pågående markanvändning kan komma att innebära för
natur- och miljövärden – även på andra marker än med låga naturvärden.
Dessa aspekter bör diskuteras ytterligare för att ge de redovisade mycket
optimistiska produktionsförslagen en
god trovärdighet i det fortsatta arbetet.
Samtidigt som vi i grunden är
positiva till att det ges möjligheter
till intensiv skogsodling i Sverige, vill
vi peka på de stora möjligheterna till
en rejält ökad virkesproduktion som
finns genom bättre skogsskötsel på
den ordinära skogsmarken. Att utreda
detta låg inte inom utredningens ramar. Dock skulle det ha varit bra om
även dessa möjligheter hade belysts
i en något större omfattning för att
kunna jämföra insatser, avkastning
och konsekvenser i det traditionella
skogsbruket med insatser i intensivskogsodling. Som exemplifiering av
detta kommer halva tillväxtökningen
i MINT-utredningen från traditionellt
föryngringsarbete vilket bör uppmärksammas mer. Ökad kvalitet i
föryngringsarbetet är inte bara en
bas för intensiva metoder utan är den
särklassigt viktigaste metoden i sig
för att långsiktigt öka tillväxten i våra
skogar!
Vi anser vidare att utredarna på
ett bra vis har utrett den intensiva
odlingens bidrag till att minska klimatproblemen. Intensiv skogsodling
kan bidra till att substituera fossila
bränslen och produkter – som förbrukar mycket fossil energi – med förnybar bioenergi och produkter med en
lägre fossil energipåverkan.
Läs hela remissvaret:
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2227

Landet utanför – landskapsestetikens
betydelse för den urbana människan
KSLA:s miljökommitté vill inleda en diskussion om landet utanför staden. Sju
författare lyfter här fram behovet av ett
nytänkande avseende en landskapsestetik som inte bara präglas av historien,
utan också förhåller sig till de nutida
invånarnas användande av landskapet
och deras visioner. De periurbana landskapen skulle kunna utvecklas till hembygder för den urbana människan och
på sikt utgöra grunden för kommande
generationers gemensamma mentala
landskap. Redaktör Carola Wingren.
KSLAT 5-2009, 64 sidor.
Växtskyddsmedlens miljöpåverkan – idag och
i morgon
Det finns all anledning att diskutera
eventuella risker vid användningen
av växtskyddsmedel. Frågorna kring
skyddet av våra vattenresurser och vår
miljö är högaktuella. Både lantbruket
och myndigheterna måste hantera en
rad lagar och förordningar som tjänar
till att minska riskerna för användare,
konsumenter och miljö. Vad vet vi idag
om växtskyddsmedlens miljöpåverkan? Har utvecklingen gått åt rätt håll?
Dokumentation från KSLA:s konferens
2008-09-17, text Jenny Jewert.
KSLAT 1-2010, 28 sidor.
Nycklar till kunskap – om människans bruk
av naturen
En etnobiologisk antologi om hur olika
typer av källor kan användas för att
studera nyttjande av naturen och de
biologiska resurserna genom historien.
Uppsatser av 34 forskare från olika ämnesområden ger en bild av den tvärvetenskapliga ansats som behövs för
en allsidig belysning av vårt historiska
naturresursutnyttjande. Kunskapen om
detta ger potential att skapa förståelse
för nutida hållbart nyttjande av naturesurserna. Redaktörer Håkan Tunón och
Anna Dahlström.
SOLMED nr 48, 372 sidor.
Ladda ned/beställ
på hemsidan!

www.ksla.se
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Nycklar till kunskap

En tvärvetenskaplig introduktion till källorna
Den 18 februari släpptes boken ”Nycklar till kunskap – om människans bruk
av naturen” på KSLA i ett samarrangemang med Centrum för biologisk
mångfald (CBM) vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Boken är en
etnobiologisk antologi innehållande uppsatser av 34 författare som ger en
bild av hur olika källor kan användas för att på ett tvärvetenskapligt sätt
belysa människans nyttjande av naturresurserna genom historien.
Text & foto: Ylva Nordin • Illustration: Krissla ur Lindman, Bilder ur Nordens flora (1926)

Boken har tillkommit som ett resultat
av arbetet med det etnobiologiska verket om tre band Människan och naturen
(2001), Människan och floran (2005) och
Människan och faunan (2007), som till
viss del är sprunget ur avundsjuka (!),
berättade inledningsvis Håkan Tunón,
en av bokens två redaktörer.
Det fanns inget verk i Sverige som
kunde ge en helhetsbild av hur vi förhållit och förhåller oss till de biologiska
resurserna. I Danmark, däremot, hade
etnobotanikern Vagn J. Brøndegaards
arbete under lång tid lett fram till ett
verk om människans nyttjande av naturen – en boksamling som idag finns
hos KSLA. Det gick den svenska äran
förnär och efter ett antal symposier med
olika infallsvinklar till hur ämnet skulle hanteras kom så småningom de tre
böckerna ovan om cirka 1.500 sidor som
i monografier och tematiska uppsatser
visar hur vi har varit beroende av växter
och djur och landskapet omkring oss.
– Men om man är ärlig så är 1.500
sidor egentligen inte mer än en introduktion – det folkliga användandet av
växter och djur har varit och är ju så
omfattande! Och nu har vi alltså denna
bok, ”Nycklar till kunskap”, sade Håkan
Tunón.
En bok som enligt professor Paul Sinclair, Uppsala universitet, är en ”förståeligt strukturerad, välskriven och vackert
illustrerad översikt över kunskapskällor

ägnade att ge oss bättre förståelse i fråga
om nyttjandet av naturresurserna; idag,
igår och länge sedan tillbaka”.
– När vi nu fått källorna återstår utmaningen att göra det bästa av dem. Vi
bör, enligt min mening, se den pågående växelverkan mellan människa och
miljö som en sammanhängande kontinuitet, sade Paul Sinclair och påminde
om vikten att inte glömma bort frågorna
kring människans eventuella bidrag till
de stora klimatförändringarna under
vissa epoker.
Paul Sinclair gav beröm för den koncisa och exakta behandlingen av källorna i boken, i det han kallar för bokens stödkapitel. Notapparaten – arkiv,
museer, människors privata minnen,
dagböcker, register och så vidare – ger
källkunskap och en god bild av bokens
bredd. Boken ska ge förståelse för olika
ämnesområdens källmaterial och bruket och nyttan av dem, till gagn för ett
nutida och framtida hållbart nyttjande
av naturresurserna på tvärvetenskaplig
grund.

John Sinclair

Göran Greider
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Vart tog staden vägen?
En aning ris delade han också ut, i samma härad som Göran Greider tidigare
under kvällen. Båda ansåg att boken
fastnat något i den förindustriella perioden och därmed andas en viss bonderomantik mellan varven.

– Vi har haft städer i detta land i över
1000 år och det skulle tillföra mycket
om även den urbana miljön, kulturen
och ekosystemtjänster togs upp i sammanställningen, menade Paul Sinclair.
– Den etnobiologiska forskningen
verkar onödigt hårt knuten till det förindustriella bondelivet, sade journalisten och debattören Göran Greider.
Ibland förnimmer man en nästan nationalromantisk smak à la Skansen vid
läsningen.
– Men det är en invändning i marginalen, fortsatte han. Det var roligt att
läsa denna bok och till min glädje upptäckte jag att den till stor del rör sådant
som jag har skrivit om i många år och
har upplevt på många sätt.
Det handlar om livet i byarna, trädgårdsodling, äldre tiders relation till
skog och mark och inte minst rovdjursfrågan, som Göran Greider ägnat mycket tid åt.
– Etnobiologins alla frågeställningar
rusar ihop i den otroligt laddade vargfrågan, som verkar längre från en lös-



ning än på länge, sade han. Sättet som
vargen diskuteras på spränger sönder
begreppet ”det lokala”, som analyseras
av flera i boken. Diskussionen förs förvisso på basnivå, i den praktik som det
lokala jaktlaget representerar, men i
samma jaktlag är den mediala debatten
på riksplan högst närvarande. Vargen
symboliserar å ena sidan det mest vilda,
å andra sidan utgör den en representant
för centralmakten.
I en historisk tillbakablick lyssnade Göran Greider till de ”etnobiologiska ekona från en fjärran tid”. Dalarna, Värmland och Gävleborg blev på
1500-talet ny hemvist för många finska
immigranter med mycket utpräglad
jakt- och fiskekultur. Kan detta faktum
vara en förklaring till att dessa landskap
nu är de mest vargkritiska trakterna i
Sverige? Har dagens varghat sina rötter i deras medförda kultur som kunde
frodas fritt i finnmarkerna, långt från
centralmaktens långa armar?

Inspirera till samarbete
”Nycklar till kunskap” ska utgöra inspiration till tvärvetenskapliga samarbeten
mellan forskare från olika ämnesområ-

den. Ett sådant samarbete gav agrarhistorikern Anna Dahlström, bokens
andre redaktör, och biologen Tommy
Lennartsson, prov på. I mycket konkreta exempel kring förekomsten av den
lilla växten krissla och dess betydelse
som värdväxt för specifika fjärilar och
skalbaggar, berättade de hur studiet av
historien kan leda till nya insikter i hur
naturvården och bevarandet av den biologiska mångfalden kan gå till. Deras
exempel visade hur hävd av marken och
betesordning har stark inverkan på förekomsten av vissa insekter.
När naturvårdaren, som behöver
kunskap om varför till exempel populationer av växt- och insektsarter minskar
på en plats, vänder sig till historikern
kan han få svar på under vilka förhållanden växterna och insekterna levde tidigare. Kartor, foton, nedtecknade uppgifter, intervjuer med mera kan berätta
hur ett landskap som passade dem bättre
såg ut. Det kan ge ledtrådar till ett bruk
av marken som gynnar en större biologisk mångfald.
– Som naturvårdare kan jag plocka
med mig viss kunskap av en samkörning mellan biologisk och ekologisk
kunskap. En är att bete ska ses som ett

mer mångsidigt naturvårdsverktyg än vi
vanligtvis gör, sade Tommy Lennartsson. En annan är att det är svårt att få
in ”nya” (fast egentligen gamla) och ur
naturvårdssynpunkt bättre former för
bete i landsbygdsprogrammet idag, det
program som styr ersättningarna för
skötsel av marken.
– Jag som agrarhistoriker tycker att
det är intressant att vi, genom att lära
känna olika artgrupper, kan använda
dem för att indikera hävdformer som vi
glömt bort eller inte lyckats lokalisera
i de historiska källorna. Arterna är ett
historiskt källmaterial i sig som genom
sin närvaro berättar något, sade Anna
Dahlström. En sammanfattande slutsats
kan vara att vi gärna letar efter fler bortglömda hävdbiotoper och hävdformer
som både kan lösa naturvårdsproblem
och berika vårt sätt att se på historien.
I ett panelsamtal togs samarbetet
över de vetenskapliga gränserna upp.
Att ”visa varandras bilder för varandra”
blev en slutlig konsensus – för att skapa
utveckling krävs att vi kan ta del av varandras sätt att se på problemen och inte
stirra oss blinda på den egna synen och
metoden som den allena saliggörande.


Per Thunström i Vetandets värld om gamla traktorer
Per Thunström, arkivarie på KSLA, är lantbrukshistoriker och har
intresserat sig särskilt för traktorns utveckling. Han intervjuades i
Vetandets värld som sändes den 23 februari.

Grålle – klassikern!

Per visar reportern runt på vinden på
akademien, hyllorna är fyllda med
skogs- och lantbrukslitteratur och berättar att det funnits två stora perioder
av traktorisering i världen.
Den första i början av 1900-talet, då
ångmaskiner användes för att dra plogar. Efter lite experimenterande med
eldrivna plogar slog så småningom förbränningsmotorn och tändkulemotorn
igenom på 1910-talet. 1912 började man
tillverka traktorliknande fordon i Sverige.
Den första var motorplogen Avance,
som tillverkades på JV Svenssons fabrik
i Nacka. Men motorplogen var ingen
riktig traktor utan mer en motordriven
plog som mest användes till plöjning el-

Lyssna på inslaget i Vetandets värld:
http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?ProgramId=406&grupp=4313

ler för att dra tröskverk.
Men strax därefter, 1913, kom Munktells i Eskilstuna ut med sin traktor som
drog redskapen efter sig. Det var en stor
tung maskin som vägde hela 8.200 kilo
och drevs med en tändkulemotor på 35
hästkrafter. Traktorerna utvecklades
snabbt och olika tillverkare experimenterade med olika tekniker. Men efter
första världskriget tog det stopp.
– Luften gick ur allting, det blev
mindre eller helt ointressant att fortsätta med mekaniseringen, berättar Per
Thunström.
Även om det i slutet av 1920-talet ljusnade lite grann, vilket det också
gjorde precis före andra världskriget,
så kom inte den tekniska utvecklingen

inom lantbruket igång igen förrän efter
kriget. Mellan 1939 och 1945 var det
framförallt bristen på bränsle som satte
käppar i hjulen, men även svårigheten
att importera delar eller hela traktorer
var en del av problemet.
Gengasaggregat som kunde drivas
med ved monterades på traktorerna,
något som försvann snabbt när kriget
väl var slut 1945. Den andra traktoriseringsperioden tog sin fart, och i Sverige
blev Volvo snabbt en aktör att räkna
med.
– De låg naturligtvis i startgroparna.
Krigsåren var grunden för den svenska
traktortillverkningen i större skala, säger
Per Thunström.
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En bok om Spelets regler
Den akademiska publiceringen har under senare tid kommit att domineras
av artiklar. Tidskrifterna distribueras oftast digitalt genom databaser som
tillhandahålls av universitetsbiblioteken. Antalet tidskrifter har också ökat
mycket kraftigt.
Text: Per Eriksson

Att skriva många artiklar i statusfyllda
tidskrifter och att citeras ofta har blivit
avgörande för att meritera sig akademiskt. Denna tradition är naturvetenskaplig. Men vilka blir följderna för de
ämnen som inte tycks anpassade för
15-sidiga artiklar? Och på vilket sätt
påverkar presentationsformen det vetenskapliga arbetet?
Om det vetenskapliga skrivandets
produktionsvillkor handlar boken Spelets
regler i vetenskapens hantverk. Om humanvetenskap och naturvetenskap (Natur och
Kultur förlag, 2009). Boken är skriven av
Janken Myrdal, professor i agrarhistoria
vid SLU i Uppsala och ledamot i KSLA.
Den har sin bakgrund i de erfarenheter
Janken Myrdal gjort som historiker vid
ett naturvetenskapligt universitet. Uppmärksamheten kring utgivningen har
hittills varit ganska stor, med recensioner i till exempel Upsala Nya Tidning,
Svenska Dagbladet och Forskning &
Framsteg.
De frågor som diskuteras borde intressera KSLA:s ledamöter. Även akademiens verksamhet spänner över flera
kunskapstraditioner och är en plats där
natur och kultur liksom teori och praktik möts.
Bokens kärna utgörs av en analys av
de skillnader som präglar humanvetares
(samhällsvetare och humanister) och
naturvetares vardagliga arbete inom
sina respektive områden. Naturvetarna
arbetar oftast i grupp, humanvetare
solo. Samhällsnyttan är oftast lättare att
identifiera för naturvetaren än för hu-

manvetaren. Naturvetaren skriver oftast
på engelska, humanvetaren på svenska.
Naturvetarens ämne är avgränsat, humanvetarens mer flytande. Naturvetare
från hela världen kan i konkurrens utforska mer eller mindre samma frågeställning, medan humanvetaren ofta får
vara ensamma om avhandlingsämnen
som ”stormaktstidens ekonomiska tänkande” eller ”fäbodväsendets historia”.
Och, naturvetaren publicerar oftast sina
resultat i artikelform. Humanvetaren
skriver monografier, vilket är den publikationsform som har högst status bland
andra humanvetare. Där kan artikeln
vara antingen en förstudie eller en sammanfattning av ett mer omfattande arbete.
Artikeln missgynnar humanvetarna
eftersom det är svårare att förpacka
humanvetenskapen i artikelform. Men
artikelformen är enligt Janken Myrdal
problematisk även för naturvetarna.
Den leder till att forskare inriktar sig
på att producera just artiklar, för att det
ger dem konkurrensfördelar och lockar
fram en struktur av ”minsta publicerbara enhet”. Janken Myrdal är inte på
något sätt emot den naturvetenskapliga
kunskapstraditionen eller försöken att
värdera kunskap, men efterlyser andra
mått, som tar i beaktande humanvetenskapens speciella villkor. Ett sådant
försök görs i bokens avslutande del, som
är en jämförelse mellan elitforskare i
medicin och kemi å den ena sidan och
humanvetare å den andra sidan.
Men boken rymmer mer än detta,

till exempel en historik kring de två typerna av vetenskaplig praktik och hur
de börjar gå skilda vägar under 1400-talet. Enligt Janken Myrdal börjar de nu
återigen närma sig varandra. Utgången
av detta samgående är dock oklar, i synnerhet för humanvetenskapen. Boken
kan därmed ses som ett långt slingrande
debattinlägg. Ibland håller jag entusiastiskt med, ibland är jag mer tveksam och
skulle vilja höra mer för att bli övertygad.
De human- och naturvetenskapliga
positioner som Janken Myrdal skisserar
är så klart förenklingar eller idealtyper,
konstruerade för att lättare kunna analysera ett forskningsområde. I verkligheten kan gränserna, beroende på ämne,
vara mer flytande. Exempelvis så har nationalekonomin haft lättare att anamma
den artikelkultur som naturvetarna har.
Ett exempel på de omväxlande angreppssätt som används inom den humanvetenskapliga grenen agrarhistoria
ges i en nyutkommen bok från akademien. Agrarhistoria på många sätt. 28 studier om människan och jorden, som utkom
sent 2009, och är en festskrift tillägnad
Janken Myrdal. Det övergripande temat
i den är de skiftande typer av källor som
en agrarhistoriker arbetar med för att
rekonstruera ett historiskt skeende. 

Två akademiledamöter är Matlandetambassadörer
Jordbruksminister Eskil Erlandsson
har utsett Ella Nilsson och Lennart E
Bengtsson, till Matlandetambassadörer.
De och 24 andra lantbrukare, företagare
och eldsjälar inom mat- och upplevelsesektorn med stark regional förankring,
ska sprida och förankra visionen ”Sverige – det nya matlandet”, vars syfte är att
skapa tillväxt och sysselsättning. De 26
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ambassadörerna ska dela med sig av sitt
engagemang och sina erfarenheter och
på så sätt bidra till att utveckla Sverige
som matland
Ella Nilsson, ambassadör för Västerbotten, är vd på Svensk Köttinformation. Lennart E Bengtsson, ambassadör
för Halland, är vd för Wapnö AB. Båda
är ledamöter i Jordbruksavdelningen.

Ella Nilsson

Lennart E Bengtsson

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN
utlyser forskningsanslag och resestipendier ur:

1. Stiftelsen Anders Elofsons fond
Disponibla medel: 300 000 kronor

2. Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder
Disponibla medel: 300 000 kronor

Resestipendier och anslag ur dessa två stiftelser kan sökas av såväl verksamma lantbrukare som forskare, rådgivare och lärare.
Medel ur dessa fonder ska disponeras för främjande
av forskning inom betes- och vallkulturens samt fröodlingens ämnesområden samt för bidrag till resor, framförallt utomlands, för studier inom vallodlingens, vallfoderberedningens och vallfoderutnyttjandets områden.

3. Stiftelsen SLO-fonden

Disponibla medel: 2 440 000 kronor
Denna stiftelses ändamål är att verka för jordbrukets
fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering
och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets
områden med företräde för åtgärder till förbättrande av
arbetsmiljön.
Bidrag utdelas till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet. Maximalt bidrag som kan beviljas är
250 000 kronor.
Bidrag ur stiftelsen SLO-fonden kan sökas av forskare/
utbildare/innovatörer inom arbetsmiljöområdet.
Obs! Av ansökan ska framgå att sökande/medsökande
har relevant kompetens för att genomföra projektet
samt hur resultaten från projektet kommer att dokumenteras och spridas.
Information om stiftelserna och anvisningar för ansökan
finns på www.ksla.se.

Kalendarium
2010
11 mars – Akademisammankomst
Konkurrensen om vår odlade jord
Allmänna avdelningen sammanträde
17 mars – Frukostseminarium och boksläpp
Trädgårdsterapi – en väg tillbaka till livet
18 mars – Seminarium
Precisionsodling för att nå miljö- och produktionsmål
23 mars – Konferens
Nya verktyg för skydd av skog – blir det mer hållbart?
8 april – Akademisammankomst
Vart är svensk husdjursproduktion på väg?
Jordbruksavdelningen sammanträde
19 april – Kvällsseminarium
Modedieterna och deras miljöpåverkan
21 april – Seminarium
Klimatmötet i Köpenhamn –
ett fall framåt för skogsbruket?
27 april – Konferens
Faunarestaurering – möjligheter inom
bevarande och förvaltning
6 maj – Akadmiens vårexkursion
till Östergötland
30–31 augusti – Bertebos konferens i Falkenberg
Diverse and conflicting visions and foresights of world
farming and food systems: 2050 and beyond
Ytterligare informations finns
på akademiens hemsida
www.ksla.se

Ansökan, som görs elektroniskt, ska vara KSLA tillhanda
senast den 1 april 2010 kl 17.00.
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon: 08-54 54 77 00
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Enaforsholm
Först ska vi göra en sak klar: Enaforsholm Fjällgård är öppen för alla!! Likaså de aktiviteter som vi arrangerar. Våra
gäster är till allra största delen icke-ledamöter av KSLA
men inom vissa institutioner och nätverk tror många att
allmänheten eller organisationer och företag inte har
tillgång till självhushåll eller helpension på Enaforsholm
Fjällgård.
Hjälp oss att sprida informationen att vem som helst kan göra
en bokning på Enaforsholm! Boka i vår eller inför sommaren.
Kanske en privat högtid eller ett jubileum? I sommar ska vi
vara värdar för två bröllop, kanske tre. Det ska bli roligt.
Julbordet gick bra och var mycket uppskattat och vi kommer att göra om det även i år. Det blir en bra anledning för
dig att resa hit i december. Vi kommer att öppet för julfirande
2010 och med våra åtta dubbelrum i huvudbyggnaden så passar det bra för en storfamilj att lägga beslag på hela huset för
sitt julfirande. Men vi tar även emot enskilda personer och
mindre sällskap.
Ja, då är vintern över och vi går in i vårmånaderna. Men
en definition säger att det blir vår först den tid som dygnets
medeltemperatur varaktigt överstiger 0 grader och där har vi
inte hamnat riktigt ännu. Solen har tagit höjd så att den nu
går över Storsnasens topp och klara dagar har vi soligt från kl.
07.30 till 16.30. Fast det är förstås ljust längre än så. Även om
det vissa dagar är kallare än -20 grader så är det för det mesta
behagliga cirka -6 grader.
Som många gäster har noterat har vi ”inte så mycket snö”
i år. Jämförelsen verkar mest kunna relateras till snödjupet på
breddgrader söder om Enaforsholm. Det är i alla fall allde-

Vad händer runt Enaforsholm 2010?

les tillräckligt med snö för skidåkning eller snöskovandring
i skog och fjälldalar. Vi har gott och väl 50 cm snödjup och
snön ligger jämnt fördelat. Vi har inte haft någon hård vind
i vinter.

Sportlov och påsk på Enaforsholm

Vi får även i år en stor grupp från SLU som genomför en doktorandkurs i elva dygn. Kursen upptar två sportlovsveckor.
Som många har märkt gäller det att vara ute i god tid för att
få rum under vissa sportlovsveckor. Det går bra att boka långt
i förväg. Det finns rum lediga veckan före och efter påskhelgen. Även något rum över själva påskhelgen är ledigt.
Undersåkerskören kommer hit den 8–9 maj. Förra året
hade vi ett ledamotspar som gäster samma helg. De fick en
fin musikupplevelse. Kanske finns det något rum kvar den
helgen?
Vilken dag som helst kommer vi att börja elda i öppna spisen i Bergstenssalen; ja, faktiskt kanske redan idag då sotaren just dök upp och gjorde den sista besiktningen. En fin
spiskassett är nu installerad. Den kommer att öka komforten och säkerheten. KSLA tar också väl hand om värden på
Enaforsholm på så vis att även arrendatorsbostaden har utrustats med en spiskassett. Mysig
och nödvändig extra värmekälla
denna vinter.
Än en gång, varmt välkomna till
Enaforsholm!
önskar Bosse Berglund

 World Cup-final i skidorientering, Ånn, 13–17 mars.
 Ånnsjödagen, Föreningen Ånnsjön, fågelskådning, normalt första lördagen i juni.
 S:t Olavsloppet. Löpning, start 30 juni och målgång i Östersund lördagen den 3 juli. Världens vackraste
landsvägsstafett. Trondheim – Östersund. Vill du vara med? Kontakta Enaforsholm Fjällgård eller Undersåkers IF, tel. 0647-303 29.
 Enaforsholmskursen 2010, 31 juli–7 augusti. Välfylld och lustfylld fjällutbildning!
 Akvarellkurs på Enaforsholm i september 2010.
 Åre Glashytta. Stationshuset Duved, tisdag–lördag, tel. 0647-260 70.
 Vandring runt Enaforsholm med färdledare, 3-dagarspaket i augusti/september. Vi planerar att vandra
upp till Blåhammaren för en övernattning 27–28 augusti.
 Ripjakt, 27–28 augusti och 1–2 oktober.
 Älgjakt, 17–18 september.
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