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Sekreteraren har ordet
Det låg ovanligt mycket
snö ovanligt länge den här
våren i stora delar av landet.
Hemma i Upplands Väsby
minns vi 1986 som något
liknande. Den befarade
kraftiga vårfloden i södra
Sverige kom av sig – smältvattnet gick ner i backen
lugnt och fint – men när
sommarvärme och regn nu
slår till samtidigt i Norrlands inland svämmar det
över på många håll. Våra problem med vatten är trots allt beskedliga jämfört med stora delar av världen och av annat slag.
Många tror att vatten – efter klimatet – blir nästa stora
internationella fråga att diskutera, nästa brännande krigsrisk,
påstår vissa. I Östafrika säger man att ”water is life” vilket helt
kort berättar vad det är frågan om. Hur kan man då jobba med
vattenfrågorna, hur kan ”rain water management” utvecklas?
Kanske ska vår akademi engagera sig kraftfullt i den internationella diskussionen om att:
 förbättra infiltrationen i marken när det regnar genom
marktäckande växtlighet;
 utveckla grödor att tåla torka och kräva mindre vatten;
 gödsla upp magra marker så att grödan kan tillgodogöra
sig vattnet bättre;
 fånga regnet i dammar, skydda det mot avdunstning och
stödbevattna i sluttningen;
 sätta upp hängrännor på husen och samla dricksvatten i
tankar vid husknuten;
 odla träd och buskar som tål torka, sälja veden och köpa
mat;
 bättre ta tillvara gräs som tål torka, genom effektiv djurhållning. Etc.
Från vattenvisionerna till det jordnära. Jag vill särskilt
lyfta fram en artikel i detta nummer av Nytt & Noterat,
”Konkurrensen om den odlade jorden” på sidan 9. Visserligen
betalas det idag ett par hundra tusen kronor per hektar för god
åkermark, men styckas hektaren upp till villatomter kan jordbruket inte hänga med och både vägar och järnvägar behöver
byggas. Givetvis kan ingen död hand läggas över utveckling
och markexploateringar, men frågan behöver hållas ständigt
aktuell. Till exempel presenterades och diskuterades den
norska ”Jordvärnslagen” vid sammankomsten 11 mars, vilken
mer direkt och uppenbarligen tydligare än vår Miljöbalk söker
värna ”Den goda jorden”.
Vårresan, sid 12–13, gick till Östergötland med presentationer av Holmen Skog, Väderstadsverken och Tolefors gård.
Tack Per Olsson, Crister Stark, Bleckert och Axel Lagerfelt
och alldeles särskilt Stig Lindén som guidade resan genom
Sörmland och Östergötland på ett mästerligt vis samt Göran
Dalin som berättade veterinärminnen vid passagen av ”hans”
distrikt på 70-talet.
Hälsningar – må så gott!
Åke Barklund
Akademiens sekreterare och VD

Foto: Pia Barklund
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Visent – snart i en
skog nära dig?
Den lummiga lövskogen är som en park. Täta träddungar växlar
med ljusa, öppna gräsytor och ogenomträngliga, taggiga buskage.
På en av gräsytorna betar en flock visenter, mörka och stora som
lagårdsväggar. Längre bort syns en grupp kraftiga kor med imponerande horn. Kan det vara uroxar?
Det är som diaramabild från en fjärran forntid. Men så här
kan det se ut i södra Sverige om några år – om politikerna vågar
återintroducera den megafauna som förr präglade det europeiska
landskapet.

Visent.

Text: Carl Henrik Palmér

Faunarestaurering var temat för den konferens som KSLA
arrangerade tillsammans med Centrum för fisk- och viltforskning och Svenska Djurparksföreningen den 27 april
2010.
Mycket av konferensen kom att handla om visenten, som
symbol och som tänkbar kandidat att återinföra i det svenska landskapet. Men även andra arter nämndes. Skogsren,
vattenbuffel, snöleopard, häst och ”nybyggda uroxar”, för
att ta några exempel.

Rewilding
Karsten Thomsen inledde. Han är forskare i tropisk ekologi
och miljödebattör från Danmark. Hans tema var ”rewilding”, ett begrepp som det pratas allt mer om i naturvården i
Europa och Nordamerika. Det handlar om att återintroducera djurarter som redskap i naturvårdsarbetet.
I grunden ligger den så kallade Vera-hypotesen. Den
framfördes så sent som år 2000 av den nederländske ekologen Frans Vera. Han menade att landskapet före människan
inte alls var den mörka, täta, ogenomträngliga skog som
alla hittills har trott. I stället var det en mosaik av tät skog,
ogenomträngliga buskage och öppna gräsytor. Det var de stora förhistoriska gräsätarna som skapade
detta landskap. De klarade av att
hålla gräsytorna öppna under en
period. Efterhand växer det in taggiga buskar på grönytorna och inne
i de skyddande buskagen sticker
träd upp. Efterhand som träden
växer dödar de sina skyddande
taggbuskar och annan underväxt.
När träden dör, efter kanske 1 000
år eller mer, uppstår åter en öppen
gräsyta som de stora gräsätarna kan
utnyttja under en period. Så börjar
cirkeln ett nytt varv.
– Vera-hypotesen är inte helt
accepterad ännu, men den förkla-

rar en av naturvårdens stora frågor: Hur kan en så stor del
av våra arter vara anpassad till öppna landskap? De måste
genom årmiljonerna ha utvecklats i ett mycket öppnare
landskap än den mörka täta skog vi hittills tänkt oss.
Karsten Thomsen exemplifierade med dagfjärilar. Av
de 149 arter som finns i Nordvästeuropa finns 140 i betesmarker. De kan inte ha hunnit utvecklas under de kanske
6 000 år som människan påverkat landskapet. Det måste ha
funnits liknande miljöer långt tidigare.
Resonemanget blir extra tydligt i Nordamerika. Innan
människan tog sig över Berings sund fanns mastodonter och
elefanter och andra stora djur som skapade ett omväxlande
landskap med gräs och skog. Denna megafauna utrotades av
människan för ungefär 13 000 år sedan, och det förändrade
landskapet i grunden. Nu diskuterar amerikanska ekologer
att importera analoga arter till Nordamerika, som elefant
och giraff från Afrika.
– I Europa har människan också stökat till det. Vi har
utrotat mammut, åsna, lejon, skogselefant, jättehjort och
uroxe (även om uroxens gener i princip lever kvar i dagens



Foto: Mats Höggren
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Vildsvinsstammen i Sverige har ökat mycket fortare än någon kunde ana.

Bete är förvisso bra för den biologiska mångfalden, men
alltför hårt bete är inte bra. Det menade Fredrik Widemo, naturvårdsansvarig vid Svenska Jägarförbundet.
– Många vadararter minskar nu kraftigt i Sverige. Det gäller till exempel brushane, berättade han, och han förklarade
det med det allt hårdare betet på många strandängar de senaste tio åren, det vill säga sedan vi gick med i EU. Ett svagare bete ger fler ekologiska nischer och fler arter kan finnas
på marken.
Tänk att möta en visent på promenaden! Foto: Carl-Gustaf Thulin

nötboskap). Och visenten, den europeiska bisonoxen, var i
princip helt utrotad på 1920-talet. Det fanns bara några få
individer kvar i djurparker.
– Ängs- och beteslandskapet tog över efter megafaunan
och blev en brygga under flera tusen år, berättade Urban
Emanuelsson, professor och före detta chef för Centrum för
Biologisk Mångfald. Men när de stora jordbruksreformerna
började för 200 år sedan blev det extremt tufft för många
arter.
Vi är på väg mot en ny Ängsö-katastrof, hävdade han.
På Ängsö i Roslagen fanns i början av 1900-talet ett rikt
blommande ängslandskap. De lärda biologerna menade
att detta unika landskap måste skyddas från människan.
Arrendatorn som brukade ängarna tvingades sluta och på
bara några år växte ängarna igenom och floran utarmades.
De lärda hade inte förstått att den rika ängen var en produkt
av människan. På samma sätt lämnas nu många skogar för
fri utveckling. De kommer också att växa igen och bli mörk,
sluten skog utan några biologiska värden, sade han.
– Vi har ett lysande exempel på rewilding i Sverige. Det
är bävern, som utrotades 1871. Den återinplanterades under
första halvan av 1900-talet och har sedan dess spridit sig till
stora delar av Sverige. Dess dammbyggen har skapat massor
med biologiskt rika småmiljöer i skogslandskapet.
Generellt var dock Urban Emanuelsson lite skeptisk till
reintroduktion av andra arter. Det kan bli konflikter med
andra naturvårdsintressen, menade han.

Djurparkernas bidrag
– Djurparkerna ställer gärna upp med material för återintroduktion av djur i Sverige, sade Mats Höggren vid Svenska
Djurparksföreningen. Men man ska vara medveten om att
djur som släpps ut från djurparker nästan alltid får det svårt
i friheten. Delfiner dör nästan undantagslöst när de släpps
ut. Likadant med stora rovdjur.

– Det är också viktigt att eventuella utsättningar från djurparker ska styras av ett behov, inte av ett överskott på djur i
djurparkerna, underströk han.
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Acceptans är nödvändig
– Vi har ytterligare en framgångsrik reintroduktion av
en djurart i Sverige, sade Eva Thörnelöf, chef för Naturvårdsverkets naturresursavdelning. Det är vildsvinet, som har
exploderat de senaste 20 åren. I en broschyr från slutet av
1990-talet trodde man på Naturvårdsverket att vi skulle ha
30 000 till 40 000 vildsvin i Sverige i dag. I verkligheten
gick det mycket fortare – vi har nu kanske 150 000 vildsvin.
Men denna introduktion har inte varit problemfri: det
är trafikolyckor och skador på grödor, trädgårdar och kyrkogårdar. Acceptans är ett nyckelord om man vill introducera en ny art i Sverige, menade hon. Utan acceptans är det
nästan omöjligt.
– Frågan om vi ska introducera nya djur i Sverige är
naturligtvis politisk. Men det kan bli en ny ekonomisk
nisch, sade Sofia Hammarskjöld, viltansvarig vid Sveaskog
Naturupplevelser.
– Tänk en svensk Kreugerpark för turism. Eller jaktturism, det har blivit en mycket stor inkomstkälla för till
exempel Skottland och Sydafrika.
– Kanske ska vi utveckla en gräsätande älg, funderade
miljöjournalisten Henrik Ekman. Då får vi en gräsätare där
vi inte behöver ta ställning till frågor som allmänhetens acceptans. Om det är ett vilt eller tamt djur. Om det behövs
hägn eller inte. Det är frågor som vi annars måste kunna
svara på om vill återintroducera andra gräsätare, som vilda
kor (uroxar), hästar eller visenter.
Den efterföljande debatten blev livlig. Mycket kretsade
kring just frågan om hägn. Kan det verkligen kallas faunarestaurering om det bara handlar om djur inom hägn? Kan
det krocka med allemansrätten? Och om man inte har hägn:
vem tar ansvar för de skador som de nya djuren åstadkom
mer? Vem ska ersätta markägaren? 		
Litteratur om visenter?
KSLA:s bibliotek har en samling. Sök online på
hemsidan www.kslab.ksla.se.

www.ksla.se

Avveckling eller utveckling?

Svensk animalieproduktion i
uppförsbacke

Avveckling eller utveckling? Den provocerande frågan
ställde statsagronomen och ledamoten Jan Philipsson vid
KSLA:s akademisammankomst med fokus på svensk husdjursproduktion den 8 april. Och frågan är motiverad. En
tidigare ganska stark framtidstro och positiv attityd har
bland många djurproducenter omvandlats till det motsatta. Djurrättsaktivisternas kampanj mot landets grisuppfödning i november 2009 och det påföljande mediadrevet har varit den senaste tidens tunga pålagor för landets djurbönder, som redan sedan tidigare tyngdes av dålig lönsamhet.
Text: Ylva Nordin

– Svensk animalieproduktion står inför stora utmaningar,
säger Jan Philipsson. Det råder fullständig enighet om att
vi vill ha uthållig produktion och våra djurskyddskrav är
högre än de flesta andra länders. Men frågan är hur mycket
handeln och offentliga uppköpare bryr sig om hur maten
produceras. Vi har betydande lönsamhetsproblem och vår
självförsörjningsgrad sjunker för alla animalieprodukter.
En allt mindre del av svenskens mat produceras i det nya
”Matlandet Sverige”.
– De senaste 10 åren har svensk animalieproduktion
minskat men under samma tid har vår köttkonsumtion
ökat, berättar Erika Brendov, ansvarig för djurskydd inom
LRF.
Den rådande lågpriskulturen gör svensk mat allt mindre
konkurrenskraftig. Trots de stränga djurskyddsregler som
Sverige har i en internationell jämförelse, är till exempel det
svenska grispriset lägst i Europa. Vi förväntar oss mervärden från svenska bönder – hög produktivitet, god djurhälsa
och djurvälfärd, positiv miljöpåverkan och god arbetsmiljö
– men till importpris. Är det hållbart på sikt?
– Förbättras inte lönsamheten kan den svenska livsmedelsproduktionen att vara helt marginaliserad om 10–15 år,
hävdar Erika Brendov. Paradoxalt nog fylls tomrummet ut
med importerade livsmedel som i värsta fall är framtagna
under helt andra djurskyddsregler och förutsättningar än

de som råder för svensk produktion.
– Djuromsorgen är böndernas dagliga ansvar. Men djurskyddet är myndigheters, politikers och veterinärers ansvar
i stor utsträckning. Djurvälfärd skulle jag vilja ha diskussion med handeln och konsumenterna om – den är en prisoch lönsamhetsfråga, inget annat. Man får den djurvälfärd
man är beredd att betala för, säger Annika Bergman, KSLAledamot och ordförande i Sveriges Grisföretagare.
Det sätter konsumenternas ansvar i blickpunkten.
Djurbondens balansgång mellan samhällets krav på miljöarbete och djuromsorg och industrins krav på effektivitet
och rationalisering är inte alldeles enkel. Sverige ligger på
andra plats i Europa, efter Schweiz, i fråga om standard
avseende den faktiska djurhållningen på gården, avseende
djurlagstiftning och kontroll. Men många av oss konsumenter sätter likhetstecken mellan god djurhållning och
någon slags sörgårdsidyll där enstaka kossor och grisar
skuttar mellan tuvorna. Det är en verklighetsfrämmande
bild som producenterna tyvärr själva har varit delaktiga i att
skapa, vilket Charlotta Sandgren, chef för Djurvälfärd inom
Svensk Mjölk, vill poängtera.
– Livsmedelsproducenterna måste rannsaka sig själva
och hitta kommunikativa verktyg för att tydligare beskriva
den goda djurvälfärd vi faktiskt har. Svenska mjölkbönder
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Ekologiska ägghönor. Vår självförsörjningsgrad minskar när det gäller ägg, dock inte i samma omfattning som i fråga om till exempel nöt- och svinkött.

anser att skillnaden mellan framgång
och fiasko ligger i hur man hanterar
sina djur, och det blir allt tydligare efterhand som besättningarna växer och
systemet blir känsligare. De bönder vi
har idag är inte längre de gamla förvaltarna utan företagare som behöver
flexibla lösningar, tydlighet och enkelhet i lagstiftningen, ökad dialog och
målstyrning.

Svensk animalieproduktion är i
gungning och mycket handlar om attityd.
– Efter Djurrättsaktivisternas aktion på skånska grisgårdar i november 2009 känner sig många bönder
ifrågasatta, utlämnade och omyndigförklarade. De har tappat lusten och
framtidstron och det är förödande för
branschen, menar Annika Bergman.

– Lösningen är samsyn, inte bara
samarbete, anser Charlotte Sandgren.
Det är viktigt att möjliggöra flexibelt
företagande, där målet är ekologiskt
hållbar produktion. Djurskydd är mer
än bara djurskydd, det handlar om
helheten på gården. Det finns många
hot och vi behöver incitament till förbättringar och se till att vi tillmötesgår
bönder som sköter sina djur bra.
Hur ser då framtiden ut för svensk
djurproduktion? Jan Philipsson listar
argumenten.
– För avveckling talar en obruten
nedåtgående trend, bristande lönsamhet och investeringsvilja, högre krav på
inhemskt producerade livsmedel än på
importerade, bristande forskning och
rådgivning. Samt brist på ledarskap.
– För utveckling och tillväxt talar
å andra sidan utmärkta markresurser,
djurkunniga bönder och bra djurmaterial, relativt god struktur på produktionen och höga krav på den vilket gör
att den borde kunna vara uthållig. Vi
har ett ökande konsumentintresse för
det som är närproducerat och sist men
inte minst: vi har outnyttjade möjligheter att stärka kompentensen i alla
led, både inom FoU och i fråga om
ledarskap.
– Sammantaget talar alltså mer för
utveckling – men det beror mycket på
oss själva och hur vi kommunicerar
dessa frågor, säger Jan Philipsson. 

Två gamla skogslexikon utgivna på nytt
M. H. Brummers FÖRSÖK TIL ET SWENSKT SKOGS- OCH JAGTLEXICON från 1789
och Axel Cnattingius SVENSKT SKOGSLEXIKON från 1894

Blädning och bräder behövs förmodligen inget skogslexikon för
att ta reda på vad de betyder, begreppen används av skogsfolk än
idag. Men kimrök och rulltjuga
hör inte till de ord som används i
det moderna skogsbruket. Med
hjälp av Brummers och Cnattingius
skogslexikon som här återutges får
den vetgirige hjälp med 1700- och
1800-talens skogssvenska som en
väg in i historien. Historien är viktig då den produktion som startas
idag ska avverkas om 75–100 år.
Försök Til et Swenskt Skogs- och
Jagtlexicon af M. H. Brummer från
1789 inleds med en essä av Kerstin
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Ekman. Brummer fick i hennes bok
Herrarna i skogen ett eget kapitel som
handlar om vårt förhållande till skogen i gammal tid och i nutid. I Roger
Bergströms och Kjell Danells uppsats
sätts detta lexikon in i sitt historiska
sammanhang.
Svenskt skogslexikon, uppstäldt af
Axel Cnattingius ett drygt sekel senare,
speglar den begynnande industrialiseringen av skogsbruket. Detta lexikon
kompletteras med två artiklar av Bengt
Ek och Per Eriksson som berättar om
den flitige lexikografen och tidskriftsredaktören Cnattingius och hans betydelse för det sena 1800-talets skogshushållning.

Försök Til et swenskt Skogs- och Jagt-Lexicon
(1789) av M.H. Brummer, inbunden, illustrerad delvis i färg, 160 s. (SOLMED nr 49)
Pris: 175 kr.
Svenskt skogslexikon (1894) av Axel
Cnattingius, inbunden, illustrerad delvis
i färg, 224 s. (SOLMED nr 50) Pris: 200 kr.
Ledamöter i KSLA kan beställa friex.
VÄLKOMMEN TILL BOKSLÄPPET!
Torsdag 3 juni kl 18.00–ca 20.30 – därefter
mingel.
Föredrag av bl a Kerstin Ekman.
Obl anmälan: www.kslab.ksla.se
Mer info:
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2329&t=

Ökad precision i växtodlingen ger vinst
för både miljö och plånbok
Precisionsodling eller platsspecifik odling kan bestå av många olika saker;
markkartering, kvävesensorer, precisionskalkning, väderstationer, anpassade
fosfor- och kaliumgivor och så växtskydd. ”Precisionsodling för att nå miljöoch produktionsmål – platsspecifik styrning av insatsmedel i växtodlingen”
diskuterades vid ett KSLA-seminarium den 18 mars 2010.
Text: Niclas Eserup

En femtedel av spannmålsproduktionen i Sverige bygger på teknik för
platsspecifik odling. Helena Jonsson,
LRF, gav en översiktlig bild över jordens befolkningstillväxt, som betyder
att vi får allt fler munnar att mätta.
Samtidigt ökar konkurrensen om odlingsbar mark globalt.
– För att vi ska uppnå tillväxt, lönsamhet och hållbarhet måste jorden
brukas så resurseffektivt och klokt som
möjligt; hög produktion med hänsyn
till ekosystemen, sade Helena Jonsson.
Mycket av jord- och skogsbrukets miljöpåverkan beror på att vi odlar och
brukar, en annan del beror på hur vi
gör det. Ur det perspektivet är temat
precisionsodling högintressant.

Förutsättningar för precisionsodling
– Grundförutsättningen för ökad precision är kunskap om marken och dess
organismer. Den kunskapen vilar på
tre ben; geografiska informationssystem GIS, Global Positioning System
GPS samt teknikutveckling, poängterade Anders Jonsson från SLU.
Effektiv markkartering var något som även Mats Söderström, SLU,
nämnde som en viktig framgångsfaktor. Men han ville lyfta nivån ytterligare och menade att marksensorer
i kombination med provtagning ger

möjligheter till en ökad detaljerad
mätning.
Kjell Gustavsson och Henrik Stadig
från Göttorp Lantbruk respektive
Hushållningssällskapet presenterade
vilka möjligheter det finns att platsanpassa och distribuera varierade
givor av såväl kalk som kväve och
fosfor. Genom att effektivt utnyttja
behovskartor och styrfiler går det att
uppnå klara fördelar. Resultaten beträffande precisionskalkning visar på
tydliga ekonomiska fördelar medan en
medelgiva av kalk spridd över fälten är
direkt olönsam.
– Fosfor- och kalkspridning enligt
nätverket Precisionsodling Sveriges
(POS) modeller är enklare och ger
större skörd och bättre miljö, summerade Henrik Stadig sitt anförande.

Maskinutveckling
Därefter fick de inbjudna gästerna en
presentation över var den maskintekniska utvecklingen står idag. Knud
Nissen från Lantmännen Lantbruk
visade fördelarna med en kvävesensor: grödan skannas av och gödningen
sprids under en och samma körning.
Resultatet av en jämnare tilldelning
av gödning blir jämnare skörd, jämnare mognad samt jämnare kvalitet.
Nissen berättade också att det idag

GPS är ett av
kunskapsbenen
för ökad precision.

för en gård med brukningsareal om ca
200 hektar är ekonomiskt lönsamt att
investera i en N-sensor. Hugo Westlin,
JTI, gav en översikt beträffande autostyrning och satellitnavigering. Det
finns idag teknik att tillgå som har
en noggrannhet på centimeternivå.
Positionsbestämning via RTK (satellitnavigering) är ett av de system som
idag har det mest precisa konceptet,
med en felmarginal på 2,5 centimeter.
Vilken är då nyttan för odlaren?
Lägre kostnader förstås, men också
högre intäkter: Den skånske lantbrukaren Johannes Lembke menade
att investeringen i en kvävesensor
på traktorn betalas på ett år genom
att proteinhalten i det kontrakterade
maltkornet hamnar på rätt nivå.
Än finns det barnsjukdomar, både
vad gäller tekniken i sig, men också
hos maskinerna. Leverantörerna har
ännu inte byggt upp sina rutiner kring

support och reservdelar.
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Mindre risk för naturvårdskonflikter
i skogen
Regeringen klarar miljömålet Levande Skogar. Och med verktygen ”ersättningsmark” och ”ökat samarbete”
minskar risken för konflikter i naturvårdsarbetet. Det var miljöminister Andreas Carlgrens huvudbudskap vid
konferensen ”Nya verktyg för skydd av skog – blir det mer hållbart?”
Text: Carl Henrik Palmér

Konferensen, som hölls på KSLA den 23 mars 2010, kretsade framförallt kring två frågor: 400 000-hektarsmålet
och KOMET-projektet.

400 000-hektarsmålet
1999 sade Riksdagen att ytterligare 400 000 hektar skog
måste skyddas formellt, som reservat eller genom naturvårdsavtal, fram till 2010. Länge såg det mörkt ut.
– Vi låg långt från målet när alliansen tog över, sade
miljöministern.
Men nu har man med ett par alexanderhugg nått målet.
Nya reservat har bildats och så har de statliga skogsägarna
Sveaskog, Fastighetsverket och Fortifikationsverket lämnat ifrån sig drygt 100 000 hektar skyddsvärd skog. Dagen
före konferensen offentliggjordes det sista steget: Sveaskog
ska lämna ifrån sig 100 000 hektar skog som ska användas
som ersättningsmark till skogsägare som får reservat på sin
mark.
– Äntligen!, var WWF:s miljöchef Peter Westmans kommentar till att statens skogar används i miljöarbetet. Men
han påpekade också att det finns problem, många skyddsvärda skogar finns i södra Sverige medan staten har det
mesta av sin skog i norr.

– Det här är bra, men vi måste få till en teknik för trepartsbyten, menade LRF Skogsägarnas ordförande Christer
Segerstéen. Annars kan det privata skogsbruket i södra
Sverige inte utnyttja Sveaskogs ersättningsmarker.
– Vi vill gärna ha ersättningsmark när det blir nya reservat på våra marker, sade Torbjörn Larsson, VD för Bergvik
Skog AB. Det är helt okej med skog som ligger långt från
nuvarande skogsinnehav, så länge den är brukningsbar och
avverkningsmogen. Och vi ställer gärna upp på trepartsbyten.

KOMET-projektet
Myndigheterna ska i fem områden prova ett upp och nedvänt arbetssätt för nya reservat. I stället för att myndigheterna pekar ut värdefulla områden och köper in dem ska
skogsägarna själva kunna ta initiativ. Anser man sig ha en
skog som är skyddsvärd, kan man bjuda ut den till myndigheterna.
– Med det här arbetssättet kan vi få skogsägarna med
oss – vi samarbetar i stället för att kränka dem, menade
Andreas Carlgren.
Christer Segerstéen var mycket positiv:
– Vi får ett nyttigt underifrånperspektiv i naturvårdsarbetet.
– De nya förslagen gör det lättare att nå
arealmålen – men är det hektaren och procenten som är det viktiga?, undrade Sveaskogs
skogschef Herman Sundkvist. I skyddade
skogar blir det bara mörk tät skog – oftast
granskog. Pionjärträden missgynnas – och de
flesta rödlistade arter är kopplade till pionjärträd, menade han.
– Nej, ofta gynnas biodiversiteten av störningar. Ta bort gran. Röj fram löv. Skapa betesmarker. Det är bättre än att bara skydda
skog.

Nytt arbetssätt: anser du dig ha en skog som är skyddsvärd, kan du bjuda ut den till myndigheterna.

Samråd om Europeiska kommissionens grönbok
Europeiska kommissionen har inlett en offentlig debatt om att skydda Europas skogar mot klimatförändring, genom
att anta en grönbok som fastställer alternativ på EU-nivå för att skydda skogarna och informera om skogsresurser och
skogsförhållanden. Reaktionerna på grönboken ska hjälpa kommissionen att avgöra om fler åtgärder på EU-nivå krävs.
Till och med 31 juli kan allmänheten, medlemsstater, EU-institutioner och andra intressenter ge sina synpunkter på
grönboken på internet. Bidragen till debatten offentliggörs.
http://ec.europa.eu/environment/consultations/forests_en.htm
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Konkurrensen om
					 den odlade jorden

Matjordens betydelse ökar i takt med klimatförändringarna och med en växande befolkning.
Samtidigt ökar konkurrensen om matjordarna eftersom mark tas i anspråk för odling av bioenergi,
för bostäder och vägar, etc.
Konkurrensen om den odlade jorden
var ämnet för Allmänna avdelningens akademisammankomst i mars.
Text: Monica Kling (förkortad och bearbetad av Ylva Nordin)

Till år 2050 måste vi öka matproduktionen mycket kraftigt för att klara livsmedelsförsörjningen för en växande
befolkning. Det menar förre ordföranden för International
Foundation for Agricultural Development (IFAD) Lennart
Båge, som Allmänna avdelningens ordförande Olle
Markgren hänvisade till i sin inledning.
– Om Lennart Båge har rätt, på vilket sätt färgar det
perspektivet av sig på de politiska beslut vi fattar om den
odlade jorden? Hanterar olika länder frågorna på olika sätt
och vad beror det i så fall på?
– I Norge finns bra redskap för att reglera markanvändningen, medan det är mer osäkert i Sverige. Miljöbalken
har inte så mycket att komma med när
det gäller jord- och skogsbruk i jämförelse med den tunga norska jordvärnspolitiken, sade universitetslektor
Marie Stenseke, Göteborgs universitet.
Däremot har Sverige starka miljökvalitetsmål. Frågan är vilken effekt det
har jämfört med Norges starka jordvärnslag.
Norges inställning presenterades
av Hildegunn Gjengedal, politisk rådgivare vid norska Landbrugs- og matdepartementet.
I vårt grannland blir det allt viktigare att prioritera en viss grad av nationell självförsörjning av mat – och
Norges odlingsareal är begränsad,
bara 3 procent av ytan är odlad. Det
nationella målet har varit att till 2010
halvera den omdisponering av mark
som pågår. Kommunerna måste dokumentera att potentialen för förtätning är utnyttjad innan de tar nya
jordbruksområden i anspråk. Departementet har till kommuner och länsstyrelser kommunicerat ökat fokus på skyddet av matjorden, vilket haft viss effekt. En genomförd åtgärd för att skydda matjorden är en rapporteringsplikt för
kommunerna där länsstyrelserna har rätt att begära in kommunala handlingar i omdisponeringsfrågor.
Ett förslag till jordvärnslag har tagits fram.

– Det är en paradox att vi värnar strandzoner och skog
medan motsvarande möjlighet hittills saknats att värna matjorden, som är livsgrunden för människor, sade Hildegunn
Gjengedal.
Förslaget innebär att kommunerna fråntas en viss styrning av sin egen areal. Bonde- och miljöorganisationerna
är positiva till förslaget medan flertalet kommuner är skeptiska. Förslaget har väckt debatt men också uppmärksamhet
runt skydd av åkerjord i Norge.
I Sverige har jordbruksmarken inte lika starkt stöd som
i Norge men förändringar är på gång. En utredning om
åkermarkens bevarande, miljöprocessberedningen, har
genomförts. Den föreslår att kommunernas tillämpning ska utvärderas
och diskuterar om även reglerna behöver förändras.
– Om det finns behov av stärkt
skydd är frågan vilka vägar man ska
gå. Man skulle kunna peka ut åkermark som riksintresse eller använda
mjukare styrmedel, som statlig vägledning, sade Lars Olsson, chef för
Skogs- och Lantbruksenheten på
Jordbruksdepartementet.
Riksintresse skulle ge större tyngd
och jämställa jordbruksmarken med
andra riksintressen som kultur- och
friluftsliv, yrkesfiske och mark lämplig för kommunikation och industriell
produktion. Statlig vägledning kan
innebära att stärka länsstyrelsernas
vägledande och stödjande roll i arbetet för att kommunerna ska göra bra
bedömningar.
Ett förslag är att länsstyrelserna
ska kunna säkra att det finns tillräcklig utredning som
grund för beslut om åkermark ska skyddas.
– Skyddet av åkermark i Sverige handlar mycket om den
globala utmaningen. Stick i stäv mot FAO:s utpekade behov av ökad odlingsareal kommer mark som används till
livs- och fodermedelsproduktion i Europa att minska med

11 procent fram till 2030, sade Lars Olsson.

Läs hela rapporten: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1652&t=ksla
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Många önskemål
om framtidens skog
Önskemålen inom skogsbranschen om den framtida
utvecklingen är många. Skogen borde växa snabbare och
träden ha färre och mindre kvistar.
Det framkom på seminariet Framtidsskogens kvalitet,
arrangerat av KSLA och IVA.
Text: Kenneth Leverbeck, IVA

Enligt
professor
Erik Serrano,
Linné-universitet,
Växjö, behöver den trämekaniska industrin en råvara med rätt kvalitet, och
som är framtagen på ett effektivt sätt.
– Då kan företagen utnyttja råvaran på bästa sätt och få rätt betalt för
rätt kvalitet. Det kan ge upphov till
nya material, produkter och byggsystem för nya marknader.
På kort sikt behövs effektivare processer vid avverkning och att virkets
egenskaper mäts tidigt i produktionen
med tanke på den slutliga användaren.
– Det kräver en effektivare hantering av råvaran när det gäller längder
och dimensioner och en mer direkt
kommunikation mellan leverantörer
och slutanvändare.

Homogena odlingar behövs
På längre sikt behövs råvara som är
mindre känslig för växtförutsättningarna. Det ska inte spela någon roll var
trädet har stått, egenskaperna ska vara
desamma.
– Odlingarna behöver bli mer homogena, hellre många små kvistar än
några få riktigt stora. Men skogen behöver också bli mer beständig och inte
vara grogrund för olika angrepp.
Vad branschen efterfrågar är jämnare skogsbestånd, finare kvistkvalitet,
högre beständighet, färre skador och
högre tillväxt. Gärna kvistfritt men
långt mellan grenvarven.
Skogsindustrin förändras långsamt
och vill inte ha några överraskningar.
Den vill ha låga kostnader och en
snabb, miljövänlig och uthållig produktion.
10
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Det har utvecklats en
rad nya tekniker för urval,
sortering och annan virkesinformation. Flertalet egenskaper hos
råvaran kan numera bestämmas direkt
i skogen.
– Skogen utvecklas långsamt, sade
Lars Wilhelmsson, Skogsforsk. Träden
får allt större dimensioner. De blir
längre och grenarna grövre.
Ökad volymtillväxt gör virket
mindre böjligt. Mindre andel kärnved
ger dessutom lägre massautbyte.
Cellulosaindustrin kommer att
genomgå stora förändringar. Grafiskt
papper kommer att sättas under stark
prispress de närmaste åren.
Förpackningspapper kommer att
ha stora utvecklingsmöjligheter. Även
hygienprodukter med högt förädlingsvärde blir intressanta, sade professor
Lars Wågberg, KTH.
Kvaliteten på tidnings-, journaloch finpapper kan förbättras. Det kan
ge nya och bättre produkter.

Biobaserade kemikalier
En ökad produktion av biobaserade
kemikalier kan betyda mycket för
skogsindustrin.
Biobaserade kemikalier utgör för
närvarande 3–4 procent av den globala
kemikaliemarknaden. Deras andel kan
komma att öka till 17 procent 2025.
– Oljepriset och valet av bränslen
för fordon kommer att påverka utvecklingen, sade professor Pedro Fardim,
Åbo akademi.
Bioraffinaderier anses vara det mest
lovande verktyget för att skapa en inhemsk biobaserad kemisk industri.
Lignin är ett mycket intressant
ämne för produktion av biobränslen,
kemikalier och andra material.

Biobaserade kemikalier kan framställas direkt genom syntes, i bioraffinaderier eller genom extraktion från
odlade växter.
Kemikalier kan dessutom produceras från genetiskt modifierade växter.
Grödor som skördas årligen är mest
lämpade. Nackdelen med metoden är
att den kan påverka miljön. Dessutom
är området relativt dåligt utvecklat.
– Visionen till 2030 är att öka produktiviteten i den nordiska skogsindustrin med hjälp av ökade kunskaper om
komponenterna i trädens cellväggar.
Från 2001 till 2005 har produktionen av förnybar energi ökat med 11
procent per år, medan den totala energiproduktionen har ökat med 1,6
procent per år.
– Om den här tillväxten består
kommer den förnybara energin att stå
för 20 procent av den totala energiproduktionen 2030.
De biobaserade materialens andel
av marknaden kommer då att vara
mellan 20 och 40 procent. Biomassan
har då delvis övertagit oljans roll som
råvara vid framställning av polymerer.
Det kan bli möjligt med fullständig
utvinning av olika ämnen från skogsråvaran i några få steg för att producera
kemikalier eller biokemiska produkter.
Visionen till 2080 är att tillväxten i
skogen har blivit mycket högre än 2010
och att den nordiska skogen används
för att framställa nya material, kemikalier, nanomaterial och bränslen.
– Biomassan kan då helt ha övertagit oljans roll som bas för produktionen
av polymerer, sade Pedro Fardim. Men
samtidigt varnade han för det oväntade som kan dyka upp från ingenstans
och förändra situationen till något som
ingen har möjlighet att stoppa.


Svenska skogserfarenheter
tas tillvara i Afrika
African-Swedish collaboration programme on Sustainable Forest Management (SFM), workshops in Nairobi
and in Lusaka for Eastern and Southern Africa respective in April 2010.
Afrikansk-svenskt samarbetsprogram om Bärkraftig skogsförvaltning (SFM), seminarier i Nairobi och Lusaka för respektive östra och södra Afrika i april 2010.
Text: Åke Barklund • Foto: Lennart Ackzell, LRF Skogsägarna

Redan under första fasen 2002–2005 av
projektet ”SFM in Africa” diskuterades
om det fanns några lärdomar att dra
från den svenska utvecklingen under
1900-talet på väg till bärkraftigt och
framgångsrikt skogsbruk, för den pågående utvecklingen i Afrika. Sådana
möjligheter är sammanställda av akademiens hedersledamot och hela projektets motor, Björn Lundgren, i skriften Development of SFM in Sweden –
any lessons för Africa?
Under den andra projektfasen
2006–2008 diskuterades bland annat
denna studie och rekommendationer
gjordes om att initiera ett antal projekt. Givetvis kan ganska få tekniska
erfarenheter överföras enkelt och direkt, men flera viktiga processer för
och mekanismer bakom vår svenska
utveckling under 100 år bedömdes relevanta.
Därför bjöd African Forest
Forum (AFF) och Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien (KSLA) in till
två stycken tredagarsseminarier för att
vidareutveckla idéerna, ett i Nairobi
med 45 deltagare och ett i Lusaka med
50 deltagare. Syftet var att ”... bidra till
ekonomisk utveckling och miljömässig
stabilitet i Afrika genom bärkraftigt
nyttjande och bevarande av kontinentenas träd- och skogsresurser”.

Områden att gå vidare inom
Seminarierna fann tre områden där
svenska erfarenheter troligen är intressanta:

Några av deltagarna i Lusaka-seminariet. Fr v Björn Lundgren, Prof. Godwin Kowero, Prof. Fred Owino,
Åke Barklund, Prof. Romanus Ishengoma och Mr. Peter Gondo.

 Hur kan man driva en effektiv,
deltagande och överenskommelseinriktad process för att utveckla skogsvårdslagstiftningen? Vilka institutioner och deltagare ska vara med, hur
kan problem och möjligheter identifieras, etc? Tre ”proposals” utvecklades.
 Hur kan kostnadseffektiva och
relevanta stödsystem för skogssektorn
etableras på nationell och regional nivå
av typen forskning, rådgivning, utbildning, träning, skogsinventeringar,
marknadsinformation gällande skogsprodukter, skydd mot skadegörare, etc?
Fem ”proposals” utvecklades.

 Hur kan man organisera de olika
skogsintressenterna så att de blir rättmätigt företrädda; skogsbrukare av
olika slag, markägare, virkesindustri,
miljöintressenter, sociala intressen,
etc? Fem ”proposals” utvecklades.
Nu finslipas dessa ”proposals” och
de kommer att presenteras för olika
finansiärer med goda förhoppningar
om stöd.
African Forest Forum är en afrikansk skogsakademi i vardande.


Digital skogskarta år 2005
Via SLU:s digitala skogskarta går det
att hämta uppgifter om hur mycket
skog som finns inom ett visst område,
se vilka trädslag den består av och hur
gammal skogen är.

Uppgifterna är baserade på en kombination av fältdata som Riksskogstaxeringen samlat in och satellitbilder
från år 2005 och 2006.

SLU:s digitala skogskarta
2005:
http://skogskarta.slu.se/

www.ksla.se
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Vårutflykt till
Östergötland

I ottan klev vi upp, ett 30-tal ledamöter och kanslipersonal som ville åka med
på Akademiens vårexkursion den 6 maj till Östergötland. Buss hämtade först i
Uppsala och sedan vid KSLA på Drottninggatan i Stockholm.
Text: Ylva Nordin

Såväl frukostattiraljer som resenärer lastades snabbt ombord, så även den synnerligen välunderrättade ciceronen
Stig Lindén. Han bjöd på en resa genom det vårliga landskapet fylld av fakta och anekdoter om lantbruket och de gårdar
och gods som vi passerade.
I trakterna kring Vagnhärad/Trosa delgav oss Göran Dalin
valda delar av sina erfarenheter från tillvaron där som ganska
nybakad veterinär för länge sedan.
Per Olsson klev på i Stavsjö för att under passagen förbi
Norrköping berätta om Holmens Bruk, dess historia, nutid
och framtid. Holmen bygger just nu Skandinaviens största
sågverk i Norrköping, helt i trä. Det rullar igång i september
och hanterar endast gran.
Framme i Väderstad klev vi in på Väderstadsverken där
Crister Stark berättade om verksamheten och tog oss med

på en rundtur i fabriken där några av världens modernaste
jordbearbetnings- och såningsmaskiner tillverkas. Det hela
avslutades med en demonstration ute i det fria.
Resan gick vidare i kringelkrokar genom det östergötländska landskapet till Tolefors Gård. Väl där välkomnades vi av
Bleckert Lagerfeldt och hans son Axel Lagerfeldt. De berättade om gårdens historia, systergårdarna och verksamheten i
stort, motgångar såväl som framgångar. Idag står Tolefors på
fyra ben: spannmål, ekologisk äggproduktion, biodieselproduktion baserad på rapsolja samt bed & breakfast.
Väl hemma igen ser vi tillbaka på en lång och mycket
givande dag med härligt väder. Stort tack till alla våra ledamöter ovan som tog så väl hand om oss, till resegeneralen
Magnus Stark och dagens värdinnor Helle Rosencrantz och
Gun Askerö.


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien på exkursion. Foto: Christer Elderud, Vingpennan HB

I väntan på bussen. Guiden Stig Lindén t v, resegeneral Magnus Stark t h.
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Framme vid Väderstadsverken. Akademijägmästaren och akademisekreteraren sträcker på benen.

På väggen hänger Väderstadsverkens grundare
Rune Stark, som hade ett mycket gångbart motto.

Crister Stark berättade om Väderstadsverken,
historia och verksamhet.

Rundvandring i den moderna fabriken.

Vissa moment studerade vi på skärm.

Vissa moment fick vi se i verkliga livet.

En grupp fransmän var på plats för att i likhet med
oss studera sånings- och jordbearbetningsmaskiner in action.

Kraftfulla maskiner.

De äldre trotjänarna stod i museet.

Bleckert och Axel Lagerfeldt tog emot i den gamla
ladugården. Foto: Hans Ackefors

Tolefors gårds ladugård, som den såg ut innan
den brann.

Ett av gårdens fyra ben är biodieseltillverkning,
baserad på rapsolja.

Åke Barklund mitt i biodieselproduktionen.
Foto: Hans Ackefors

Axel Lagerfeldt demonstrerar Tolefors egenkonstruerade solur. Formen har det fått av en
konstnär.
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Våra ledamöter – nytt & noterat
Global Impact
Award till
Johan
Rockström
Foto: Orasis Foto/MÅ

Margareta Ihse fick
ArtDatabankens
naturvårdspris
ArtDatabankens naturvårdspris 2010
gick till professor emerita Margareta
Ihse för hennes enastående insatser
för den biologiska mångfalden.

Margareta Ihse har träget lyft fram
det svenska landskapets betydelse för
den biologiska mångfalden. Detta
har mycket av hennes forskning också inriktats på. Som forskare har hon
främst varit verksam på Stockholms
universitet vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi.
ArtDatabankens naturvårdspris
går till ”person, organisation eller
företag som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller
praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska
mångfalden”.
Ur prismotiveringen kan man
läsa: ”Professor emerita Margareta
Ihse har gjort enastående insats för
att bevara den biologiska mångfalden
genom att med stor integritet som
forskare aktivt kommunicerat sina
forskningsresultat till beslutsfattare.”
– Margareta har som få andra
forskare fått se sina resultat komma
till praktisk tillämpning inom naturvård och samhällsplanering. Hon
har varit en ständigt aktiv och framgångsrik ambassadör för flora och
fauna, inte minst i jordbrukslandskapet. Även om Margareta inte är
mer än nybliven pensionär så måste
man karakterisera henne som ”den
svenska naturvårdens grand old
lady”, säger Johan Bodegård, chef för
ArtDatabanken SLU.
Priset delades ut den 28 april 2010
av miljöminister Andreas Carlgren.
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Foto: Privat

Bland årets vinnare av World Ecological Forums pris Global Impact
Award finns som ende svensk Johan
Rockström. Priset uppmärksammar
globala miljöinsatser och delas ut
till fem av världens främsta miljökämpar.

Johan Rockström tog hem priset i kateorin ”extraordinär miljöforskning”.
I motiveringen beskrivs hans arbete
som ”exceptionellt tydligt, logiskt
och fängslande”.
Professor Johan Rockström anses
vara en av världens främsta klimatforskare. Under hans ledning tog 28
framstående internationella forskare
fram planetens gränsvärden förra
året. Resultaten publicerades bland
annat i den vetenskapliga tidskriften
Nature.
World Ecological Forums resterande fyra priser gick till USA:s
förre president Bill Clinton för hans
insatser genom stiftelsen the William
J. Clinton Foundation, företaget
Patagonia, entreprenören Shai Agassi
och journalisten Thomas J. Friedman.
Prisutdelningen sker i samband med
invigningen av World Ecological
Forum i Visby den 1 juli.

World Ecological Forum
World Ecological Forum samlar
miljömedvetna företagsledare, beslutsfattare och aktörer för att utbyta idéer och driva miljöfrågor.
Årets konferens anordnas med stöd
av ekokommun Gotland och Sida på
Wisby Strand Congress & Event 1–2
juli, 2010. För att stödja hållbar tekniköverföring har World Ecological
Forum också lanserat en Green
Marketplace i samarbete med Tynax,
världens största handelsportal för ny
teknologi.

Foto: C H Palmér

Jan-Åke Lundén hedersdoktor vid SLU
Förre vice preses Jan-Åke Lundén
promoveras till skoglig hedersdoktor vid SLU:s promotionshögtid i
Uppsala 8–9 oktober.

Jan-Åke Lundén har blivit utsedd till hedersdoktor av Skogsvetenskapliga fakulteten, SLU Umeå.
Jan-Åke Lundén har aktivt medverkat för tillkomsten av ett flertal
stora forskningsprogram som haft stor
betydelse, bland annat Snytbaggeprogrammet och Granprogrammet.
Under sin tid som skogsvårdschef på
Södra verkade han för att skogsbruket och skogsägare skulle dra nytta av
forskningsresultat.
Om ungefär en vecka pensionerar Jan-Åke Lundén sig från sin
tjänst som skogsvårdschef på LRF
Skogsägarna, där han arbetat sedan
2006. Han började sin skogliga bana
på dåvarande Skogsvårdsstyrelsen
i Kronobergs län, varefter han gick
över till Södra. Där jobbade han i 32
år, varav 25 som skogsvårdschef. Nu
när Jan-Åke Lundén pensionerar sig
får han tid att ägna sig åt egen skog
i Gasslanda. Där står plantering närmast på tur.

Ny vd på Bergvik Skog
Styrelsen för Bergvik Skog AB har
utsett Elisabet Salander Björklund
till ny vd i Bergvik Skog AB från den
1 september 2010. Elisabet Salander
Björklund är idag EVP (Executive
Vice President) på Stora Enso.

Aktuell ledamot

Otto Ramel – ny ordförande
i Sveriges Djurbönder
”

Livet tar ibland de mest oväntade vändningar. För några månader sedan var
jag väldigt tillfreds med mitt liv. Jag hade precis fyllt 60, jag hade några få,
mycket intressanta uppdrag och jag rådde själv över min tid. För barnbarn,
resor, jakt...

Då ringer valberedningen för Swedish
Meats. Och nu har jag blivit ordförande, till både min egen och många
andras förvåning.
Möjligheten att försöka göra något positivt för de svenska djurbönderna var naturligtvis oemotståndlig.
Djurbönderna har som grupp som farit
väldigt illa de sista åren. Dålig lönsamhet, gatlopp i pressen, hårda och motsägelsefulla myndighetskrav, för att
bara nämna några problemområden.
Men även själva utmaningen var en
sporre – ”det här är inte helt enkelt”.

Vem är då Otto Ramel?
Jag fick frågan på akademisammankomsten den 8 april vid ett seminarium
om ”Vart är svensk husdjursproduktion
på väg”. Det var Ylva Nordin för KSLA
Nytt & Noterat som frågade. Och innan jag hann svara, så sade hon lite
uppfordrande: ”Du kan väl skriva en
sida om dig själv, jag behöver ha den
någon av de första dagarna i maj.”
Det hela var ju faktiskt mycket
smickrande och det var långt kvar till
maj.
Idag är den 1 maj, vilket säger en
del om mig; jag arbetar bäst under
press. Eller för att vara helt ärlig, jag
arbetar enbart under press…
Jag är 60 år, lyckligt gift med
Eva, har fyra barn och fyra barnbarn.
Vi bor i Skåne, tre mil österut från
Lund på en större gård. Jag har varit
verksam inom Lantmännen, LRF,
Skånemejerier och är fortfarande enga-

gerad i Länsförsäkringar Skåne, samt
Alpco Agro, ett företag som köper och
förädlar jordbruksmark i Ryssland.
Jag har varit akademiledamot sedan 2001 och dessvärre har jag nog
inte varit en särskilt duglig ledamot;
jag har hjälpt till lite vid Skåneresor
och jag har också varit föredragshållare vid något tillfälle. Det är dock inte
för sent, jag arbetar på att bli bättre.
Sedan sex veckor är jag nu också
ordförande i Sveriges Djurbönder (tidigare Swedish Meats).
Ett uppdrag som är en verklig utmaning och jag kommer att behöva
hjälp; från styrelsen, fullmäktige, medlemmar i föreningen. Förhoppningsvis
kommer även mina kollegor inom
KSLA att bistå.
Svensk animalieproduktion är viktig för hela det svenska jordbruket, inte
minst för spannmålsproduktionen,
vars största kund är just animalieproduktionen
Till att börja med måste föreningen
Sveriges Djurbönder arbeta på följande
tre ganska självklara uppgifter.
 Vi måste veta vad vi vill.
 Vi måste gå i takt, det är först då
vi kan utnyttja vår potentiella styrka
fullt ut.
 Vi måste inse vår storlek. Vi äger
inga slakterier längre. Däremot har vi
en aktieminoritet i HKScan på cirka
13 procent.
Det finns en stor paradox i den
svenska animalieproduktionen av idag
Väldigt många vill ha svenskt kött.

Foto: Klas Andersson

 Konsumenterna är beredda att
betala extra för det svenska köttet.
 Politikerna vill ha öppna landskap och behålla arbetstillfällen på
landsbygden.
 Handlarna vill ha svenskt kött,
det är status att sälja svenskt och det är
en god lönsamhet.
Men animalieproducenterna går på
knäna. Produktionen minskar dramatiskt med en självförsörjning för närvarande på 50–60 procent och minskande.
Hur kunde det bli så här?
En vändning måste till – detta är
vår stora utmaning!

”
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Nytt & Noterat från ANH
Heder åt Millefolium!
Årets trädgårdsbok nomineras varje
år av Stockholms Gartnersällskap
i samarbete med FritidsOdlingens
Riksorganisation (FOR) inför Bokoch Biblioteksmässan i Göteborg.
Allmänheten röstar sedan fram sin
favorit på mässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö.

Vid mässann Nordiska
Trädgårdar i Älvsjö fick
Inger Larsson ta emot
diplomet av Carita
Wallman Larsson, ordförande i Stockholms
Gartnersällskap.

Text: Jimmy Lyhagen • Foto: Carita Wallman Larsson

Två hedersomnämnanden utom tävlan 2009 delades ut – ett gick till
Millefolium, rölika och näsegräs.
Medeltidens svenska växtvärld i lärd
tradition av Inger Larsson, formgiven
av Elina Antell.
Motiveringen löd: ”Inger Larsson
är professor i svenska språket vid
Stockholms Universitet och har skrivit
en ingående bok om medeltida svenska
växtnamn ur skriftliga källor. En bok
där författarens språkliga kunskap och
fascination av ämnet smittar av sig.
Boken är vetenskapligt skriven och
mycket innehållsrik. Källmaterialet
omfattar växter nämnda i lagtexter,

medeltida
brev
och namn ur översättningar av utländska ört- och
läkeböcker
och
jordbruksböcker,
däribland Peder Månssons skrifter.
Vadstena klosters jordaböcker har också givit uppgifter om inhemskt växtbruk och namnskick. Boken är väl genomarbetad och ett rent nöje att läsa.
Illustrationerna är många, unika – sällan sedda och fantastiskt vackra. Det
finns ett bra register och föredömliga
käll- och litteraturhänvisningar. Detta
blir säkerligen den svenska medeltida

växtnamnsuppslagsboken många år
framöver.”
Den första upplagan börjar ta slut,
men en ny upplaga som har kompletterats med ett längre avsnitt på engelska
kommer att ges ut till den växtnamnskonferens som Kungl. Gustaf Adolfsakademien och KSLA ska hålla 25–26
november. (Ledamöter i KSLA kan
beställa friex.)


är av biblioteket nyinköpt litteratur
och våra samlingar, men vi tar också
upp ANH:s publicering i SOLMEDserien och tipsar om användbara resurser som vi samlat på oss genom åren.
Syftet med nyhetsbrevet är dubbelt.
Dels vill vi för dem som känner till
biblioteket berätta om nyinköpt litteratur, även om det i nyhetsbrevet bara
ryms en liten del av vad som köps in.
Dels vill vi för dem som inte hört talas
om biblioteket, eller bara har en vag

uppfattning om vad som finns, introducera bibliotekets samlingar och vilka ämnesområden dessa täcker. Även
relativt vana biblioteksbesökare kan
ibland förvånas över den bredd som
biblioteket uppvisar, men också att vi
inom många områden har mycket specialiserad litteratur.
Skälen till att aktivt söka sig till
nya grupper är för det första att vi vill
att bibliotekets resurser ska utnyttjas
på bästa sätt och nå så många som
möjligt. Men vi vill också, eftersom
en stor del av de frågor som diskuteras i vår samtid på ett eller annat sätt
är kopplade till de areella näringarna,
lyfta fram dessa frågors historia. Det
gäller inte minst framtidens primärproduktion inom jordbrukssektorn,
men också frågor om mat, djurvård,
miljö, landskap och energi.

Du hittar nyhetsbrevet här:
http://www.kslab.ksla.se.

Populärt nyhetsbrev
Sedan årsskiftet har akademiens
enhet för de areella näringarnas
historia, ANH, gett ut ett fyrasidigt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet
distribueras elektroniskt och
når över 2 000 prenumeranter.
Text: Per Eriksson

Merparten av prenumeranterna
är akademiker med historisk inriktning på sin forskning, men bland dem
finns även personer från myndigheter
som i sin verksamhet arbetar med de
areella näringarnas utveckling och
skötsel. Nu i slutet av maj utkommer
det fjärde numret, som bland annat har
temat historiska bildresurser – på nätet, via arkiv, och, inte minst, vad akademien själv har att erbjuda på detta
område. Huvudfokus i nyhetsbrevet
16
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Licentiatseminarium på Alnarp

Silkesodlingens historia i Sverige
Den 16 april närvarade ANH vid ett licentiatseminarium i Alnarp. Vid seminariet försvarade Anders Johansson
Åbonde sin avhandling om silkesodlingen Sverige, Drömmen om svenskt
silke. Silkesodling 1735–1920.
Text: Jimmy Lyhagen • Foto: Per Eriksson

Akademiledamoten Kjell Lundquist
har varit handledare för licentiatarbetet men Anders Johansson Åbonde har
i flera år arbetat med silkesodlingshistoriken som ett projekt vid ANH; allt
började en gång då Johansson Åbonde
gjorde ett besök vid akademiens bibliotek för att leta källmaterial för en
magisteruppsats i ämnet.
Försöken med att få fram inhemskt
silke påbörjades redan på 1730-talet
då man började med odlingar av mullbärsträdet, vars blad är föda för silkesmasken. Det överskuggande problemet
under hela perioden var dock att mull-

bärsträdet inte var härdigt nog
för vårt nordliga klimat. Men
idén var dock livskraftig och
Sällskapet för inhemsk silkesodling, som bildades 1830, var
aktivt ända till och med 1918.
ANH:s besök i Skåne påbörjades redan dagen före seminariet, då vi besökte borgen
Krapperup. ANH fick där en
särskild visning av intendenten Eva Lillienberg Olsson, Intendent Eva Lillienberg Olsson visar Krapperup för ANH.
som berättade om borgens
historia. Den var känd som sätesgård historikern och enhetschefen Björn
redan under tidig medeltid. Speciellt Dal bland annat i den omfattande
intressant är slottsbiblioteket med sin samlingen med äldre svenskt tryck.
samling äldre litteratur, bland annat Samlingen är öppen för forskare och
på lantbruksområdet. Gyllenstiernska det är meningen att den ska användas,
Krapperupsstiftelsen, som driver bor- säger Björn Dal. Även en gammal bok
gen, bidrog ekonomiskt till ANH:s ska behandlas och användas som en
projekt om silkesodlingshistorik.
bok, menar han, men med försiktighet
Lunds universitetsbibliotek var ett förstås.

annat besöksmål. Där guidade bok-

Sollentuna trädgårdsgille på studiebesök i akademiens bibliotek
Närmare 20 personer från Sollentuna
trädgårdsgille slöt upp vid gillets studiebesök på akademien. Huvudskälet
till besöket var intresset för den trädgårdslitteratur som finns i den äldre
samlingen. Särskilt intresserade var
deltagarna av arbeten om orangerier
och äldre växthus. Också växtillustrationer och böcker om trädgårdsredskap
rönte stort intresse. Bibliotekarierna
Per Eriksson och Jimmy Lyhagen gui-

Club 12 från LRF
LRF:s Club 12, som är en sammanslutning av pensionerade chefstjänstemän inom lantbrukskooperationen,
gästade ANH och biblioteket i slutet
av mars. Värdar var akademiens tidigare preses Thorsten Andersson och
chefsbibliotekarie Lars Ljunggren.
Thorsten Andersson berättade om
akademiens verksamhet och dess roll
som en ledamotsdriven kunskapsorganisation i de gröna näringarna.

dade sällskapet i huset och berättade
om akademiens historia och hur man
arbetar idag, om bibliotekets samlingar
och ANH:s historiska verksamhet. En
särskild bokutställning hade förberetts
som särskilt innehöll litteratur ur den
äldre samlingen. Utställningen stimulerade till ett livligt samtal om nyttan
och nöjet av äldre litteratur för den
moderna trädgårdsodlingen på både
hobby- och professionell nivå.


Flora Danica (1648) bläddras i med stort
intresse. Foto: Jimmy Lyhagen

Club 12 med ANH:s personal
Foto: Carita Wallman Larsson

Akademiens
historiska
verksamhet är mycket
livlig och bred och Lars
Ljunggren beskrev hur och
man bedriver historiska
projekt vid ANH och hur
projekten ofta resulterar i en bok eller
småskrift.
Ett viktigt skäl till akademien bedriver en historisk verksamhet och ett
agrarhistoriskt forskningsbibliotek, är

att vi är angelägna om att ge dagens
och morgondagens frågor en historisk
belysning. Vid besöket visades även
biblioteket och dess olika samlingar. 
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Akademien har avgivit följande remissvar sedan sist

Synpunkter på frågeformulär om GMO (EU-frågeformulär från
jordbruksdepartementet rörande socioekonomisk innebörd
av marknadsgodkännande av GMOs för odling)
Frågeformuläret är alltför omfattande för att vara meningsfyllt.
Det kan inte vara effektivt att inhämta synpunkter som ska
ha belysts och värderats i processen för tillfällig utsättning,
godkännande för användning och/eller godkännande för
odling. Formuläret måste fokusera på frågor som har baserats
på vetenskapligt framtaget underlag, men som inte belysts
enligt ovan.
Bedömningen i beslutsprocessen fokuserar för mycket
på de tentativa risker eller negativa konsekvenser som den
direkta användningen av aktuell GMO kan ha – från denna
synpunkt är enkäten delvis vinklad redan från början.
Det är angeläget att här också fokusera på de positiva
effekterna av GMO och de utvecklingsmöjligheter för de
europeiska ekonomierna som GMO-teknik i jordbruket och
livsmedelskedja skulle medge, och att lyfta fram de risker och
negativa effekter för EU som har följt av att tillståndsprocessen
för GMO-användning stoppats sedan mer än 10 år.
Mot den bakgrunden föreslås vissa kompletteringar och
strykningar i frågeformuläret i kategorierna Farmers, Seed
industry, Non-food/feed use, Cooperative and grain handling
companies, Food and feed indutstry, Transport companies,
Insurance companies, Innovation and research, Public
administration, Internal market och Biodiversity, flora, fauna
and landscapes.
Läs hela remissvaret:
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2308


EUtredningen om en myndighet för
havs- och vattenmiljöfrågor (SOU 2010:8)
KSLA:s fiskekommitté har tidigare förordat ”... En översyn
av de statliga verken som hanterar havsmiljöerna med ett
Maritimt verk som målbild. Fisket kan inte enbart hanteras
som livsmedelspolitik och regeringen bör uppmärksamma
detta i pågående och kommande utredningar.”
Med utgångspunkt från bland annat detta tillstyrker
KSLA huvuddragen i utredningens förslag. Det är angeläget
att genomföra föreslagna förändringar även om frågetecken

kvarstår beträffande utredningen om framtida organisering
av de av Fiskeriverkets verksamheter som inte ska föras
över till den nya myndigheten, utredningen om reformerad
fysisk planering av havsområdena samt den utredning om
forskningsverksamheten som uppdragits åt Formas och
Statskontoret.
De verksamheter som är under utredning är resursmässigt
stora och mycket viktiga för den nya myndighetens
verksamhet. KSLA bedömer att oavsett vilken strategi
regeringen väljer för tillsättandet, snabbt eller först när
de pågående utredningarna är klara, så är det av stor vikt
att sakfrågorna eller kompetensen inte blir lidande under
genomförandet. Processen bör ges mer tid om det finns risk
för detta.
KSLA har tidigare tillstyrkt den förändring av
myndighetsstrukturen som föreslogs gällande fiske och
havsresurser och delar utredarens överväganden när det
gäller den nya myndighetens inriktning, verksamhet och
ledning. Regeringen bör dock ”skynda långsamt” för att
förslagen från de olika utredningar som pågår rörande
förvaltandet av fiskbestånden ska harmoniera.
KSLA anser att förvaltandet av säl ska övergå till den nya
myndigheten men att främjandefrågor beträffande fiske
ska övertas av Jordbruksverket, för att skilja på tillsyn och
kontroll. Frågan om den FoU-verksamhet som bedrivs inom
Fiskeriverket bör utredas vidare. KSLA poängterar vikten
av att det långsiktiga FoU-arbete som idag bedrivs inom
Fiskeriverket inte blir lidande av överflyttning till annan
huvudman.
KSLA stödjer utredarens förslag att centralisera och
flytta över vattenmyndigheternas verksamheter till den nya
myndigheten, för att harmoniera med den hopslagning
av län och centralisering av vissa verksamheten till ett
fåtal eller enstaka län som den pågående utredningen om
statlig regional förvaltning kan komma att föreslå. Den nya
myndigheten kommer att ges bättre samverkansmöjligheter
med andra myndigheter än vad som är fallet idag.
Länsstyrelsernas roll i genomförandet av nationell politik
på regional nivå kommer att stärkas. KSLA anser att mycket
av den verksamhet som bedrivs på nationell nivå idag kan
delegeras till länsstyrelserna.
Läs hela remissvaret:
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2320

FOOD SECURITY AND THE FUTURES OF FARMS: 2020 AND TOWARD 2050 – BERTEBOS CONFERENCE 29–31 AUGUST 2010, FALKENBERG
Clarifying the challenges and long-term outlooks. Food security entails the challenges of feeding the population of more
than 9 billion by 2050 that will also be much richer, overcoming today’s hunger, and achieving all this in sustainable
ways. World agriculture production and food systems are in a process of rapid transformation while food security
remains highly unsatisfactory and appears increasingly at risk.
This international conference will assess the future of agriculture and food security and partly draw on various scenario and visioning projects that are currently ongoing or have recently been completed, aiming at synthesis and original
insights.
Key note speaker: Professor Joachim von Braun, 2009 Bertebos Prize recipient
Info and register (by 15 July at the latest): http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2324
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Svensk-baltiskt forskarutbildningssamarbete – en framgång
Ett nära 10 år långt program för att öka forskarkapaciteten i Baltikum och öka
samarbetet mellan svenska och baltiska forskningsinstitutioner är framgångsrikt
avslutat. Resultaten har varit goda och med rätt upplägg finns goda förutsättningar för ett fortsatt och utökat arbete över gränserna.
Text: Ylva Nordin, efter en rapport av Tord Eriksson

1989 fick KSLA en förfrågan från
Estland, som då fortfarande var en del
av Sovjetunionen, om råd och stöd i
den begynnande omvandlingen av statens jordbruk till familjejordbruk. En
kommitté bildades varefter akademien
och dess motsvarande institutioner i
de baltiska staterna kunde initiera och
underlätta åtskilliga vetenskapliga utbytesprojekt.
Inledningsvis finansierade KSLA
på egen hand ett årligt stipendium som
gjorde det möjligt för baltiska studenter att studera vid SLU på kandidatnivå. Sedermera växte intresset för
programmet vilket ökade benägenheten att skjuta till medel. Bland andra
ställde K & A Wallenberg-stiftelsen,
Svenska institutet och Formas upp
med tillsammans 16 miljoner kronor.
Programmets mål var att öka forskningskapaciteten med inriktning på
hållbart utnyttjande av naturresurserna i lantbruket, att konsolidera forskningsinstitutioner i Baltikum likaväl
som i Sverige, att bedriva internatio-

nellt värdefull forskning kring uthålligt nyttjande av naturresurser och att
etablera och utveckla långsiktiga nätverk för forskare och forskningsinstitutioner.
Den 15 april 2008 avslutades projektet med ett seminarium på KSLA,
där erfarenheter och framtida möjligheter diskuterades.
Akademiens förre VD, professor
Bruno Nilsson, gjorde en utvärdering
av programmet och det måste betraktas som en stor framgång. Vid slutet av
2007 hade 17 stipendiater avslutat sina
studier och disputerat, en förväntades
avsluta under 2008 och ytterligare tre
något senare. Allihopa hade också
skaffat sig en professionell karriär.
Bruno Nilsson framhöll att programmet påtagligt ökat det baltisk-svenska nätverkandet och även
forskningskapaciteten. Däremot saknade han speciella fokusområden i
programmet och liknade olika studieprojekt och uppsatser vid isolerade öar.

En önskvärd förbättring var att åstadkomma ytterligare finansiering, både
för att göra det möjligt för handledare
att resa till sina studenter och för att
täcka studenternas uppehälle under
hela studietiden och inte bara under
de första två åren.
Vid seminariet dryftades idéer och
tankar kring ett fortsatt arbete med
att stärka forskningen inom den gröna
sektorn i Norden-Baltikum och även
om att utveckla forskningsutbildningsprogrammet österut bortom baltstaterna på grundval av erfarenheterna från
det genomförda programmet. Sara von
Arnold summerade saken som så, att
starten var passerad, kommunikationen skapad och nätverket byggt. Med
rätt forskningsområden identifierade
och med mål och visioner som passar de deltagande länderna fastställda
så finns goda förutsättningar för att
arbeta vidare på att stärka och utöka
samarbetet mellan Norden och våra
grannar i öster.


Sekretariatet för Internationella Skogliga frågor byggs upp
Från och med den 1 mars stöds nätverket för skoglig omvärldsanalys och resursutveckling av sekretariatet för internationella skogliga frågor.
Text: Fredrik Ingemarson • Foto: Stora Enso

Arbetet under det första halvåret berör
främst den fysiska infrastrukturen och
uppbyggnaden av hemsidan. Målet är
att presentera sekretariatets funktioner
och hemsidans tjänster under oktober
månad.
Därefter är tanken att sekretariatet
ska leverera ett nyhetsbrev per kvartal,
ett par seminarier per år och samarbeta
med skogssektorn angående omvärldsanalys samt kompetensuppbyggnad.
Den 26 maj organiserar sekretaria-

tet ett seminarium om hur Sverige ska
agera i det europeiska skogliga samarbetet. Seminariet presenterar och
diskuterar den svenska skogssektorns
ställningstagande inför the Ministerial
Conference on the Protection of
Forests in Europe (MCPFE) och ett
europeiskt ramverk för skydd av EU:s
skogar. Till hösten släpps också en
skrift med en sammanställning över
internationella avtal och konventioner.

KSLA Nytt & Noterat • nr 2 2010

19

Boksläpp i Skara

Fårkonsulenter
på 1700-talet
Fårkonsulenter kan man med en modern benämning kalla de personer
som genomgick Sveriges första agrara
utbildning. Redan åren 1736–64 bedrevs på den västgötska kungsgården
Höjentorp och i Alingsås en så kallad schäferiskola. Den som låg bakom
denna pionjärutbildning var Jonas
Alströmer som var mycket engagerad i
förbättringen av den svenska fårstammen, så att man skulle få god ull till
den begynnande textilindustrin.
Den personhistoriske forskaren
Per-Ola Räf, tidigare bibliotekarie på
SLU i Skara och hedersdoktor i veterinärmedicin, har skrivit en bok med
kortare biografier över ett sextiotal av
dessa schäferelever som verkade för ett
par århundradens sedan. Många av
dessa kom sedan i många fall att bli
provinsialschäfrar med ansvar för fåraveln inom sitt län.
Vid boksläppet, som skedde på
Veterinärhistoriska museet i Skara 26
april och samlade ett drygt fyrtiotal
personer, berättade Per-Ola Räf om
sina mångåriga försök att spåra dessa
personer, vilket bland annat innebar åtskilliga spännande besök på de

Svensk mosskultur
i ny upplaga
Ingen kunde ana att antologin
med titeln Svensk Mosskultur. Odling, torvanvändning och landskapets förändring 1750–2000, som
kom ut för två år sedan, skulle få
sådant genomslag att den såldes
slut efter kort tid.

svenska landsarkiven. Professor Göran
Jönsson, akademiledamot och representant för Veterinärhistoriska museets
vänner, fick efter boksläppet tillfälle
att ta besökarna på en rundvandring
i det nyligen återinvigda museet, för
övrigt inrymt i samma byggnad där en
gång den första veterinärutbildningen

i Sverige startat.
Fårkonsulenter på 1700-talet. Biografisk
matrikel över eleverna vid Jonas
Alströmers schäferskola på Höjentorp
och i Alingsås 1736–64.
Av Per-Ola Räf. Inbunden, illustrerad, delvis i färg, 158 sid. Pris: 175 kr. (Ledamöter i
KSLA kan beställa friex.)

Recensioner, som behandlade boken ur ett flertal skilda perspektiv,
inflöt inom kort i flera stora tidningar och tidskrifter. Ett exempel
är Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, som skrev i
Västerbottens-Kuriren: ”Man kan
idag le åt mosskulturen som samhälleligt projekt, den ter sig bokstavligen just ’mossig’ och besynnerlig. Men kanske skall man inte
räkna ut torvens betydelse, särskilt
inte i den tid av energikris och global osäkerhet som vi på nytt råkat
in i. Även matproduktionens villkor ter sig allt mer ifrågasatta och
vem vet när de marginella markerna på nytt kan få en funktion?”
Ett flertal av dessa grundliga
presentationer och recensioner av
boken finns nu återgivna i en särskild avdelning av den nya upplagan som just utkommit. För den
som blev utan bok förra gången ges
här alltså möjligheten att få tag i
ett exemplar av andra upplagan! 

Text & foto: Per Thunström

Per-Ola Räf signerar sin nya bok efter boksläppet på
Veterinärhistoriska museet i Skara. Drygt 40 personer
hörsammade kallelsen och kom till boksläppet.
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Svensk Mosskultur. Odling, torvanvändning och landskapets förändring 1750–2000
Red. Leif Runefelt, inbunden, illustrerad delvis i färg, 528 sidor.. Pris: 300 kr.
(Ledamöter i KSLA kan beställa friex.)

Våra senaste publikationer

KSLA:s verksamhetsberättelse 2009
Sekreteraren har ordet. Kungl. Skogsoch Lantbruksakademiens organisation. Kommittéernas verksamhet. Konferenser och seminarier. Sammankomster. Högtidssammankomsten. Avgivna remissvar. Anslag, stipendier, priser
och belöningar. Nya ledamöter, avlidna
ledamöter. Enheten för de areella näringarnas historia (ANH). Publicerings- och
informationsverksamheten. Enaforsholm
och Barksätter. Styrande organ och personal. Ekonomisk flerårsöversikt 2005–
2009. Red. Anders Fredholm.
KSLAT 2-2010, 56 sidor.

Vindkraft, javisst!
Men inte alltid och inte överallt
Vindkraftverk som energikälla har utvecklingspotential och starkt politiskt
stöd. Samtidigt har de miljökonsekvenser
för miljön och ändrar villkoren för människorna omkring dem. Från flera håll
framförs kritik beträffande bland annat
brist på policy och planering. Hur kan
vindkraftutbyggnad ske så att samtliga
intressen balanseras på rimligt sätt? Dokumentation från KSLA:s konferens 21
oktober 2009. Red. Margareta Ihse.
KSLAT 3-2010, 64 sidor (i tryck).

Fårkonsulenter på 1700-talet – biografisk
matrikel över eleverna vid Jonas Alströmers
schäferskola på Höjentorp och i Alingsås
1736–64
Ett 60-tal biografier över de elever som
gick Sveriges första agrara utbildning. En
inblick den första vågen av professionaliserad lantbruksutbildning, samtidigt
som de tidiga fårkonsulenternas många
imponerande livskarriärer speglas.
SOLMED nr 46, 158 sidor
Inbunden, illustrerad delvis i färg. SOLMED nr 50, 224 sidor.

Två skogslexikon
Med hjälp av Brummers och Cnattingius
skogslexikon, som nu återutges, får vi
hjälp med 1700- och 1800-talens skogssvenska, som en väg in i historien.
 Försök Til et swenskt Skogs- och jagtlexicon, M. H. Brummer 1789. inbunden,
illustrerad delvis i färg. SOLMED nr 49,
160 sidor
 Svenskt skogslexikon. Axel Cnattingius 1894. Inbunden, illustrerad delvis i
färg. SOLMED nr 50, 224 sidor.

Ladda ned/beställ
på hemsidan!

www.ksla.se
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Anders Fredholm dubbelt avtackad

I månadsskiftet april/maj lämnade
Anders Fredholm sitt arbete som akademiens informationschef med pension, alldeles i rappet efter sitt tioårsjubileum på tjänsten

Den första, mer informella, avtackningen skedde den 28 april då arbetskamraterna på kansliet bjöd på tårta
och uppvaktning.

Tårta och blommorpå kansliet.

Akademien höll sin formella avtackning på Väderstadsverken i samband
med akademiens sammankomst, tilllika vårexkursion, den 6 maj. Blommor,
present och leve överbringades i närvaro av akademiens preses, vice preses
och VD samt alla därvarande ledamöter.
Anders började arbeta på KSLA i
april år 2000 efter att ha gjort tjänst
som informationsansvarig på Sveriges Lantbruksuniversitet, Sveriges
geologiska undersökning och Lantmäteriverket. Dessförinnan arbetade han
som journalist och ledarskribent på
Upsala Nya Tidning.
Pensioneringen
hindrar
inte
Anders från att delta i akademiresan
till Svalbard i höst. Vi önskar sköna
dagar fram till dess och god tur på resan!

Anders och Lillemor Fredholm på
Väderstadsverken.

Personalen gav Åke en rejäl skrapa
I slutet av mars samlade personalen ihop sig för att ge vår VD Åke
Barklund en rejäl skrapa på hans
65-årsdag. Skrapan är av gjutjärn och
kommer från Gysinge. Gör sig enligt
uppgift fint framför entrédörren hemma på gården.

Födelsedagen till ära åt vi också en
god lunch, som vanligt ett av Lindas
Abrahamssons verk, i Oscars källare
och sjöng ”Ja, må han leva!” med stor
entusiasm under det ekande tegelvalvet.

Själva föremålet.

Akademijägmästaren Bo Carlestål överlämnar
gåvan under personalens överinseende.
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Foto: Mattias Pettersson

Staffan Normark KVA:s
ständige sekreterare
Professor Staffan Normark blir KVA:s
nye ständig sekreterare från 1 juli
2010. Han efterträder Gunnar Öquist
som suttit på posten sedan 2003.

Staffan Normark är professor i medicinsk mikrobiologi vid Karolinska
Institutet och Smittskyddsinstitutet.
Hans forskning har genom åren kretsat kring bakteriers sjukdomsframkallande egenskaper. Han har sedan
1970-talet gjort pionjärarbeten inom
både genteknik och molekylärbiologi
i Sverige.
Staffan Normark är ledamot av
Kungl. Vetenskapsakademien, European Molecular Biology Organization, och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

ALLEA-årsmöte i Stockholm
ALLEA –ALL European Academies – är
den europeiska federationen av 53
nationella akademier för naturvetenskap och humaniora.

ALLEA arbetar med frågor som rör
vetenskap och högre utbildning på europeisk nivå.
Årets årsmöte hade titeln ”Learning
– from apprenticeship to wisdom” och
hölls i Stockholm i april. På grund av
ett missförstånd i administrationen,
som finns i Amsterdam, fick dock de
svenska akademierna inbjudan så sent
att väldigt få ledamöter kunde delta.
Åke Barklund fungerade som ordförande vid seminariet ”ALLEA
Working Group/IAP Programme on
Science Education”. KSLA stod värd
för en konferensmiddag i Oscars källare.
Mer om ALLEA:
http://www.allea.org/

Kalendarium
2010
26 maj – Konferens
Vägval för den svenska skogssektorn – hur ska Sverige
agera i det europeiska skogliga samarbetet?

1 juni – Konferens
Vattendirektivets åtgärdsprogram –
myndigheternas beting

Vildsvinsskador inom jordbruket
Vildsvinsstammen ökar i Sverige och med det ökar
även skadorna som vildsvinen orsakar inom jordbruket.
Text: Patrik Persson

Skadorna varierar över hela landet och kan vara mycket
lokala, att en jordbrukare har skador betyder inte att
grannen också har det. Skadorna beror på en rad faktorer; främst vilka grödor som odlas, hur landskapet ser
ut samt vilka möjligheter till jakt som finns. På många
arrendegårdar ingår inte jakten i arrendet utan den tillfaller andra personer. Det innebär att den som brukar
jorden inte har rätt att skydda sina grödor mot vildsvinens
framfart. Studien har visat att problemen är störst på de
marker som arrenderas.
Jag har gjort en studie på fem fallgårdar i vardera
Sörmland, Skåne, Blekinge, Småland och Uppland.
Intervjuer med lantbrukarna på dessa gårdar har gett svar
på hur omfattande vildsvinsskador de har, vilka grödor
de odlar samt hur driften i övrigt ser ut. Som mest har
skadorna varit 20 procent av den totalt odlade arealen.
Genom att jämföra tre olika situationer har jag beräknat värdet av de skador som uppstår. Dessa situationer
är: 1) Dagens situation med dagens grödfördelning samt
vildsvinsskador, 2) dagens grödfördelning utan vildsvinsskador, och slutligen 3) en situation som inte är anpassad
till vildsvinens närvaro.
Förlusterna i en jämförelse mellan situation 1 och 2
varierar mellan 40 000 kr och 520 000 kr per år. Detta
motsvarar en förlust som varierar mellan 180 kr och 960
kr per hektar och år. För en jämförelse mellan situation 1
och 3 varierar förlusterna mellan 48 000 kr och 990 000
kr per år, vilket motsvarar 600 kr och 1 800 per hektar
och år.

2 juni – Seminarium
Grön integration på landsbygden

3 juni – Boksläpp
Två skogslexikon
Brummer (från 1789) och Cnattingius (från 1894)

31 juli–7 augusti – Enaforsholmskursen
i fjällkunskap

27–28 augusti – Ripjakt
på Enaforsholm

29–31 augusti – Bertebos konferens i Falkenberg
Food Security and the Futures of Farms:
2020 and toward 2050
Ytterligare informations finns
på akademiens hemsida
www.ksla.se

Fotnot: Patrik Persson studerar på Ekonomprogrammet med
naturresursinriktning, SLU Ultuna. Studien är gjord med
stöd av Stiftelsen A. W. Bergstens fond.
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Enaforsholm
Vad hände i mars och april?
Det är våra bästa månader. De första veckorna i mars hade
vi en internationell doktorandkurs från SLU här. 34 personer i 12 dygn. Mycket bra. De studerade genetik, avel
och statistik för husdjursgenetiker. Samma institution var
här förra året. Sedan följde vecka 11 som är alltid är en bra
vecka. I slutet på den veckan klämde vi även in en konferens
för Naturkompaniet och Fjällräven. 65 personer! Då hyrde
vi även logi på Jämtlandia. Följande veckor och påsken fortsatte med hög beläggning och gott resultat. Till påskbuffén
hade vi även många gäster från stugbyarna.
Maj
En nässelfjäril kom på besök till utelunchen. Soligt och
varmt mellan ladugårdsväggen och traktorn. Annars gör
den kvardröjande snön att vindarna är svala.
Tussilagon är en vecka sen nu! Det kan förstås dröja
länge innan tussilagon vid min sydvägg blommar ut riktigt i år. Purpurbräckan visade sin rödlila knoppar redan
23 april på klippan nedanför Ateljén. Den här korta årstiden med islossning och de första blommorna är så speciell.
Först trodde vi, i slutet av april, att nu blir det en tidigare
och snabbare vår med regn och varma nätter. Men det var
en kortvarig vädersituation. Allt stannade sedan upp när
nätterna blev riktigt kalla och det fortfarande var fantastisk
skare att åka skidor på. Lyriska kommentarer från vänner
och bekanta på Facebook om den ena långturen efter den
andra på snabbt skidföre. Men jag har inte gjort det, åkt
skidor på skaren den här säsongen.
Men en annorlunda promenad gjorde jag tidigt på morgonen 6 maj, på skaren, med promenadskor, på Lillån. Från
tjärnen vid utloppet och upp till nya bron. Det är ett fint
litet vildmarksområde 100 m från huvudbyggnaden. Det
ligger en stor ö mitt i Lillån och öster om den rinner den
bredare armen av Lillån kantad av en hög ås och höga klippor. Det är faktiskt ett hål i klippan som skiljer de båda
armarna åt. Klippan är smalast nedtill! Den smidige kan
krypa igenom.
Den sena våren har gjort att vi verkligen fått vänta på
något resultat av de vårlökar som Marie och Kalle plante-

Skuggröna, 9 maj 2010.

Nysnö i trädgården, 11 maj 2010.

rade i trädgården i september. Men snön töar så sakta bort
från blombänkarna och några lökar som sakta gror under
de långa (och ibland varma) dagarna kan skönjas. Först
och starkast i trädgården kommer skuggröna som pryder
ytan under några av fjällbjörkarna. Skuggröna planterades
in i juni 2009 och är fin långt in på hösten. Vi ser tecken
på att krokusarna tar sig. Sedan blir det spännande att se
en kungsängslilja på Enaforsholm. Jag är uppväxt utanför
Kungsängen (Uppsala) där blommar kungsängsliljan fint på
våren. Andra exempel på nya lökar är flocktulpan, porslinshyacint och pingstlilja.
Det är roligt och bra att skriva om positiva saker som
händer här på Enaforsholm Fjällgård.
Maj månad jobbar vi med försäljningsstödjande åtgärder. Vi har länge saknat en egen logotyp, grafisk profil, en
del presentationsmaterial och en egen hemsida. Jag tror vi
får det mesta klart i maj månad.
Vi har köpt ny servis så att vi kan ha enhetliga tallrikar
till stora sällskap.
AB Enaforsholm har de två första verksamhetsåren
(2008 och 2009) ökat antalet övernattningar, omsättning,
resultat och antalet anställda. När vi i början av maj månad
jämför bokningsläget för år 2010 med år 2009 så är det färre
bokade nätter för 2010. Men mer kommer att bokas och
i skrivandets stund fick vi detta fina meddelande från ett
sällskap som bestämt sig vilket ger oss 50 gäster:
Jo vi har bestämt oss, vi vill boka 24–25 september. Skicka
oss kontonummer så sätter vi in bokningsavgiften omgående.
Ni har våren i begynnelse, när naturen vaknar.
Här har löven spruckit ut å skiftar i lätta gröna nyanser...
Vi ser fram emot när sommarens mättnad är här och när
sedan fjällbjörkarna skiner med sina sprakande röda färger.
Att få ha vår fest hos er är en
lycka. Tack!
Varmt välkomna till
Enaforsholm!
hälsar Bosse Berglund

Vårlök och krokus kommer,
9 maj 2010.

Morgon och nysnö över huvudbyggnaden, 11 maj 2010.
Text & foto: Bosse Berglund
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