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Det lackar mot jul, KSLA

kan snart lägga ytterligare ett fullmatat år, med
nästan 100 aktiviteter, till
handlingarna. Ett 20-tal
refereras i detta Nytt &
Noterat – välkomna!
Vår särklassiga resurs
är ledamöterna, vilka har
idéerna och grovplanerar vårt program. Därefter tar ”huset”
vid och vi anställda ser till att seminarier och konferenser
genomförs. Vid den interna sammankomsten den 9 december summerades året och frågan kom upp. ”Verksamheten
är omfattande och med hög kvalitet, men når vi ut och påverkar vi de gröna näringarnas utveckling i mätbar grad,
vilket ju är vår uppgift?”
Att påverka är inte detsamma som uppmärksamhet
i media, men enligt Media Monitor Report hade vi senaste 12 månaderna 40 citeringar i Storstadspressen, 53
i Landsortspressen, 81 i Fackpressen, 2 i Populärpressen
(Sv. Damtidning och Kupé) samt 8 i Nyhetsbyråer (TT) =
summa 184 under 1 år. Det är en siffra vi givetvis strävar
efter att öka och vi ser över vår information rejält i samband
med att nya hemsidan www.klsa.se går i luften på nyåret.
Ledamöter och icke ledamöter får då än bättre möjligheter
att följa vårt arbete. Viktigt är också att vi har välbesökta seminarier där personliga förstahandintryck ges. Meningen,
brukar jag säga, är inte att vi efter ett seminarium ska vara
överens och ha formulerat ”sanningen”, men att vi var och
en ska gå hem bättre rustade än när vi kom för att hemmavid fatta klokare beslut.
Kvartalets händelse var lanseringen av docent Nils
Edlings De areella näringarnas välgörare. Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien och dess donatorer, en fantastisk bok som
beskriver våra välgörares minst sagt skiftande levnadshistorier och hur vi förvaltar och använder deras donationer.
Meningen är att så här inför stundande 200-årsjubileum
2013 hedra våra drygt 40 välgörare – vilkas donationer möjliggör vårt oberoende och vårt obundna arbetssätt – samt
locka nya.
Om Du bara har 10 minuter för detta nummer av KSLA
Nytt & Noterat rekommenderar jag ”Ägarintresse/allmänintresse – ett evigt spänningsfält” (sid 6), ”Svenskt djurskydd är inte bäst i klassen” (sid 8), ”Sveriges första skogliga
tankesmedja…” (sid 19) och ”Till donatorernas ära” om donationsboken (sid 22). Har Du 1 timme tycker jag Du skall
läsa allt och få en gedigen bild av senhöstens verksamhet.
God Jul & Gott Nytt År!
Åke Barklund
Akademiens sekreterare och VD

Foto: Pia Barklund
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Indirekta CO2-effekter av ändrad
markanvändning
Temat för seminariet den 28 oktober var Råvaruproduktion till biodrivmedel. Den underliggande frågan
var: Hur ska man i EU hantera sådana koldioxidutsläpp som är kopplade till indirekta ändringar av markanvändningen på grund av ökad efterfrågan på energigrödor för biodrivmedel?
Text: Carl Henrik Palmér

Detta var ett av KSLA:s mest välbesökta seminarier;
Lokalen var helt full, och sena anmälningar fick hänvisas
till en web-utsändning. Men – i ärlighetens namn – det var
nog också ett av de ”tyngsta” seminarierna på länge. Den
som inte var insatt i frågan när han/hon kom dit, hade nog
svårt att hänga med. Ett referat från seminariet kräver därför en kort introduktion:
• EU har i det s k RES-direktivet sagt att vi inom unionen
ska ha minst 20 procent förnybar energi 2020.
• I samma direktiv sägs också att 10 procent av transporterna ska klaras med förnybar energi 2020 samt
att vägtransporternas utsläpp av växthusgaser ska
minska med 6 procent till 2020
• En ökad användning av biodrivmedel, t ex biodiesel,
bioetanol eller biogas, kan bidra till att klara de här tre
målen.
• Biodrivmedel måste dock klara vissa hållbarhetskriterier
för att kvala in. Kriterierna anges i ett annat direktiv, RED. Bokstäverna står för The Renewable Energy
Directive.
• I RED finns restriktioner för tidigare markanvändning.
Man får t ex inte räkna med biodrivmedel som kommer
från nybruten naturskog, naturskyddade områden, gräsmarker med hög biologisk mångfald m m.
• För att klara RED ska ett biodrivmedel inledningsvis dessutom ge minst 35 procents minskning av CO2utsläppen jämfört med ett fossilt drivmedel. Nivån ska
sedan successivt skruvas upp till 60 procent.
• Ett biodrivmedel, t ex brasiliansk etanol gjord av
sockerrör, ger upphov till direkta koldioxidutsläpp vid

Sockerrörsodling i Brasilien. Foto: Claudio Perez/Bloomberg Markets via
Bloomberg News

•

odling, skörd, destillation och transporter. Dessa utsläpp
är förhållandevis enkla att beräkna.
Men, och nu kommer det svåra: En ökad produktion
av sockerrör i Brasilien kan också ge upphov till indirekta markanvändningseffekter. Sockerrör kan t ex
tränga undan odlingar av sojabönor, så att den produktionen i sin tur måste flytta till orörda gräsmarker, som
har ett relativt högt förråd av kol i mark och vegetation – kol som slipper ut i atmosfären när marken odlas
upp. Och det här var seminariets tema: Hur ska man i
EU-systemet behandla dessa indirekta effekter? De
kallas för övrigt ”ILUC” på EU-språk. Bokstäverna står
för Indirect Land Use Change.

Svårt beräkna ILUC
Paul Hodson är EU-kommissionens expert på ILUC. Han
berättade att det i dag inte finns något färdigt recept på hur
man ska behandla de indirekta effekterna när man ska avgöra om ett biodrivmedel är hållbart eller inte. Men redan i
december i år räknar kommissionen med att lägga fram ett
förslag. Det ska behandlas av ministerråd och parlament det
kommande året – eller åren.
Paul Hodson pekade på ett antal svårigheter med att
beräkna ILUC. Den kanske viktigaste är att det aldrig går
att mäta eller ”bevisa” att en viss energigröda ger en viss
specifik påverkan på markanvändningen någon annanstans
i landet eller i världen. Det är komplexa samband som bara
kan skattas via modeller. Och här kommer nästa svårighet – de modeller som används i dag är utvecklade för helt
andra sammanhang. De ansatser som gjorts för att beräkna
koldioxidutsläppen på grund av ILUC ger dessutom mycket
spretiga resultat – allt från 180 gram CO2-ekvivalenter per
MJ energi ner till 20 g (som jämförelse kan nämnas att eldning med fossil olja ger ungefär 90 g CO2-ekvivalenter per
MJ).
En ytterligare svårighet är att bestämma vad man jämför
med. Om t ex produktionen av rapsolja till diesel ökar, så
ökar efterfrågan på palmolja någon annanstans i världen.
Ska man då utgå från palmodling på fastmark, med ganska
beskedliga CO2-utsläpp eller palmodling på torvmark, med
gigantiska utsläpp?
Och – om de indirekta markanvändningseffekterna
innebär att skog huggs ner – ska man alltid utgå från att
det är en fullsluten, mogen skog med högt kolförråd, eller,
vilket inte är helt ovanligt, en degenererad och hårt huggen
skog?
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Periodiseringen av utsläppen är ytterligare ett problem.
På hur många år ska man fördela de CO2-utsläpp som uppstår på grund av ändrad markanvändning? I USA räknar
med 30 år. I EU är kravet tuffare: här gäller 20 år.

Alternativen
De alternativ som EU-kommissionen i dag funderar på är:
Alternativ 1: Det räcker med det krav på CO2-besparing
som redan finns i RED – det behövs det ingen ny lagstiftning.
Alternativ 2: Öka kravet på CO2-besparing i RED, eftersom vetenskapen är så osäker kring ILUC. Det blir då en
generell ILUC-faktor för alla biobränslen.
Alternativ 3: Lägg en specifik ILUC-faktor på varje enskild energigröda.
Paul Hodson gissade att det blir alternativ 2 eller 3. Det
är inom EU ovanligt att en utredning inte lämnar några
lagförslag, var hans erfarenhet.
Sverige har inte någon officiell inställning i den
här frågan, kommenterade Sven-Olov Ericson från
Näringsdepartementet. Men han pekade också på ett antal
problem kopplade till ILUC:
• Avgränsningen – hur långt och i hur många steg ska
man tänka?
• Kan det här bli en hämsko för produktion av biobränslen
i Afrika?
• Hur kopplar ILUC till matproduktion? Världen kommer att behöva producera dubbelt så mycket mat 2050
som i dag.
• Hur kopplar det här till EU:s jordbrukspolitik? Kan vi
hamna i ett läge där EU tvingar fram skydd av skogar i
andra länder, och samtidigt pressar på dem vårt överskott av jordbruksprodukter?
En positiv sak är däremot att ”tänket” bakom ILUC kan
skynda på övergången till andra generationens biodrivmedel, drivmedel som görs på avfall från skog och jordbruk i
stället för jordbruksgrödor.
Göran Berndes vid Chalmers i Göteborg undrade i
sitt inlägg om utsläpp av växthusgaser på grund av ändrad
markanvändning alltid är negativa. Han illustrerade sitt resonemang med en tänkt koldioxidbubbla – den maximala
totala utsläppsmängd som världen kan släppa ut för att klara
maximalt 2 graders global uppvärmning.
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– Måste vi fylla den bubblan
med enbart fossila utsläpp? Kan det
inte vara klokt att använda en del av
det utrymmet till att ändra markanvändningen på lämpliga marker
så att de sedan kan ge långsiktiga
skördar av koldioxidneutral energi?
undrade han
– Svensk diesel gjord på rapsolja
har svårt att klara EU:s hållbarhetskrav på 35 procents CO2-besparing,
sade Pål Börjesson vid Miljö- och
Energisystem, Lunds Universitet.
Men andra svenska energigrödor
klarar nivån, även om man räknar
in de direkta effekterna av ändrad markanvändning. Det
gäller bland annat etanol av vete och biogas av sockerbetor respektive ensilage. Men om man lägger en generell
”ILUC-avgift” på 27 g CO2-ekvivalenter per MJ (det är en
nivå som har diskuterats) skulle däremot svensk veteetanol
inte heller klara 35-procentsgränsen.
Samtidigt visade Pål Börjessons presentation att allt beror på förutsättningarna för kalkylerna. Om man t ex också
räknar in de växthusgasvinster man kan göra om man utnyttjar energigrödornas biprodukter, så klarar sig plötsligt
alla svenska energigrödor riktigt bra. Ett exempel är att rester från produktion av rapsolja kan användas som grisfoder
och då minska efterfrågan på soja från Brasilien.
– Hur relevant är då ILUC? undrade Pål Börjesson avslutningsvis.
– Ja, om odlingen flyttar till torvmarker med högt kolförråd och hög biodiversitet är det inte alls bra. Men om
ökningen i stället sker på mark med lågt kolförråd är det
helt okej.
Kjell Andersson från SVEBIO var starkt kritisk till en
generell ILUC-faktor för biobränslen. Man ska inte straffa
sådant som den enskilde producenten inte kan påverka,
menade han. Dessutom är modellerna och de beräkningar
som gjorts mycket skakiga – det är stora skillnader växthusgasutsläpp på grund av indirekt ändrad markanvändning i
olika studier.
– Vi kan inte ta ansvar för sådant som ligger helt utan för
vår kontroll, sade Kjell Andersson och passade samtidigt på
att slå ett slag för SVEBIO:s egna slutsatser:
• Vi måste öka andelen biobränslen i trafiken. Att vi 2020
fortfarande till 90 procent skulle vara beroende av fossila
bränslen är fullständigt oacceptabelt.
• Det finns 25 miljoner hektar mer eller mindre outnyttjad jordbruksmark mellan Atlanten och Ural.
• Det går att öka produktionen av biobränslen avsevärt i
Sydamerika och Afrika.
Avslutningsvis kommenterade Kjell Andersson en studie
om bioetanol som professor Sören Wibe presenterade för ett
tag sedan. Wibe menade där att bioetanol kan leda till högre
utsläpp av växthusgaser än fossila bränslen, främst på grund
av effekter av ändrad markanvändning. Kjell Andersson ansåg att Wibes beräkningar var felaktiga, framförallt för att
han inte periodiserade koldioxidutsläppen, utan lade hela
CO2-utsläppet på grund av ändrad markanvändning på det
första årets etanolproduktion.


Hur många träd finns det på Barksätter?
När skogsbruksplanen på akademiens egendom Barksätters ca 550 hektar skog började bli föråldrad beslutade
styrelsen efter upphandling att välja den absolut senaste tekniken för att inventera det aktuella skogsbeståndet. Det innebar att planföretaget Foran fick uppgiften att ta fram en ny skogsbruksplan baserat på en inventering med flygburen laserscanning av de enskilda träden.
Text: Carl Henric Kuylenstierna • Bilder från Foran

I början av tjugohundratalet påbörjades forskning angående
möjligheterna för kartläggning och mätning av enskilda
träd i skogen. Denna forskning utfördes bland annat av
SLU i samarbete med Svenska Försvarets forskningsinstitut. Pulsintensiv laserscanning (8–10 mätpunkter per kvadratmeter) användes för att identifiera och mäta egenskaper
för de enskilda träden i skogen. Foran har utvecklat metoden för kommersiellt bruk och flera av de stora skogsbolagen har börjat använda metoden. Barksätter är den första
förhållandevis lilla fastigheten som nu tillämpar metoden.
Det gör att vi fortfarande är i en utvecklingsfas för att på
mindre skogsinnehav kunna finna bra arbetssätt och framförallt kunna tillgodogöra oss alla data.
Första steget i ”trädinventeringen” består i att i laserdata
identifiera de enskilda träden i skogen. En programrutin
analyserar krontaket från laserscanningen med avseende
på förekomst av toppar i ytan, något som systemet tolkar
som trädtoppar. För varje trädtopp skapas en punkt i kartan. Efter att träden identifierats genomförs en mätning av
trädhöjd och kronstorlek av de enskilda träden. Trädhöjd
och kronstorlek lagras i punktskiktets tillhörande attributtabell. För att sedan ange trädslag för det enskilda trädet
analyseras laser och bilddata inom varje träds krona. Först
analyseras kronans form och sedan dess färg. Den sammanvägda informationen ger skattningen av trädslag för
det enskilda trädet.

Ökad noggrannhet och kvalitet
Flygburen laserscanning som datafångstmetod har revolutionerat möjligheterna att med hög noggrannhet och
kvalitet beskriva skogen och enskilda träd på ett kostnadseffektivt sätt. Med förbättrad och mer detaljerad kunskap
om skogen kan skogsbruket kanske både sänka kostnader
och höja intäkter. Vår avsikt är bland annat att få praktiska
erfarenheter på Barksätter.
En kompletterande fältinventering har vi bedömt vara
nödvändig, för att samla in ytterligare uppgifter för en ful�lödig skogsbruksplan. Grundplanen finns nu framme och
vi avser att under nästa år att med hjälp av SLU:s planeringssystem Heureka analysera olika skötselalternativ och
avverkningsstrategier.
Nå, hur många träd står det nu på Barksätter? Jo, svaret
är 564 339 träd!

Fotnot: Egendomen Barksätter donerades till KSLA år 1983 av fru Mary
Francke-Gustafson för att bevaras som ett sammanhållet sörmländskt
jord- och skogsbruk.

Trädidentifiering.

Mätning av kronarea och höjd.

Skattning av trädslag via IR.
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Ägarintresse/allmänintresse
– ett evigt spänningsfält
Äganderätten har aldrig varit hundraprocentig. Det har alltid varit en avvägning mellan
ägarens intresse och det allmännas intressen. För några år sedan var allmänintresset
starkare. Nu, med alliansregeringen, har vågskålen tippat över lite till ägarens sida. Så
kan man sammanfatta sammankomsten på KSLA den 11 november 2010. Temat var Nya
strömningar med ny syn på äganderätten.
Text: Carl Henrik Palmér

Jan Sandström, tidigare LRF Skogsägarna, introducerade
ämnet med en historisk exposé.
– På 1700-talet var äganderätten stark, sade han. Man
pratade om en moralbaserad naturrätt. Under 1800- och
början av 1900-talen försvagades äganderätten. Folkviljan,
eller staten genom majoritetspolitik, var den verkliga rätten.
Under andra halvan av 1900-talet förstärktes de liberala värdena i samhället – vi fick se marknadsekonomins
segertåg. Äganderätten förstärktes då rejält, men det var
faktiskt först 1995 som vi i Sverige fick in en skrivning om
äganderätt i grundlagen. Det hade andra europeiska länder
genomfört långt tidigare.
Även om äganderätten i och med detta blivit starkare,
så kunde Jan Sandström rada upp exempel på exempel på
frågor där en skogsägare får finna sig i att andras intressen påverkar ägandet och brukandet: skogspolitiken och
skogsvårdslagen, allemansrätten, hänsyn till renbete, skydd
av skog för den biologiska mångfalden, kraftledningar,
gruvbrytning…

Grund för marknadsekonomin
– Äganderätten är en grund för marknadsekonomin, och
den genererar välfärd, konstaterade Fredrik Bonde, chefsjurist vid LRF. En rättstat och demokrati är otänkbar utan
äganderätt.
– Men även i en rättstat måste äganderätten vika för
angelägna allmänna intressen, det är självklart, underströk
han. Det måste dock finnas tydliga regler för vad som krävs
för en expropriering och tydliga regler för rätten till ekonomisk ersättning.
Han exemplifierade med att det allmänna har ett intresse av att det finns el- och teleledningar – och det allmänna
har därför kunnat tvinga fram ledningsdragning på andras
mark med hjälp av expropriation. Sedan 2004 gäller detta
även för mobilmaster. Det har lett till en viss försvagning
av äganderätten. Markägarna riskerar att få lägre ersättning när nuvarande arrendeavtal för en mobilmast går ut.
För nu kan mobiloperatören hota med expropriation – som
ger avsevärt lägre ersättning än dagens ganska frikostiga
arrenden.
Vad gäller minerallagen har det å andra sidan blivit lite
bättre för markägaren. Fortfarande gäller huvudregeln att
markägaren inte äger s k koncessionsmineraler, men 2004
6
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skrevs det in att markägaren ska få en viss ersättning från
det gruvbolag som bryter mineralen.
En annan förändring som gynnade ägandet var att den
kommunala förköpslagen försvann 2008.
Den socialdemokratiska regeringen tillsatte 2004 en
grundlagsutredning. Inledningsvis handlade diskussionen
mest om demokratifrågor, men efter alliansens valseger
2006 kom ägandefrågorna också med. Man lade in ett
skydd för ägandet i Regeringsformen och skrev också in att
ägaren ska ha full ersättning vid expropriering. Något som
för övrigt sedan ändrades till 125 procents ersättning i den
nya Expropriationslagen.
Däremot var man då inte mogen för att införa en vinstdelning i Expropriationslagen, alltså någon form av ersättning baserad på vad den som tvingar fram en expropriering
tjänar ekonomiskt på intrånget. Men frågan kanske kommer igen – en ny expropriationsutredning är på gång.
Avslutningsvis nämnde Fredrik Bonde Ägarfrämjandet,
en organisation som ska öka förståelsen och respekten för
det privata ägandet. LRF är en av sju medlemsorganisationer. Andra är bl a Villaägarnas Riksförbund, Svensk
Handel, Företagarna och Sveriges Jordägarförbund.

Ägandet är aldrig odelbart
Lars Emmelin, professor vid Blekinge Tekniska högskola,
fortsatte med en idéhistorisk betraktelse över avvägningen
mellan det allmännas intressen och markägarens intressen.
– Ägandet är aldrig enkelt eller odelbart och det har inte
varit historiskt konstant, inledde han.
Han presenterade två synsätt eller paradigm för hur det
allmännas intressen kommer fram i debatten: I miljöparadigmet säger man sig utgå från vetenskaplig kunskap, rationell planering och vad naturen tål. Mot detta ställde han
planparadigmet, där man vill fatta goda beslut i konsensus.
Man väger intressen mot varandra. ”Planeringens väsen är
förhandlande”, som Lars Emmelin beskrev det.
Han exemplifierade med strandskyddet. Först handlade
det ”bara” om allmänhetens tillgång till stränder. Efterhand
lyfts sällsynta arter och biologisk mångfald fram alltmer.
I planparadigmet väger politiker och tjänstemän olika
intressen mot varandra i ett strandskyddsärende. Man diskuterar sig fram till en rimlig kompromiss.
I miljöparadigmet används ofta till synes vetenskapliga

Äganderätten var stark i Sverige på 1700-talet. Men den skrevs inte in i grundlagen förrän 1995, efter att ha gått igenom en lång tid av försvagning. Då blev
äganderätten starkare, men på många områden påverkar ändå andras intressen ägandet och brukandet av marken.

argument. ”Den biologiska mångfalden hotas.” ”Här finns
sällsynta arter som hotas, därför kan man inte bygga här.”
– Men hur vetenskapliga är de? undrade han. Hur
vetenskapligt är underlaget? Handlar det inte mycket
om att tjänstemännens värderingar förvetenskapligas?
”Expertbedömningar” (miljöparadigmet) ställs mot demokratiskt fattade beslut (planparadigmet).
Emmelin gled sedan kort över till de statliga miljömålen. Det finns ett antal landskapsmål som är direkt fåniga,
menade han:
– Hur uppnår man ”storslagna fjäll”? Eller ”hav i balans”? De här målen är bara poetiskt pekoralistiska!

Priset på en pelikan
I USA har man ett system där man sätter ekonomiska värden på olika företeelser i naturen.
– Det finns ett värde i dollar för en död pelikan, exemplifierade Emmelin. Det är naturligtvis inget givet och en-

kelt värde. Det styrs av politiska värderingar och kan sägas
vara godtyckligt. Men det är förutsägbart. Alla i USA vet
vad som gäller och rättar sig efter det. Det fungerar.
– Miljöparadigmet passar EU:s styrmodell, fortsatte
han. Det är en central styrning som utgår från normer.
– En kritisk granskning av miljöparadigmet innebär
dock inte att planparadigmet är oproblematiskt, avslutade
Lars Emmelin.
Diskussionen handlade mycket om vindkraft. Dilemmat
kan sammanfattas i de kärnfulla meningarna: ”Det står ett
vindkraftverk precis utanför vår markgräns. Grannen får
alla pengarna, vi får hela obehaget.” Det finns i dag ingen
praxis eller lagstiftning för hur detta ska regleras eller ersättas.
En diskussion gällde allemansrätt och landsbygdsutveckling, som kan komma i konflikt, t ex vid turist- och
ridanläggningar. ”Alla kommuner vill rädda sin ekonomi
med ekoturism”, som någon kommenterade lite cyniskt. 

Kunskapens Krona IV i repris
Årets upplaga av Kunskapens Krona går i repris i Kunskapskanalen med start julafton.
KSLA deltog i program 1 och 2.
Fredag 24 december:
Fredag 14 januari:
program 1 kl 16.00–17.30 • program 2 kl 17.30–19.00
program 3 kl 16.00–17.30 • program 4 17.30–19.00
Lördag 1 januari:
program 1 kl 10.00–11.25 • program 2 kl 11.25–12.55 • program 3 kl 12.55–14.25 • program 4 kl 14.25–16.00
Dessutom går det att ladda ner programmen från UR Play under de närmaste åren.
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Svenskt djurskydd
är inte bäst i klassen!
Gott djurskydd är en grundbult i
svensk djurhållning. För politiker
och myndigheter har djurskyddet
i många sammanhang blivit en
symbolfråga, vars utformning
och hantering inte kan ifrågasättas – det ingår i en ”svensk
modell”.
När djurskyddet plötsligt hamnade i mediafokus för något år sedan
klargjordes att ansvaret inte bara faller på lantbrukarna utan också på lagstiftare, tillsynsmyndigheter, djurskyddsinspektörer och förädlingsindustri. I oktober
diskuterades de strategier som ska gälla framöver för livsmedelsproducerande djur vid ett
seminarium hos KSLA.
Text: Ann-Helen von Bremen

– Djurskyddslagens föreskrifter reglerar förutsättningar för
att ge djuren ett gott liv, men garanterar inte om de verkligen har det, sa veterinären Per Michanek på KSLA:s seminarium ”Djurskyddet för de livsmedelsproducerande djuren
– veterinära strategier för djurskyddet i Sverige”.
Per Michaneks föredrag blev en sammanfattning av kritiken mot den nuvarande djurskyddslagen, eller rättare sagt
de omfattande föreskrifterna som i vissa fall är både motsägelsefulla och obegripliga. Trots detta är det varje djurskötares skyldighet att känna till dessa, betonade Michanek.
– Det paradoxala med djurskyddslagen är att vi kan ha
en besättning med hög sjuklighet och dödlighet, men som
följer föreskrifterna och en annan med friska och välmående djur men där vi bryter mot föreskrifterna, exempelvis för
att takhöjden inte är tillräcklig. Vem ska jag anmäla? Ingen,
menar jag. Den ena behöver hjälp. Den andra en klapp på
axeln, sade Per Michanek.
Professor Martin Wierup från SLU kritiserade Sverige
för att man brister i sin riskbedömning och inte följer
EFSA:s (European Food Safety Authority) mall för riskhantering. Han menade att etologin, läran om djurs beteende, väger tyngre i Sverige än djurhälsa och smittskydd,
trots att det ibland kan finnas konflikter mellan de olika
områdena. Martin Wierup menade att detta i vissa fall har
8
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lett till mer detaljerade svenska föreskrifter, som inte har
lett till att djurskyddet blivit bättre.
Leif Denneberg, chefsveterinär på Jordbruksverket, ansåg att Sverige följer EFSA:s rapporter, men påpekade också det unika med svensk djurskyddslagsstiftning, nämligen
att den är förebyggande. Nu efterlyses en mer flexibel lag,
men samtidigt måste det finnas kvar ett antal resurskrav,
just för att de är förebyggande, ansåg han.
– Frågan är om resurskraven ska vara EU-regler, nationella regler, branschregler eller allmänna råd?
Han betonade också att djurskyddslagen och dess föreskrifter handlar om miniminivåer, vilket ofta glöms bort.
– När man tittar på branschens egna regler ser man att
djurskyddet inte är särskilt väl utvecklat, jämfört med djurhälsa, livsmedelskontroll och miljö. Det är ett observandum, sade han.

Djurvälfärd genom ekonomiska styrmedel
Därför menade han också att det finns en övertro på djurskyddslagen som en drivkraft för att utveckla djurvälfärden.
Vill man utveckla djurens välfärd, gäller det i stället att få
med sig djurägarna och arbeta med ekonomiska styrmedel.
Det kan handla om böter för de som bryter mot lagen, men

också stöd till investeringar när lantbrukaren vill utveckla
djurvälfärden utöver de grundläggande kraven.
Maria Donis, VD för Svensk Fågel, berättade hur man
under flera år har arbetat med olika program för att på så
sätt förbättra djurhälsa (t ex fothälsa och i fråga om salmonella och campylobacter m m) och sitt omsorgsprogram.
Detta har också gett tydliga resultat.
Leif Sjöland, länsveterinär i Skåne, beskrev det kaos
som omorganiseringen av djurskyddstillsynen innebar.
Administrativa problem, mindre resurser och en kraftig ökning av anmälningar gjorde att tillsynen fick svårt att fungera till att börja med. Nu har organisationen börjat hitta
sina former, men fortfarande hinner man inte med tillräckligt många planerade besök. Sjöland var dock övertygad om
att kontrollen kommer att bli mer rättssäker genom att det
nu är färre kontrollinstanser och att länsstyrelserna också
har en bredare kompetens än vad kommunerna hade.

Bygga nya värden
Sören Persson från LRF pratade om hur jordbruket under
de senaste decennierna har kraftigt tappat både volym och
intäkter.
– Vi har misslyckats med att öka produktionen och
bygga in värden. Råvaruvärdet minskar hela tiden och det
är ett gigantiskt gap mellan böndernas marknadsandel och
försäljningen, sade han.
Han menade dock att man nu ser en växande grupp konsumenter som är beredd att betala mer för livsmedel med
vissa kvalitéer, som djurskydd och miljö.

– Om vi harmoniserar djurskyddslagen med EU, får vi
bättre konkurrenskraft, men samtidigt tappar den svenska
produktionen i värde. Då måste man på frivillig grund bygga nya värden, sade Sören Persson.
I det efterföljande samtalet diskuterades bland annat om
det går att ta betalt för djurskydd, eller om konsumenterna
mera ser det som en hygienfaktor.
– Visst är det så i vissa fall, men du får exempelvis mer
betalt för ägg från frigående höns. Vi kan utveckla detta
mycket mera, här har vi varit lite neanderthalare, sade Sören
Persson.
Annika Bergman, ordförande i Sveriges Grisföretagare,
efterlyste långsiktighet och ledarskap i frågor kring djurvälfärden:
– Under de senaste femton åren har 1,5 miljon grisar
flyttat utomlands. Hur ska det goda djurskyddet förenas
med god djuromsorg och ekonomi?
Maria Alarik, från Hushållningssällskapet i Uppsala,
betonade att det är viktigt att stärka bonden. Om inte bonden mår bra, mår heller inte djuren bra.
– Hur får vi in bonden i diskussionen?
Som ett svar på den frågan tog Leif Denneberg återigen upp möjligheten om att i framtiden ge ekonomiskt stöd
till den lantbrukare som vill utveckla djurvälfärden, utöver
lagkraven.
– Det kommer att diskuteras mycket om hur vi kan använda landsbygdsprogrammet för att få till stånd ett bättre
djurskydd, sade Leif Denneberg.


Möte med Ultunastudenter
Den 24 november deltog KSLA med en monter på Ultuna
näringslivsdag på SLU. Budskapet till studenterna var:
”Kom till oss och träffa dina blivande arbetsgivare”.
Text & foto: Eva Ronquist

Studenterna var nyfikna och intresserade av vår verksamhet
och tyckte att KSLA borde synas mer på SLU. Många blev
förvånade av att höra att de är välkomna till våra arrangemang (seminarier, konferenser o s v), eftersom de hade en
känsla av att KSLA är en ganska sluten organisation. Jag
fick faktiskt frågan om det skulle krävas särskild klädsel för
att komma. Svaret är naturligtvis ”Nej, det behövs inte!”.
Förutom seminarieverksamheten var studenterna intresserade av våra anslag och stipendier, och av
Enaforsholmskursen. Den har många hört talas om, men
det kan vara svårt för dem att pussla in en Jämtlandsvistelse
i ett späckat sommarschema.
Näringslivsdagen ordnas varje år av Ultuna studentkår. I år hade man rekordmånga utställare, 34 stycken.
Studentkåren har all heder av arrangemanget. Bland annat

fick vi utställare en alldeles egen student som handräckning
hela dagen. KSLA:s student, Frida Thorstensson, bistod
kvickt och glatt med allt från monterbygge till kaffehämtning. Samtalen med Frida och med hennes studentkollegor
var givande och visade tydligt att det var helt rätt för KSLA
att vara med på näringslivsdagen.
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Sverige världsbäst på skogsenergi
Sverige är bäst i världen på att använda skogen som
energikälla. Denna utveckling är marknadsstyrd, men
samtidigt en direkt följd av politiska beslut, som koldioxidskatt och gröna elcertifikat. Det fick den kanadensiska studiegrupp som besökte KSLA den
7 september 2010 veta.
Text: Carl Henrik Palmér

I Kanada används i dag knappast några trädbränslen alls –
trots att det är ett av världens största skogsländer.
Men frågan om skogsbränslen har börjat diskuteras och
i september besökte en kanadensisk 15-mannadelegation
Finland och Sverige. Initiativtagare var Canadian Forest
Service, som är en organisation inom det federala Natural
Resources Canada. I gruppen ingick både federala och delstatliga politiker och experter.
Resans näst sista dag arrangerade KSLA:s nybildade
Sekretariat för Internationella Skogsfrågor (SIFI) ett rundabordssamtal, där kanadensarna fick möta ett femtontal
svenska experter.
Gustav Melin vid SVEBIO, Svenska biobränsleföreningen berättade om skogsbränslets plats i det svenska energisystemet.
– Förnybara energikällor svarar i dag för 46 procent av
Sveriges totala energitillförsel, sade han. Det är sannolikt
mest i världen. Vi har mycket vattenkraft och mycket skogsindustri – massaindustrins returlutar är en av de riktigt stora förnybara energikällorna. Men en ökande andel energi
kommer också från trädbränslen, som grot och klena träd.
Han pekade på några samverkande faktorer som har gett oss
den här tätpositionen:

10
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• Vi har inga inhemska fossila bränslen – ingen olja, inget
kol och ingen naturgas.
• Vi har ingen oljeindustri som lobbar politikerna.
• Vi har en effektiv skogsindustri.
• Vi har ett stort miljöengagemang.

Fjärrvärme framgångsfaktor
En ytterligare framgångsfaktor är att vi tidigt satsade på
fjärrvärme. Det gör att vi i dag kan bygga kombinerade värmekraftpannor, som ger både el och fjärrvärme och har en
mycket hög verkningsgrad.
– Skogen är en gigant i det svenska energisystemet,
sade Rolf Björheden, som leder forskningsprogrammet
”Effektivare Skogsbränslesystem” vid Skogforsk. Fyrtiofem
procent av den traditionella avverkningen av stamved blir
till energi i massaindustrier och i skogsindustrins barkugnar. Det ger totalt 85 TWh av de drygt 600 TWh energi
som årligen tillförs Sverige.
Till detta kommer nu grot, alltså toppar och grenar från
slutavverkningar, brännved och småträd från röjningar och
gallringar. Dessa så kallade primära skogsbränslen som i
dag ger ytterligare 14 TWh.

– Trots att vi tar ut mycket skogsbränsle så finns det
fortfarande en stor potential att öka uttaget, sade han.
Grotvolymen kan sannolikt fördubblas, av småträd tar vi
i dag bara ut 10–20 procent av den möjliga volymen och
stubbarna är i stor sett helt oexploaterade.
Han poängterade att logistiken är en nyckelfråga för
skogsbränsle. Råvaran har ett så lågt ekonomiskt värde att
den inte tål långa, onödiga transporter.
Tomas Mörtsell, vice ordförande för Norra Skogsägarna
och politiskt aktiv i Storumans kommun, berättade om det
nya värmekraftverket Biostor. Det ska ta hand om 200 000
kubikmeter massaved och förädla det till el och fjärrvärme.
Energieffektiviteten är 98 procent.
Han slog också ett slag för Inlandsbanan. I dess upptagningsområde finns runt 25 procent av all skog i Sverige,
och Inlandsbanan används nu i allt större utsträckning för
att transportera skogsbränsle från det skogrika Norrlands
inland till de folkrika städerna i Mellansverige.

Megatrender driver
– Vi håller på att omvandla en gammal massaindustri till
ett modernt, högteknologiskt bioraffinaderi, berättade Ola
Hildingsson, vd för Domsjöfabriken i Örnsköldsvik. Vår
devis är ”vi gör mer av trädet”.
– De är tre megatrender som driver oss, sade han. Det är
peak oil. Världen kommer att behöva alltmer grön energi, i
takt med att oljekällorna sinar. Men det är också peak water,
den förväntade globala bristen på friskt sötvatten. Och så
är det peak cotton; alltfler inser att dagens odling av bomull
inte är hållbar. Den kräver alldeles för mycket vatten och
alldeles för mycket gifter.
En av Domsjöfabrikens huvudprodukter är i dag specialcellulosa, som används till konstsilke (viskos), som kan
ersätta bomull. Andra viktiga produkter är bioenergi och
torkat ligninpulver som används i betongtillverkning – det
ger starkare betong med mindre insats av energikrävande
cement .
Energisektorn upplevs ibland som en konkurrent till den
traditionella skogsindustrin, sade Göran Hedman, ordförande i KSLA:s energikommitté. Men energin har också
blivit en viktig inkomstkälla för den svenska skogsindustrin. Man säljer fjärrvärme, men framförallt grön el som
ger inkomster från elcertifikat. De svarade häromåret för 35
procent av vinsten i den svenska massaindustrin.
Det är lobbying som gäller
– Ni kan vara stolta för er ledande position på skogsbränsleområdet, avslutade Kathleen McFadden, Director,
Ministry of Northern Development, Mines & Forestry –
Ontario
– Men vad ska vi i Kanada göra för att komma igång?

Vi har billig naturgas, vi kan bygga ut vattenkraften, och vi
har en stark oljelobby. Hur ska vi kunna övertyga våra politiker om att vi ska satsa på skogsbränslen? Ge oss ett råd!
– Det är lobbying som gäller, menade Gustav Melin.
Utan ett aktivt politiskt stöd i form av till exempel koldioxidskatter går det inte att räkna hem en satsning på skogsbränslen! Då blir de för dyra.
I en avslutande kommentar påpekades att de politiska
styrmedel som leder till ökad användning av biobränslen
betalas av någon, och någon är i detta fall de svenska slutkonsumenterna, som troligen får betala världens högsta
energipriser.
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På spaning efter
småskaligt och
ursprungsmärkt

Kommittén för matkvalitet och folkhälsa reste till Sydfrankrike för att studera lokal livsmedelsproduktion. Varmt
och vänligt, välplanerat och väldigt välfyllt – fyra varma oktoberdagar gav många aha-upplevelser ur både producenters
och konsumenters synvinkel. Som att lokala varor bäst byggs av
en identitet och en äkta story. Kanske kan ett svenskt certifieringssystem, likt det franska AOC, skapas i matlandet Sverige?
Den medetida staden Sauve.

Text & foto: Birgit Nilsson Bergström

Languedoc-Roussillon är en omväxlande region med gräns mot
Medelhavet och bergskedjan Cevennerna. Regionen har bl a betydande
vinodlingar men kommitténs studiebesök går till hantverksmässiga småproducenter av getost, kastanjer och
hallon. Vi söker det lokalproducerade
hos såväl stormarknader som små butiker och studerar flera producentkooperativ.

cent är AOC-certifierade odlare. De är
stolta över sina höga kvaliteter. AOC
(Appellation d’Origine Contrôlée, den
franska typen av skyddad ursprungsbeteckning) styr produktionsmetoden som t ex behandling, vattning
och avstånd mellan träden. Ursprungsmärkningen är en viktig del i marknadsföringen och ger viss möjlighet att
ta ut ett merpris. Att berätta om oljans
historia, närhet och om specialiteter i
produktionsprocessen är också viktiga
ingredienser.

L’Olive i medeltida Sauve
Vi inkvarteras på svenskägda hotell L’Olive i Sauve, en liten medeltida stad vid foten av Cevennerna.
Departementet heter Gard, där Nîmes
är huvudort. Hotellets murar andas
800-tal och under trädgården lär det
finnas kyrkomurar. Jan Moback, som
är en av hotellets ägare, är också vår
guide. Jan arbetar som konsult inom
svensk livsmedelshandel och har planerat våra besök tillsammans med resans tolk Maj-Siri Österling. Maj-Siri
verkar som konstnär och har bott i regionen under många år.
Olja med AOC
Olivolja är stort i regionen och på olivoljekooperativet le Moulin de Villevieille provsmakar vi kallpressad
olivolja på olika olivsorter. Kooperativet är gammalt, 80 år, och har
1 000 medlemmar varav cirka 70 pro12
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spännande möte med stormarknadens
egen salladsodlare. Familjeföretaget,
som ligger i närheten, kontraktsodlar
all huvudsallad till denna butik. Från
odlingarna som ligger 1 km från butiken levereras sallad varje morgon året
runt.

Getost och kastanjer
Vi gör ett besök på ett familjejordbruk
med 50 mjölkgetter och 20 hektar i
det kuperade Cevennerna. Bonden
Bruno Rivollier tillverkar Pélardon,
traktens traditionella lilla getost.
Sextiotusen ostar á 60 g produceras
årligen. Pélardon har ett skydd av det
franska AOC, men ingår numera ock-

Butiker i smått och stort
Under besöket i den lokala butiken,
som är ett producentkooperativ med
blandade produkter och
ingår i nätverket Boutique
Paysannes du LanguedocRoussillon, lär vi oss att
varje producent måste
jobba 42 halvdagar per år
i butiken.
– Det är positivt att
vi producenter kommer
i kontakt med varandra,
förklarar en honungsproducent.
De flesta kunder är
mellan 40 och 60 år och
är butiken trogna.
På stora Carrefour i
Montpellier, som omsätter 180 miljoner euro, bjuder butikschefen oss på ett Christina Möller möter Carrefours lokala salladsodlare.

Matkommittén på besök i en kastanjelund.

så i EU:s mest krävande kategori AOP
(Appellation d’Origine Protegé, skyddad ursprungsbeteckning enligt EU:s
system).
Det är svårt att ta ut ett högre pris
men Bruno ser andra fördelar:
– En parisare på semester här handlar hellre en ursprungsmärkt Pélardon
än en utan.
Produktionen är hantverksmässig
och osten säljs enbart i egna gårdsbutiken och på lokala marknader.
– Att kontrollera allt i alla led
ger en stor självständighet, förklarar
Bruno Rivollier.
Hos familjen Lehnebach på
Champisud producerar man kastanjer,

Men det är svampen som är viktigast
ekonomiskt. Den odlas i växthus på
ympade stockar och skördas två gånger
per dygn. Makarna Lehnebach sköter
allting på gården själva och vill ha det
så. Drivkraften är att ständigt förbättra och höja kvaliteten.

Bruno Rivollier pysslar om sina Pelardon-ostar.

hallon och shiitakesvamp. När paret
köpte gården för fyra år sedan fanns
redan kastanjer och svamp. Nu ställer
man om produktionen från kvantitet till kvalitet och från regional försäljning till lokala marknader och i
gårdsbutiken. Kastanjelunden upptar
3 av gårdens totalt 4 hektar och en del
förädlar man till marmelad och mjöl.
På resten odlas hallon och i framtiden
kanske både röda vinbär och mandel.
Kommittén lagar cevenolsk middag. Fr v Margareta Frost
Johansson, Åke Clason, Louise Ungerth och Christina Möller.

Utbildar för att stärka jordbruk/landsbygd
Hos CIVAM (Centre d’Initiatives
pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu rural) mötte vi delar av en
landsomfattande medlemsorganisation som arbetar med att stärka jordbruket och landsbygden. Vi fascinerades av likheterna i organisation med
våra Hushållningssällskap. I år har
man till exempel drivit ett projekt där
2 000 skolungdomar fått besöka jordbruksföretag och 500 har träffat en
jordbrukare i skolan. Finansieringen
kommer från medlemsavgifter, lokala
och nationella offentliga medel.
På sista bussturen mot hemflyget
reser vi genom Camargue, ett deltalandskap mellan Rhônes flodarmar
ut i Medelhavet. Rosa flamingos, vita
hästar och risfält glimrar förbi – det
regnar, men vill vi verkligen resa hem?
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REDD+ sätter skogen på klimatagandendan
REDD+ diskuterades livligt vid ett seminarium på KSLA
den 18 november 2010, inför klimatmötet i Mexiko. Ett
internationellt regelverk för REDD skulle, något förenklat,
kunna handla om att de rika länderna i nord betalar de fattigare länderna i syd för att de inte ska avverka sina skogar. Ett sådant regelverk skulle i första hand syfta till att
det kol som är inbundet i de stora orörda regnskogarna
inte slipper ut i atmosfären. Men det handlar också om att
rädda den biologiska mångfalden.
Text: Carl Henrik Palmér • Foto: IBL/John Foxx
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Moderator för seminariet var Arild Angelsen från
Universitetet för Miljö- och biovetenskap, Ås, Norge. Han
är en av världens ledande experter på REDD+ och inledde
med en kort ”introduktionskurs”:
• 12–15 procent av de globala CO2-utsläppen kommer i
dag från avskogning. Det har varit 20 procent, men sedan
dess har förbrukningen av fossila bränslen ökat.
• REDD+ har diskuterats under ett antal år, men fick luft
under vingarna vid klimatmötet på Bali 2007.
• Plusset i REDD+ står för uthålligt skogsbruk (vad det
innebär är dock inte helt klart och definierat).
• Redan 2008 startades några REDD-initiativ av
Världsbanken. I dag är Norge stort på området och har
REDD-projekt på gång i Tanzania, Kongobäckenet och
Guyana. I Indonesien har Norge nyligen satsat 1 miljon
USD för att det inte ska anläggas nya oljepalmsplantager
i ett område. Norge vill vara en humanitär supermakt, och
rädda världen, kommenterade Arild Angelsen med ett leende.
REDD måste baseras på tre ”I” menade han: Vi måste
ha Information om skogen, det måste finnas fungerande
Institutioner i de mottagande länderna och det måste finnas tillräckliga Incentives – alltså morötter för de länder
som går med.
Han pekade på ett antal problem:
1. Givarna vill ge pengar och se förändringar. Mottagarna
vill ha pengar men vill oftast inte förändra något.
2. Man måste ha en baslinje att utgå ifrån – man måste
kunna bedöma hur avskogningen i ett land eller ett område
skulle ha utvecklats utan REDD.
– Det finns en generell avskogningskurva som man måste ta hänsyn till, menade han. Så länge ett land är fattigt
försvinner mycket skog. I takt med att landet blir rikare,
minskar avskogningen för att till slut avstanna helt. När
landet är tillräckligt rikt kan skogsarealen till och med öka.
Den här kurvan bör man ha i huvudet när man lägger sin
base-line. Glömmer man det kommer i-länderna att betala
för att spara skogar som ändå aldrig skulle ha avverkats!
3. Det är rimligt att åtminstone de rikare länderna i syd
klarar en del av betinget själva, utan ersättning från nord.
Angelsen exemplifierade med Brasilien.
– Ett land som anser sig ha råd med både OS och fotbolls-VM ska väl ändå ha råd att satsa lite egna resurser på
att minska avskogningen i Amazonas.
4. Vem ska ha betalt? Ska man betala illegala avverkare
för att de inte längre får avverka illegalt? Ska man betala
oljepalmsodlare för att de inte får odla oljepalmer?
– REDD kan vara ett billigt sätt att minska ökningen av
CO2-halten i atmosfären, sammanfattade Arild Angelsen.
Men risken är att man bara gynnar en korrupt elit. Eller att
man betalar för skogar som ändå aldrig skulle ha avverkats.
Eller att man får ett s k läckage: man räddar skogar på ett
ställe, men då ökar avverkningarna bara någon annanstans.
Madelene Ostwald, verksam vid Linköpings Universitet
och forskarnätverket FOCALI, berättade om ett REDD-

projekt på Sri Lanka, ett land som har avskogats kraftigt –
på 125 år har man gått från 84 procent skog till 19 procent.
Hennes grupp beräknade först en base-line för Sri
Lanka, som beskriver hur avskogningen kommer att utvecklas om vi inte gör något. Sedan beräknade gruppen
kostnaderna för att stoppa avskogningen för olika skogar
och för olika markanvändning.
– Mest CO2-effekt för pengarna fick vi i kalkylen om
man stoppade svedjebruk med efterföljande risodling i torr
monsunskog. Dyrast per CO2-enhet var det att stoppa avskogning i mangroveträsk vid kusten – mest för att räkodlingen i före detta mangroveskogar är så lönsam. Men samtidigt skulle kanske det vara den bästa åtgärden för miljön,
avslutade hon.
Lovisa Hagberg, miljöpolicyrådgivare vid WWF i
Sverige, underströk att REDD är en möjlighet för miljön.
Men det finns också stora problem:
– Det är risk för dubbelräkning av koldioxidnyttan. Hur
garanterar man långsiktigheten? Hur undviker man att göra
lokal- och urbefolkningarna till förlorare?
REDD måste bli tillräckligt rätt, menade hon, och
slog samtidigt ett slag för WWF:s nollvision: Zero Net
Deforestation by 2020.
– I klimatförhandlingarna står REDD för kanske 5
procent, resten är annat. Men i snacket i korridorerna och
i debatten är det precis tvärtom: 95 procent REDD och 5
procent annat, konstaterade Susanne von Walter, som arbetar vid SwedBio och deltar som REDD-expert i klimatförhandlingarna.
Hon pekade på ett antal krav som måste ställas på ett
REDD-avtal:
• Det måste finnas en transparens och möjlighet att följa
upp effekterna.
• Man måste lösa frågan om urbefolkningens rättigheter.
• Man måste se till att den biologiska mångfalden inte skadas.
– Starka grupper menar också att man måste garantera
att skog inte konverteras till plantager – i mångas ögon är
plantager inte skog. Och så måste vi forska mer på frågan
varför det blir en avskogning, menade hon. Först då kan vi
sätta in relevanta åtgärder.

Susanne von Walter avslutade med en interiörbild från
ett klimatmöte:
– Det är massor med människor, det är massor med möten, det är långa arbetsdagar. Det är som en myrstack, det
förefaller att vara kaos – men i slutändan blir det något.
Hur ska REDD finansieras? Marknadslösning eller
fondlösning? Hans Nilsagård, Jordbruksdepartementet,
försökte reda ut frågan. Och det är inte helt lätt. En marknadslösning innebär ett system som finansieras via en global
handel med utsläppsrätter.
– Det är generellt bra med marknadslösningar, menade
han. Men det är risk för instabilitet och stora prishopp, eftersom ingen vet hur utbuds-/efterfrågekurvan ser ut.
En fondfinansiering kräver inte samma noggrannhet
och kan införas relativt snabbt. Men hur ska man sätta priserna? Och hur kan man garantera långsiktigheten?
– Är REDD en dröm eller mardröm? undrade Kerstin
Jonsson Cissé, ämnesansvarig för skogsfrågor Sida.
Hon gav inget entydigt svar, men för att det ska bli bra
krävs det god samhällsstyrning, good governance. Det innebär bl a transparens, stabila institutioner och fungerande
lagstiftning.
Den avslutande diskussionen kretsade framförallt kring
tre frågor:
1. Vad kan Sverige bidra med i REDD-arbetet? Vad är
vi speciellt duktiga på? Flera svar pekade ut tre saker som
vi är duktiga på: inventeringar, taxeringar och samhällsstyrning.
2. Ska vi använda biståndsmedel i REDD-processen?
”Ja”, sade flera av deltagarna, varför inte? För att lyckas med
REDD måste det finnas stabila samhällsinstitutioner – och
det är också en grundförutsättning för fattigdomsbekämpning, som är det övergripande målet för svenskt bistånd.
3. Hur interagerar REDD med jordbruket? Den gröna
revolutionen i Asien innebar högre skördar per hektar. Det
har man inte klarat i Afrika. För att där kunna försörja
en befolkning som har ökat tre gånger på 40 år, har man i
stället nyodlat marker, delvis på skogens bekostnad. ”Stöd
jordbruk så slipper vi avskogning”, blev något av ett slutord
för seminariet.
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Livsmedelstillsatser

E-nummer har oförtjänt dåligt rykte
”Var inte rädd för maten!” Det var det inledande budskapet vid det seminarium
som Hushållningssällskapet i Kalmar-Kronoberg-Blekinge anordnade tillsammans
med KSLA i Färjestaden den 3 november. ”Skaffa er i stället kunskap så att ni själva
kan välja bort livsmedel ni inte vill äta!”
Föreläste gjorde akademiledamoten Marie-Louise Danielsson Tham, professor i
livsmedelshygien vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet
Text: Lenamarie Wikström & Ylva Nordin

Förr var det föräldrarna som varnade barn för att äta giftiga ämnen i
naturen, kunskaper som de behövde
för att överleva. Idag får vi mycket av
vår information genom massmedia.
Braskande rubriker kan lura folk att
bli rädda för tillsatser som vi använt
sedan länge.
Marie-Louise
DanielssonThams utgångspunkt är att tillsatser i de flesta fall inte är
farliga.
– Men det finns många
missuppfattningar – och
mängder med okunniga
journalister, säger hon.
Det är fel att utmåla
livsmedel med tillsatser
som ”oäkta” och farliga.
Alla livsmedelstillsatser med E-nummer
har passerat hårda toxikologiska tester. För att
de ska E-numreras krävs
också att de vara godkända
för sitt ändamål och vara av
värde för konsumenten. Till
exempel tillsatsen E 330 som
är toxikologiskt ofarlig och klarar
av sitt syfte att förhindra att t ex skalade äppelskivor missfärgas och börjar
smaka beskt. Det är till nytta för konsumenten. E 330 heter citronsyra på
ren svenska.
Tillsatser är alltså inte synonymt
med kemiska produkter framtagna
av illvilliga vetenskapsmän. Många
är helt naturliga, t ex ättika (E 260)
och bensoesyra (E 210), som finns i
lingon. Samtidigt ska man komma
ihåg att ”naturligt” inte alltid är synonymt med ofarligt. Korvmakaren som
vill färga sin korv rödare kanske väljer
rödbetssaft för ”det naturligas” skull.
16
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Men med rödbetssaft blir natriumnitrithalten i korven dubbelt så hög som
om man använder konserveringsmedlet natriumnitirit. Det kan vara farligt
för barn under 1 år.

Utan dem skulle vi inte klara en hygienisk och hälsosam mathållning. Därför
reagerar Marie-Louise Danielsson
Tham när t ex bagerier skyltar med att
de ”inte använder E-nummer” som ett
försäljningsargument.
– Hur kan de skriva så? undrar hon.
Använder de inte bakpulver* när de
bakar?
Många av våra vanliga tillsatser är traditionella men
det betyder förstås inte
att allt var bättre förr.
Mycket av det som användes förr i tillverkning och hantering
av livsmedel har kunnat elimineras tack
vare att processerna
numera sker under
bättre
hygieniska
förhållanden och att
vi har bättre hjälpmedel. Marie-Louise
Danielsson-Tham gillar sitt kylskåp och ännu
bättre sin frys. Att frysa in
mat är ett bra sätt att minska
tillväxten av skadliga ämnen i
födan.

I fråga om färg är Marie-Louise
Danielsson-Tham också skeptisk till
Azofärgämnen, som finns i godis och
som har varit förbjudna i Sverige men
som vi nu måste tillåta eftersom de
tillåts i EU. De kan ge allergier och
kanske även hyperaktiva barn.
– Fem eller sex av dem är märkta
med att de kan ge beteendestörningar
hos barn, säger hon.
Det vimlar av tillsatser som har
E-nummer hemma i våra köksskåp.

Vad är en tillsats?
Olika livsmedelstillsatser användes redan på 1700-talet. Cajsa Warg skrev
om både ättiksinläggningar och skinka med salpeter i sina recept.
Tillsatser indelas i :
1. Berikningsmedel (regleras av
speciell författning). De används för
att t ex höja näringsvärdet i ett livsmedel, exempelvis jod i salt eller dvitamin i mjölk.
2. Teknologiska tillsatser, som an-

vänds för att t ex öka hållbarheten, påverka konsistensen, ge färg, ge smak.
Inom Europa finns ca 300 godkända tillsatser men alla används inte. Att
använda E-nummer innebär att vi lätt
kan se vad en produkt innehåller även
om vi är utomlands och inte behärskar
språket.
”E” står för Europa och numret för
typ av tillsats.

Färgämnen E 100–180
Delas upp i:
Naturliga – från växtriket eller
djurriket. Rött kan komma från t ex
sköldlusen.
Semisyntetiska – utgår från naturliga färgämnen, som det gröna i broccolin eller det bruna i sockerkulör.
Syntetiska – Azofärger som är godkända i Europa men som vi i Sverige
använder med försiktighet. Här finns
undersökningar som visar på allergiska
symptom samt beteendestörningar hos
barn.
Konserveringsmedel E 200–297
Flera av dessa känner vi igen och har i
våra köksskåp, t ex Bensoesyra E 210
som finns naturligt i lingon, Ättikssyra

E 260, Sorbinsyra E 200 som finns i
rönnbär, Natriumnitrat E 250 som
finns i korv och Natamycin E 235 som
används vid ytbehandling av korv och
ost.

Antioxidationsmedel E 300–E 385
Citronsyra E 330, Askorbinsyra E
300 (dessa två tillsammans är vanlig
citronsaft) är ämnen som hindrar att
livsmedel missfärgas och ändrar smak.
Emulgeringsmedel, Förtjockningsmedel,
Stabiliseringsmedel E 400–E 495,
E 1404–1451
Vissa ämnen går inte att blanda, t ex
vatten och olja. Då behövs ett emulgeringsmedel. Om man ska göra majonnäs kan man använda äggula (lecitin).
Stärkelse är en annan produkt som påverkar konsistensen, t ex när man gör
en sås. Värmer man denna sås kan den
dela på sig eller upplevas tjockare och
då används modifierad stärkelse.

Smakförstärkare E 620–640
Den vanligaste smakförstärkaren är
natriumglutamat. Kan återfinnas i stora doser i det kinesiska köket och kan
i värsta fall leda till tillfällig ansiktsförlamning och hetta i ansiktet. I naturen kan natriumglutamat framställas
av jästsvampar, t ex vid fermentering
(ostronsås, soyasåser och fisksåser).
Med bra livsmedel, god hantering
och förvaring och fackmässig tillagning kan man undvika många livsmedelstillsatser. I strävan att få bra
smak på ett dåligt livsmedel behövs
däremot tillsatserna. Du får det du betalar för!
Det viktiga är kunskap och märkning, för ingen ska behöva äta något
man inte vill ha.
*) Bakpulver är en blandning av bikarbonat (E 500), en syra såsom natriumpyrofosfat (E 450) och något ämne
som ger motstånd mot fukt, till exempel majsstärkelse. Kan ersättas med

hjorthornssalt.

Surhetsreglerande medel E 500–530
Ammoniumvätekarbonat E 503, d v s
bakpulver, används ofta i kakor.

Växter och växtnamn

– symposium och medeltida boksläpp
Växterna och deras namn var temat för symposiet ”Växter och växtnamn – ett möte mellan botanik och språkvetenskap” som ägde rum den 25–26 november i Stockholm och Uppsala. Syftet med symposiet var ytterst att öka kännedomen om, nyttan av och intresset för forskning om växterna och deras namn samt lyfta fram forskningsområdets
betydelse för kunskapen om vårt gröna kulturarv. Men det var också att föra samman forskare med olika infallsvinklar
på ämnet växter och växtnamn, naturvetare och humanister, i ett nätverk för att här äntligen få en gemensam plattform att mötas på och utvecklas från. Programmet inleddes i Stockholm och avslutades i Uppsala.
Text: Inger Larsson • Foto: Per Eriksson
Achillea Millefolium L.

I det första föredraget gav professor
Inger Larsson, Stockholms universitet, en historisk översikt över framför
allt den språkvetenskapligt inriktade
forskningen om växternas namn.
Åhörarna fick möta de första medvetna och systematiska insamlarna av
svenska växtnamn, från Johan Frank
under första hälften av 1600-talet till

Carl von Linné i mitten av 1700-talet, och lotsades sedan via 1800-talets stundtals heta strider om hur
växterna skulle namnges i våra floror
fram till 1900-talets olika språkliga
infallsvinklar på ämnet.
De vetenskapliga namngivningsprinciperna och hur nya växter namnges på svenska både i ett historiskt

och nutida perspektiv presenterades av
Björn Aldén och Svengunnar Ryman.
I centrum stod dock Svensk kulturväxtdatabas (SKUD) – ett oundgängligt hjälpmedel och en angelägenhet för
alla som arbetar med våra kulturväxter
och deras namn. I slutdiskussionen vid
summeringen av symposiet dryftades
bl a möjligheterna att utvidga SKUD



KSLA Nytt & Noterat • nr 4 2010

17



 Staffan Nyström t h, professor i namnforskning
i Uppsala och en av medlemmarna i arrangörsgruppen (till höger) i samspråk med Kåre Bremer,
rektor vid Stockholms universitet, samt Inger Larsson, professor vid institutionen för nordiska språk.
Ledamoten Kjell Lundquist och Björn Aldén,
Göteborgs botaniska trädgård.

till att bli en nordisk kulturväxt- och
kulturväxtnamndatabas.
Några föredrag belyste hur motivet för en växts namngivning kan ge
ledtrådar till förståelsen av en växts
betydelse i lokalsamhället och för de
människor som en gång namngav den.
Den medeltida kornodlingen på Island
lät sig spåras i namn som ”kornåkern”
och den svenska skärgårdens kålgårdar trädde fram genom namn som
Kolguskär (kålgårdsskär). Ett av krolliljans många namn på 1600-talet, Rödh
Hednisk Lilia, förklarades särskilt och
Trondheimsbiskopen Gunnerus Flora
Norvegica från 1760-talet presenterades liksom den danska renässansens
växtnamn.
Den första dagens program avslutades med ett boksläpp av den andra
bearbetade och utökade upplagan av
Inger Larssons Millefolium, rölika, näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld
i lärd tradition – Vernacular Plantnames and Plants in Medieval Sweden
(SOLMED 45).
Förutom en sammanfattning och
läsanvisningar på engelska för en internationell publik innehåller boken ny
forskning, bl a i ett kapitel om frekven-

sen av omnämnanden av medeltidens
växter. Absolut vanligast i materialet
är peppar, malört och vitlök vilket
säger mer om källorna, örta- och läkeböcker, än om vad som egentligen
odlades i vårt land under medeltiden.
För kännedomen om växternas svenska namn är de medeltida namnen den
grund som all vidare forskning om
svenska växtnamn måste bygga på
och Millefolium fyller här en tidigare
forskningslucka. Denna andra upplaga
har finansierats av Granholmska stiftelsen (Stockholms universitet).

Uppföljningen
Detta var ett axplock av innehållet under de två dagarna. Föreläsningarna
kommer att publiceras i sin helhet i
Kungl. Gustav Adolfs Akademiens
Acta-serie och symposiets innehåll
kommer därmed att leva vidare långt
efter det att själva symposiet glömts
bort.
Deltagarna enades också om att
symposiets preliminära hemsida
(www.nordiska.su.se/vaxtnamn) skulle
bestå och successivt uppdateras för
att kunna utgöra en länk mellan alla

dem som intresserar sig för växterna
och deras namn. På denna kommer
även att finnas för forskningsområdet
intressanta länkar, t ex till den stora
dialektala växtnamnsdatabasen i Umeå
(DIABAS), Norsk ordbok, SKUD och
KSLA:s egen bibliografi ”Litteratur
om växtnamn”.
Värdar för symposiet och boksläppet var Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien och Kungl.
Gustav Adolfs Akademien i Uppsala
i samarbete med representanter för
institutionerna för nordiska språk vid
Stockholms och Uppsala universitet,
språkinstitutionen vid Umeå universitet, Område landskapsarkitektur vid
SLU i Alnarp och Göteborgs botaniska trädgård.
Arrangemanget väckte ett glädjande och stort intresse. Inte mindre än ett
90-tal personer deltog i hela eller delar
av tvådagarsprogrammet, som inleddes med att KSLA:s vice preses Åke
Bruce och KGAA:s preses Lennart
Elmevik hälsade deltagarna välkomna.
Bland gästerna märktes professor Kåre
Bremer, rektor för Stockholms universitet, och professor Bergianus Birgitta
Bremer.
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och akademien önskar alla läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
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Sveriges första
skogliga tankesmedja är född
En oberoende funktion som följer skeendena i internationella skogliga fora, och som informerar och samordnar
den svenska skogssektorns internationella insatser. Det är
Sveriges första skogliga think tank i korta drag. Omvärldsanalyser och kommunikation till och från den svenska
skogssektorn blir tankesmedjans främsta uppgift.
Text: Carl Henrik Palmér • Foto: IBL/John Foxx

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Kommitté för
Internationella Skogsfrågor (KIS) med avknoppningen
SIFI, Sekretariatet för internationella skogliga frågor, utgör
tillsammans den nya tankesmedjan. SIFI är den operativa
enheten, uppbyggd bl a med inspiration från olika think
tanks i USA.
– En ”kommunikations- och samordningsportal” har
länge behövts för den svenska skogssektorn. Här är SIFI:s
oberoende roll central – vi står fria från myndigheter och
näring, säger Björn Lundgren, ordförande i KIS.

Den svenska modellen
En annan viktig uppgift för SIFI är att berätta om den
svenska modellen för världen. Sverige är en stormakt på den
internationella skogliga arenan och ses som ett föredöme av
många länder.
– Regeringen har sagt att Sverige ska bli mer aktivt i den
internationella skogsdebatten, det underströks bland annat
i den skogspolitiska propositionen, som riksdagen beslutade
om i fjol, säger Hans Nilsagård vid Jordbruksdepartementet.
– SIFI blir ett mycket värdefullt stöd i det arbetet. Med
rätt fokus kommer sekretariatet att bli en källa till fördjupade analyser, som ger ett verkligt mervärde till politiker
och myndigheter, och samtidigt ett skyltfönster mot den
svenska skogsnäringen.
Lennart Ackzell, som arbetar med internationella
skogsfrågor vid LRF Skogsägarna, ser SIFI som en bogserbåt som ska se till att den stora skutan Skogssverige
kommer framåt och navigerar rätt i de stora internationella
farvattnen.

Kontakt- och informationsknut
SIFI föddes officiellt i oktober 2010 och sköts inledningsvis av SkogD Fredrik Ingemarson. Fredrik, som forskar
inom skogsekonomi och -politik, har tidigare gästforskat på Peking University och European Forest Institute i
Bordeaux. Så småningom ska sekretariatet sysselsätta 3–4
personer som har tillräckliga resurser för att bidra med kvalificerade omvärldsanalyser kring aktuella skogliga frågor.
SIFI:s hemsida www.sifi.se är en viktig kontakt- och informationsknut.
– Där får den intresserade snabbt en bild av vad som händer i olika internationella skogsprocesser, berättar Fredrik
Ingemarson. Där finns länkar till aktuella artiklar och till
organisationer world-wide som arbetar med de här frågorna,
samt ett kalendarium. SIFI ger också ut ett nyhetsbrev fyra
gånger om året och arrangerar seminarier och workshops.
Sekretariatets styrgrupp utgörs av Kommittén för internationella skogsfrågor som består av representanter från
regeringskansliet, myndigheter, forskning, näring och naturvårdsorganisationer. Arbetet i tankesmedjan finansieras
inledningsvis av SLU och KSLA.
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Stora perspektiv på små partiklar
Luftburna partiklar i atmosfären är mycket viktiga för jordens klimat. En
källa till luftburna partiklar är växtlighet. Idag är förståelsen för partiklarnas egenskaper och effekter relativt låg, men troligen har de maskerat
växthuseffekten genom att sprida solljus tillbaka ut i rymden. Partiklarna
tros bidra till att kyla jordytan då inkommande ljus från solen reflekteras
antingen direkt eller från de molndroppar som bildas på partiklarna. Men
dessa effekter är svåra att mäta – mer kunskap är avgörande.
Tack vare bidrag från KSLA kunde doktoranden i atmosfärsvetenskap
Eva Emanuelsson, kemiinstitutionen vid Göteborgs universitet, delta i en
mätkampanj vid plantkammaren JPAC i tyska Jülich under våren 2010.
Här är hennes reserapport.
Text: Eva Emanuelsson
Eva Emanuelsson framför VTDMA. Foto: Birthe Kortner.

Den välbekanta doften av skog är exempel på flyktiga organiska ämnen
som avges naturligt av växter. Dessa
terpener är tillräckligt små för att avges som gaser men samtidigt stora nog
för att brytas ned i luften och bilda
partiklar. Min forskning är inriktad på
partiklar som bildas vid nedbrytning
av olika typer av terpener av ozon.
Marknära ozon skapas när syrgas i
luften bryts ner av solljus som möter
bilavgaser eller annan förbränning.
Ozonet reagerar sedan med organiska
ämnen i luften som kan komma från
både mänskliga utsläpp och/eller naturliga källor.
Partiklar i atmosfären påverkar
bland annat molnbildning och den energi som når jorden från solen. Detta
i kombination med att det globalt sett
avges stora mängder terpener har skapat ett stort intresse för att förstå hur
dessa partiklar från växtlighet bildas
och deras egenskaper, för att kunna
sätta in dem i ett större sammanhang
med olika typer av partiklar i atmo
sfären och modellering av global uppvärmning.
Ett sätt att undersöka detta är att
i ett väldefinierat system i ett laboratorium mäta bl a partiklarnas antal,
storlek och olika kemiska och fysiska egenskaper. Vid en av Europas
största forskningsanläggningar, Forschungszentrum Jülich i Tyskland,
finns en unik växtkammare, JPAC
(Juelich Plant Atmopshere Chamber),
där man kan studera bildandet av och
egenskaper hos partiklar från växtlighet.
20
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I en välkontrollerad glascylinder kan
olika typer av växtlighet placeras och deras
miljö, som exempelvis
ljus och temperatur,
kontrolleras. De ämnen som avges förs
vidare till ett nytt kärl
där gaserna kan exponeras för exempelvis
ljus, ozon eller andra
gaser och där olika
typer av instrument
mäter både de bildade partiklarna och
gaserna. Under våren
2010 utförde vi experiment på de partiklar
som bildas när gaser
från en ”mini-skandinavisk-blandskog”
(tall, gran och björk)
blandas med typiska
antropogena kolväten
som bensen och toluene.

Detalj av plantkammaren i Jülich. Foto: Eva Emanuelsson.

Flyktighetsmätning
En egenskap som beskriver partiklarna är deras flyktighet (volatilitet). som
kan mätas med en Volatility Tandem
Differental
Mobility
Analyser
(VTDMA). Detta är ett instrument
som utvecklats vid Atmosfärvetenskap
vid Göteborgs universitet och som jag
använde vid mätningarna i plantkammaren. Flyktigheten uppskattas
genom att välja ut en partikelstorlek

(t ex 75 nm) och låta dessa passera
ett system med ugnar med hög temperatur. Genom att mäta hur mycket
partiklarna krymper kan flyktigheten
uppskattas.
Försöken i plantkammaren involverade ett flertal olika mätinstrument
och forskare/doktorander från hela
Europa, bl a Finland, Israel, Tyskland



ICES-möte i Nantes
I slutet av september deltog akademiens hedersledamot professor em
Hans Ackefors i Internationella Havsforskningsrådets årliga vetenskapliga
möte som i år hölls i franska Nantes. Hans presentation av ”Blå boken”
rönte stort intresse bland åhörarna.
Hans Ackefors presenterar ”Blå boken” och dess
innehåll.

Internationella Havsforskningsrådet
(ICES, International Council for the
Exploration of the Sea) är en av de
allra viktigaste organisationerna i världen för fiskeriforskning inklusive olika
forskningsområden med anknytning
till havet.
ICES årliga stora vetenskapliga möte, ICES Annual Science
Conference, ägde i år 2010 rum i
Nantes, Frankrike. Det samlade ca
800 deltagare från de olika medlemsländerna och ett antal observatörer
från andra organisationer i världen.
Förutom vad gäller några prominenta inbjudna föredragshållare så
sker alla presentationer och föredrag
vid mötet i olika ”Theme sessions”,
i år 20 till antalet. Som exempel kan
nämnas Session A som hade titeln
”Operational oceanography for fisheries and environmental applications”.
Vid en poster session hade undertecknad fått tid för att presentera

Text: Hans Ackefors • Foto: ICES

KSLA:s bok Fisheries, Sustainability
and Development, KSLA:s ”Blå bok”.
Arrangörerna hade byggt upp ett podium och på en stor skärm kunde jag
presentera ett antal power point-bilder
om KSLA och den aktuella boken.
Denna bokpresentation var något nytt, inget liknande hade tidigare
förekommit. I förväg hade den mer
än ett kilo tunga boken skickats till
Frankrike i ett antal av 600. Efter mitt
anförande fick jag en del frågor och
fick också signera ett 100-tal böcker
– något som var ovant för mig, med
en ringlande kö framför ett bord som
ställts fram. Boken blev mycket uppmärksammad och 600 av deltagarna
tog ett exemplar av boken. De var
påtagligt intresserade och flera kommentarer från nöjda åhörare var, att nu
hade de fått en färsk översikt om de
olika världshaven.
Fisheries, Sustainability and Development kan laddas ned på www.ksla.se.


ICES, Internationella Havsforskningsrådet, bildades på svenskt initiativ 1899. ICES kompetensområde är
Nordostatlanten och organisationen
har 20 medlemsländer från USA och
Canada i väster till Ryssland i öster.
Organisationens huvudsäte ligger i
Köpenhamn.
Sverige, Norge och Danmark spelade
en framträdande roll under de första
årtiondena på 1900-talet. Det första
mötet ägde rum i Stockholm, det andra i Kristiania (Oslo) och det tredje i
Köpenhamn. Av den anledningen firade ICES tre olika 100 års jubileer;
i Stockholm 1999, i Oslo 2000 och i
Köpenhamn 2001.
ICES är en s k mellanstatlig organisation; regeringarna i respektive länder
utser två delegater var. Bland dessa
utses en president, som formellt leder
organisationen. Totalt deltar 1 600 forskare i möten och i ett hundratal olika
arbetsgrupper och kommittéer.
http://www.ices.dk

och Sverige. Min tid i Jülich innebar
inte bara rent vetenskapliga resultat
och diskussioner utan även kulturellt
utbyte och många nya erfarenheter och
vänner. Nu återstår en mängd data att
utvärdera och förhoppningsvis har jag
material till min första vetenskapliga
artikel.
En utförlig beskrivning av plantkammaren JPAC och exempel på experiment finns i exempelvis Photochemical
production of aerosols from real plant
emissions. Th. F. Mentel et al., Atmos.
Chem. Phys., 9, 4387–4406, 2009. 
Mer info: Eva Emanuelsson,

eva.emanuelsson@chem.gu.se.

Schematisk översikt över JPAC-kammaren i Jülich, Tyskland.
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Till donatorernas ära
Äntligen har ett av akademiens största bokprojekt gått i mål.
Många års forsknings- och skrivarbete och 3,4 ton papper har omvandlats till 2 200 exemplar av De areella näringarnas välgörare.
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och dess donatorer. Författaren, docent Nils Edling vid Stockholms universitet, presenterade
sitt verk på KSLA den 9 december.
Text: Ylva Nordin

Författaren Nils Edling.

Boken handlar om akademiens donatorer och deras donationer, mot en
bakgrund av akademiens historia och
verksamhet. Fyrtiotvå donationsbiografier ger en bild av de människor som
gjort det möjligt för akademien att arbeta som den gör, obunden från statsmakter och näringsliv. Nils Edling
tecknar många spännande levnadshistorier i den digra volymen.
– Ett antal mycket enkla frågor har
styrt framställningen, berättar han.
Vilka var donatorerna? Vad handlade
deras liv och gärning om? Vad har akademien använt stiftelsernas avkastning
till och vilken betydelse har de olika
donationerna haft för akademiens
verksamhet över tiden?
Tillgången på källor har påverkat svaren på de första frågorna. En
del donatorer är väldigt kända, andra
i princip helt anonyma. En enorm
mängd uppgiftslämnare har bidragit
till att fylla kunskapsluckorna; efterlevande, släktforskare, bibliotekspersonal... såväl inom som utom landets
gränser.

De okända välgörarna
– Det som främst har intresserat mig
är att lyfta fram de okända eller bortglömda personerna, säger Edling. Vem
var till exempel bruksbokhållare Per
22
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Palmgren? Och den anonyma Maija
Grosbergs? Det finns inte ens en stiftelse med hennes namn - men däremot
en stiftelse för markvård till minne av
Sanders Alburg. Det är en synnerligen
besynnerlig historia – de uppgifter som
lettiskan Maija Grosbergs levererar i
donationsbrevet är falska. Med hjälp
av en kollega med lettisk bakgrund har
jag kunnat få fram hennes gripande
och sorgliga öde.
Donationerna har mycket olika inriktning, en del mycket breda, andra
utomordentligt specialiserade. Den
allra äldsta är inriktad på belöningar
till praktiker. Många andra har som
ändamål att bidra till forskning, projekt, utlandsstudier, resor. Ett problem
som akademien står inför i dag är att
flera stiftelser är mycket specialiserade
med tidstypiska målgrupper. T ex ville
parfymfabrikör AG Wirén med sin donation belöna folkskollärare som spred
kunskaper om trädgårdsodling och
fruktträd bland allmogen. Idag har vi
inga folkskollärare längre. Ännu tydligare blir det i fråga om akademiens
första donation från 1823 som skulle
premiera soldater med erfarenhet av
aktiv krigstjänst. Det är svårt att hitta
mottagare idag. I sådana fall kan det
bli fråga om att begära permutation,
d v s ett beslut av Kammarkollegiet
om att en föreskrift i stiftelseförord-

nandet eller ett villkor i gåvobrevet/
testamentet får ändras, upphävas eller
åsidosättas.

Varför donera?
Den allra intressantaste frågan är ändå
varför dessa personer donerade pengar
till akademien, varför de överhuvudtaget inrättade stiftelser? Ibland är det
uppenbart, då donatorn genom sin
livsgärning har en tydlig anknytning
till de areella näringarna. Men den
ovan nämnde parfymfabrikören, vad
gjorde att han, förutom belöningsfonden, donerade sin fabriksbyggnad mitt
i Stockholm till akademien, helt utan
förbehåll? Eller damunderklädesfabrikör AW Bergsten, den flitigaste donatorn över tid, vad låg bakom hans
vilja att skänka pengar till de areella
näringarnas fromma?
– Jag tror att det i många fall är
individuella val som styrt, motiv som
är dolda för eftervärlden, och därför
är det svårt att ge svar på den frågan.
Därför håller jag mig på normnivå.
Det vi vet är att t ex Wirén gjorde det
rika personer på den tiden förväntades
göra, säger Nils Edling. Donatorerna
följde sin tids normer och kulturella
värderingar, närmast en slags pliktetik, att återgälda till samhället det
man fått.



I västerlandet har donationen historiskt sett varit en religiös handling,
man har ”köpt” välgång på andra sidan
och en plats i kyrkan och eftervärlden
med en donation. Med sekulariseringen har donationen fått en annan
karaktär och mer blivit en investering
i samhällets aktning samtidigt som
man fyllt allmänna behov som inte
mötts av statsapparaten. Önskan att få
uppmärksamhet är en vanlig mänsklig drivkraft, vilket inte förringar den
nytta donationen kan göra.
Denna bok har kommit ut i lagom

tid inför KSLA:s 200-årsjubileum
vilket passar väldigt bra eftersom den
beskriver en avgörande del av akademiens historia. Syftet med utgivningen
är förstås tvåfalt: att hedra akademiens
donatorer och att locka fler att följa i
deras fotspår. Akademiens tidigare
preses Mårten Carlsson och nuvarande preses Sara von Arnold poängterar i
sitt företal att akademien är helt beroende av donationsmedel för att kunna
fungera som en oberoende, granskande
och analyserande nätverksorganisation. De skriver: ”Det är vår förhopp-

ning att individer, organisationer och
företag även i framtiden skall finna
det meningsfullt att donera medel
till vår akademi, vars portalparagrafs
uppfordrande budskap också i dagens
samhälle är synnerligen angeläget./…/
Vi vill gärna se att den [boken] också
skapar ökad förståelse för donationers
betydelse för forskning, studier och
utvecklingsarbete. Och inte minst att
den stimulerar presumtiva donatorer
att finansiellt bidra till vårt arbete genom att tillskapa nya till akademien

anknutna stiftelser.”

Columella i kortform
År 2009 gav KSLA ut Columellas jordbrukslära. Det var den första översättningen till svenska av den romerske författarens klassiska verk. Den användes
som en lantbrukslära i varierande grad
ända fram till 1800-talet. Till den svenska översättningen fogades 12 artiklar
som satte in Columella och det romerska jordbruket i ett historiskt samman-

hang. Nu har översättaren från latinet,
Sten Hedberg, och Kjell Lundquist, som
dels gjorde ett enastående växtregister, dels skrev om växter och trädgård
i boken, publicerat ett faktablad om
Columella. Faktabladet, utgivet av LTJfakulteten vid SLU, finns tillgängligt
både på engelska och svenska.
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Boksläpp

Den gränsöverskridande Börje Hanssen
Det är roligt att i akademiens bokserie Skogs- och Lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) presentera en bok
som till stor del är ett bidrag till den teoretiska och metodologiska debatten inom historieämnet, förstått i vid mening.
Boken Börje Hanssen. Åter till Österlen – en tidig mikrohistoria. Agrar- och socialhistoriska texter i urval som sammanställts av etnologen Anders Perlinge är just detta.
Text: Per Eriksson

Boken består av två delar. I den första delen berättar etnologen Anders
Perlinge i en längre essä om Börje
Hanssens akademiska bana och karriär, hur Hanssen förhöll sig till de
ämnesgränser han genom sitt forskarintresse många gånger kom att korsa
och vilka reaktioner detta ämnesöverskridande förde med sig bland de olika
ämnesrepresentanterna.
Den andra delen består av ett antal
centrala artiklar av Hanssen. De flesta
har tidigare varit publicerade i olika
tidskrifter, men har varit svåra att få
tag på. Några av artiklarna publiceras
här för första gången.
Börje Hanssen är ingen självklar
utgångspunkt i den moderna historiska debatten. De flesta känner nog
bara till hans avhandling om Österlen,
som utkommit i två upplagor, 1952 och
1977.
Att Hanssen förblivit något av en
doldis kan delvis förklaras av att han
med etnologmått mätt var rätt udda
och att han under perioder befann sig
utanför den akademiska miljön. Under
den så kallade ”broilerperioden”,
1964–1971, slog sig Hanssen som en
av de första i Sverige på uppfödning
av slaktkycklingar. Som en följd av att
hans institutionella anknytning var
alltför svag saknade han också tillräckligt många allierade i den akademiska världen. Han kom heller inte att
få några egentliga efterföljare. Hans
ingång i de frågor han intresserade
sig för var inte specifikt etnologiska
utan styrdes mer av hans intresse för
den dynamik som präglade historien, i
synnerhet spänningen mellan stad och
land och de människor som bebodde
dessa miljöer och rörde sig mellan dessa
poler. Anders Perlinge har fångat detta
intresse bra med underrubriken: ”Alla
städer ligger på landet: kulturgränser
mellan stad och land”. Hanssen kom
24
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att låna friskt ur den
samhällsvetenskapliga
verktygslådan.
Att ta del av Hanssens
liv, liksom hans teoretiska
och metodologiska tillvägagångssätt, är intressant
på flera sätt. Hanssens
öde på det akademiska
fältet är en fascinerande
historia som blottlägger
gränser som till en början
kanske inte är så synliga.
Att kliva över dessa kan
förändra möjligheterna
att bedriva den forskning
man tänkt sig. Men kanske än mer matnyttigt är
att följa Hanssen i spåren
när det gäller hans sätt
att studera ett samhälles
dynamik och rörelse.

Moderna frågeställningar
Till stor del brottas Hanssen med
samma frågor som vilken samhällsvetenskapligt inriktad historiker som
helst idag också gör: Vilka teorier är
användbara? Vilken är räckvidden för
de teorier som används på ett historiskt
material? Hur ska forskarens mikroskop kalibreras, på makronivån eller
mikronivån? Artiklarna vittnar om
att Hanssen förde en intensiv dialog
med forskare från en rad vetenskapliga fält; sociologi, ekonomi, psykologi
och historia. Bland de forskare som
Hanssen diskuterar kan nämnas filosofen John Dewey, psykologen Jacob
Robert Kantor och sociologen Pitirim
Sorokin.
Vad som gör Hanssen extra intressant och användbar är att han försökte
ta med sig sina teoretiska insikter från
detta in i det empiriska arbetet. Men
att vara teoretiskt innovativ med ett

stort spretigt historiskt källmaterial
kan vara mycket tidsödande. När det
gäller avhandlingen Österlen höll detta
också på att knäcka honom. Hanssen
kallade sitt tillvägagångssätt för ”social
ekologi”, men hann aldrig systematisera det tillräckligt för att få till stånd
en mer övergripande diskussion i den
akademiska världen. Avsaknaden av
efterföljare och diskussion kan också
bero på att boken om Österlen inte är
helt lätt att följa. Detta i kombination
med att Hanssen föll mellan de disciplinära stolarna torde bidragit till att
han hamnat oförtjänt i skuggan.
Att som Anders Perlinge försöka
fånga in Hanssens forskargärning som
en tidig mikrohistoria är därför ett
smart drag, eftersom han på så sätt kan
ses i ljuset av en mer etablerad akademisk tradition.


Recension

Kamerajägaren
Det är oftast i biografins form som
en persons liv skildras. Det finns en
uppsjö med bra biografier som både
inkännande och kritiskt lyckas skildra
ett levnadsöde och den tid det utspelat sig i. I boken Kamerajägaren.
Stig Wessléns skildringar av naturen
och det samiska (256 s) har man dock
valt en annan väg, även om utgångspunkten är biografisk.
Text: Per Eriksson

Stig Wesslén var verksam som filmare,
fotograf, skribent och föredragshållare. Hans arbete och intresse var i huvudsak inriktat på att skildra den vilda
naturen och han hade en förkärlek för
naturens rovdjur. Valet har fallit på
att i en antologi med tio artiklar låta
forskare från olika discipliner försöka
att ringa in Stig Wessléns liv: hans sätt
arbeta, hans kunskapsbas, liksom hur
han ska placeras in i ett intellektuellt
och socialt sammanhang.
Antologin är redigerad av Erland
Mårald och Christer Nordlund, båda
docenter vid idé- och samhällsstudier,
Umeå universitet. Artikelförfattarna
kommer från ämnen som etnologi, biologi, historia och idéhistoria.
Boken ges ut av Kungl. Skytteanska
Samfundet.
Tills jag slog upp Kamerajägaren
visste jag inte vem Stig Wesslén var.
Av allt att döma så är jag inte ovanlig
i detta avseende. Delvis är okunskapen en generationsfråga. Stig Wesslén
föddes 1907. Han hade sin storhetstid
kring mitten av 1900-talet och dog
1987. Då var jag 20 år.
Inte heller redaktörerna kände till
Stig Wesslén förrän de 2006 kontaktades av Wessléns dotter Ulla S.
Lundström, som undrade om forskningen kunde ha någon nytta av det
material som hennes pappa lämnat
efter sig: dagböcker, brev, fotografier,
film och kamerautrustning.
Men många har nog, utan att veta
om det, sett film gjord av Wesslén. När
Tage Danielsson skulle filma Astrid
Lindgrens Ronja Rövardotter så köpte
han naturscener av Wesslén, ur filmen
Den levande skogen, som då var 18

Kamerajägare, kolorerat foto av Stig Wesslén (beskuret).

år gammal. Wessléns naturfilmer har
också upprepade gånger visats i SVT.
Låt oss göra två korta nedslag som
visar bredden i antologin och som illustrerar Wessléns problem med att
skaffa sig en institutionell hemvist som
bättre kunde vårdat hans minne.
Akademiledamot Kjell Danell,
professor vid institutionen för vilt, fisk
och miljö vid SLU i Umeå, undersöker den ekologiska begreppsapparat
som Wesslén hade till sitt förfogande.
Danell redogör för såväl de teoretiska
som praktiska kunskaper som Wesslén
förvärvade och hur han använde dessa
i sina böcker och debatter.
De teoretiska kunskaperna inhämtade Wesslén framförallt när han
under 1928 och 1929 utbildade sig
till forstmästare vid Skogshögskolan
i Stockholm. Betygen i de praktiska
ämnena var generellt bättre än i de
teoretiska. Wesslén kom på grund av
denna relativt korta utbildning att få
svårt att hävda sig gentemot de mer
etablerade naturvetarna.
Som utbildad vid en institution
som var inriktad på både jakt och ett
modernt skogsbruk, valde Wesslén
en avvikande väg. Han var nämligen
motståndare till både jakt och skogsbruket så som de hade utvecklats.
Redan 1925 lade han geväret på hyllan och han kallades Svenska jägareförbundets fiende nr 1. I detta liknar
han jägmästaren Hugo Samzelius, som
också var motståndare till jakten.
På ett liknade sätt som Wesslén ansåg att den vilda naturen och dess rovdjur var hotade och behövde skyddas,
så såg han även den samiska kulturen
som hotad och började därför dokumentera den. Detta skildras i boken av
Kajsa Kuoljok, etnolog vid Ájtte, det
museum som tagit hand om Wessléns
kvarlåtenskap.

Om Kjell Danell i sitt avsnitt studerat en rätt specifik aspekt av Wessléns
verksamhet – hans ekologiska ramverk
och hur han arbetade med detta mer
praktiskt – så har professor Sverker
Sörlin försökt fånga Wesslén med ett
örnperspektiv. Motståndet till jakten
var också knutet till en mer generell
kritik av samhällets modernisering.
Går det till exempel att säga något mer
precist om den typ av civilisationskritik Wesslén gjorde sig till tolk för och
kan han placeras in i förhållande till de
politiska skiljelinjer som karakteriserade 1900-talet? Förvånansvärt lite kan
sägas om Wessléns politiska hemvist,
annat än att han rimligtvis kan sägas
varit konservativ. Detta var också en
anledning till att han inte kramades
om av den framväxande miljörörelsen.
Sörlin konstaterar att om Wesslén
intog en politisk position så lyckades
han gömma den lika bra som han
gömde sig för de djur han fotograferade. Ingenstans, trots det stora material
som finns att tillgå, uttrycker Wesslén
några gillanden eller antipatier, annat
än för bolsjevismen. Bäst kan Wesslén
kanske beskrivas som apolitisk.
Det finns flera fördelar med att på
detta mer kollektiva sätt arbeta med
ett biografiskt material. Dels fokuseras
tydligare de problemställningar som är
relevanta. Dels ges en större öppenhet
visavi vår egen tid. Det vill säga att
som läsare börjar jag fundera kring var
dagens motsvarighet till Stig Wesslén
står att finna? Vad i fotografen Brutus
Östlings ”kaxiga fåglar” eller i BBCdokumentären Planet Earth låter sig
också avläsas som en del av vår tidsanda? Och hur har dessa berättelser skapats mot bakgrund av den vetenskapliga kunskap som finns på området?
ISBN 978-91-86438-39-5.
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Nytt om ledamöter

Sune Linder.
Foto: Ivar Palo, SkogsSverige

SLU:s förtjänstmedalj till Sune Lindér
Professor emeritus Sune Linder fick
SLU:s stora förtjänstmedalj för sina
pionjärinsatser inom området ekofysiologi. Sune Linders forskning
har haft stor betydelse för produktion och skötsel av såväl boreala skogar som av snabbväxande trädslag i
tropiska och subtropiska områden.
Medaljen delades ut i samband med
SLU:s promotionshögtid lördagen 9
oktober 2010.
Sune Linder är ledamot i KSLA
(Skogsavdelningen) sedan 1990.

Margareta Frost
Johansson

Margareta Frost Johansson utsedd till
Seniorkonsult inom HHS
Margareta Frost Johansson blev en av
de första i Hushållningssällskapets
historia att få utmärkelsen Seniorkonsult för sitt framgångsrika arbete
med mat och hälsa inom organisationen.
Margareta Frost Johansson är ledamot i KSL A (Jordbruksavdelningen)
sedan 2006.
Foton från ledamöterna själva eller deras hemsidor.
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Ella Nilsson

Diplom till Ella Nilsson
Ella Nilsson, tidigare VD på Svenskt
Kött, tog den 21 oktober emot 2010
års diplom av föreningen Låt Måltiden
Blomma. Föreningen premierar varje
år matpersonligheter som gjort vårt
samhälle ”goda tjänster i Måltidens
anda”.
Ella Nilsson är ledamot i KSLA
(Jordbruksavdelningen) sedan 1995.

Eva Pettersson

Eva Pettersson ny VD för JTI
Eva Pettersson har utnämnts till ny
VD för JTI – institutet för jordbruksoch miljöteknik. Hon tillträder tjänsten den 10 januari 2011. Eva Pettersson
kommer närmast från en tjänst som
forskningschef på SLF och LRF.
Eva Pettersson är ledamot i KSLA
(Allmänna avdelningen) sedan 2007.

Peter Högberg

Kungl. Fysiografiska Sällskapets pris till
Peter Högberg
Professor Peter Högberg, Sveriges
lantbruksuniversitet i Umeå, tog
emot Roséns Linnépris i botanik
för forskning som rör samspel mellan växter och mark. Det skedde vid
Kungl. Fysiografiska Sällskapets årshögtid den 2 december.
Peter Högberg är ledamot i KSLA
(Skogsavdelningen) sedan 2005.

Harris E. Lewin

Ph. D. Harris E. Lewin blir VC for research
vid UC Davis
Harris E. Lewin tillträder tjänsten
som Vice Chancellor for research
vid University of California, Davis
den 30 mars 2011. Han kommer
närmast från en tjänst som professor
vid University of Illinois at UrbanaChampaign, Inst. Of Genomic
Biology.
Harris E. Lewin är ledamot i
KSLA (Jordbruksavdelningen) sedan 2007.

Vid sammankomsten den 9 december valdes ett antal nya ledamöter in Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien. De nya ledamöterna kommer att ta emot sina ledamotsbrev vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2011 i Stockholms stadshus.
Samtidigt delar akademien ut priser och belöningar till förtjänta praktiker, forskare och
forskningsförmedlare för att inspirera till ökad kunskap inom akademiens verksamhetsområden.

Våra nya ledamöter

Priser och belöningar 2011

Svenska ledamöter i Allmänna avdelningen:
Professor Peter Währborg, Torslanda
Docent, universitetslektor Ulrich Lange, Johanneshov
Civiljägmästare, länsråd Anne-Li Fiskesjö, Lammhult
Rektor Claes-Göran Claesson, Håcksvik
Verkställande direktör Christina Stenberg, Göteborg

Akademiens A. W. Bergsten-pris
till AgrD Göte Bertilsson

Utländska ledamöter i Allmänna avdelningen:
Professor Peteris Rivza, Jelgava, Lettland
Professor Anna Gudrun Thorhallsdottir, Borgarnes, Island
Professor John Sumelius, Helsingfors, Finland
Seniorrådgiver Akse Østebrøt, Trondheim, Norge
Akademilektor Ann-Chatrin Östman, Åbo, Finland
Svenska ledamöter i Jordbruksavdelningen:
AgrD Ingrid Rydberg, Uppsala
Professor Olof Olsson, Öckerö
Agronom, VD Lars Wall Persson, Asmundtorp
Lantmästare Helena Jonsson, Tranås
VD Stefan Johansson, Göteborg
Svenska ledamöter i Skogsavdelningen:
Jägmästare, regionchef Clara Hellström, Falun
Agronom Gunilla Aschan, Linköping
VD Lars Gabrielsson, Uppsala
Skog. lic., ämnesråd Hans Nilsagård, Stockholm
Professor Tomas Lundmark, Vindeln
Universitetslektor Ronny Pettersson, Upplands Väsby
Utländsk ledamot i Skogsavdelningen:
Professor Alexander Alekseev, S:t Petersburg, Ryssland
Director Robert Lee Izlar, Georgia, USA
Professor Andrey Selikhovkin, S:t Petersburg, Ryssland

Bertebos Prize
till Senior scientist, adj. prof. Karen Beauchemin,
Kanada
Akademiens Georg och Greta Borgströms pris
till Chairman Yolanda Kakabadse, Schweiz
Akademiens Guldmedalj
till tidigare lantbruksrådet Gunnar André
och
till professor emeritus Stig Einarsson
Akademiens silverplakett
till AgrD Kjell Andersson
och
till landskapshistoriker/ekolog Kelvin Ekeland
Akademiens belöningar för framstående doktorsarbeten
till FD Fernando Saravia
och
till FD Sofia Trattner
Akademiens belöning för föredömliga insatser
inom forskningsinformation
till vetenskapsjournalist FD Annagreta Dyring
Akademiens belöning för föredömliga insatser
skogs- och jordbruksforskningens tjänst
till Annika Rikberg
och
till Christina Öhman

Hedersledamöter:
Inga nya hedersledamöter har valts in.
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Akademien har avgivit följande remissvar sedan sist

Ett svenskt inspel till nästa ramprogram för forskning,
teknisk utveckling och demonstration (Utbildningsdep
U2010/5154/F).



KSLA har lämnat synpunkter på Ett svenskt inspel till nästa
ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration.
Akademien menar att framtida forskningsprogram
(RP) måste adressera hela komplexiteten om människans
nyttjande och skötsel av biosfären, inte bara som hittills
vissa begränsade och smala områden som transport, energi, bioteknik etc. Framtida forskningsprogram bör arbeta
vidare i tematiska strukturer och med liknande instrument
som hittills, men med möjlighet till fortlöpande förändring.
RP ska tematiskt ta upp och integrera komplex allt ifrån cellens egenskaper, organismer, växter och djur, människans
teknik och metoder att bruka de naturgivna resurserna
och fotosyntesen, logistiska system och infrastruktur, industriella processer, människans kulturella och sociala beteenden och hur människan som en del av biosfären kan
utveckla och säkerställa jordens framtida förmåga att leverera biologisk substans och ekosystemtjänster.
Akademien ger några exempel på prioriterade områden för att bidra till biosfäransatsen:
• Hög genetisk diversitet – EU måste utveckla bioteknik
och molekylärgenetik, samtidigt som man tar sig an människors rädsla inför den nya tekniken.
• Djurhälsa och -välfärd.
• Klimatförändringarna.
• Förstärkt forskning inom vissa energiteknologier.
• Forskning för nya industriella och logistiska processer
för att omvandla förnybara råvaror till recirkulerbara produkter och material som tidigare baserats på ändliga råvaror.
• Säkra och näringsriktiga livsmedel.
• Forskning kring stressmotverkande terapier som tar
hjälp av naturen och landskapsplanering.
KSLA vill se ökad regionalisering i RP:s struktur mot
bakgrund av förväntade klimatförändringar, liksom kreativitet, nytänkande, internationellt samarbete, fri rörlighet
och starka samband mellan forskning och industri/tjänstesektor.
Internationella samarbetsprojekt bör vara nyckelaktiviteter i RP, struktur och ekonomiska ramar bör öppnas upp
för större rörlighet för forskare och industri och möjligheterna att kombinera forskning, forskar- och grundutbildning bör utökas. KSLA anser att ”Joint programming inititatives” är viktiga och bör utvecklas, liksom att European
Research Council är en viktig motor för att generera ny och
innovativ forskning.
Administrationen kring RP bör begränsas, EU bör kunna
lita på nationella kvalitets- och uppföljningsrutiner, alternativt se till att nationella rutiner kvalitetssäkras. Reglerna
bör uniformeras.

KSLA har svarat på Europakommissionens konsultation om
ILUC (Indirect Land Use Change)
The Academy does not think the analytical work presented provides the necessary basis for regulation of ILUC
at this time, and stresses the handling of certain points,
such as crop yields and yield response, availability of land,
handling of co-products, and converted land.
The Academy considers the analysis to be based on
complex modelling using numerous assumptions and
estimations that can vary greatly between different researchers and studies. The end results therefore also vary
within a very wide range.
On the basis available, the Academy does not think that
action is needed to address indirect land use change – it is
not adviceable to base legislation on uncertain grounds.
The Academy does not find it necessary to identify different categories of biofuels based on production paths,
and from that stand point favour the “second generation”
biofuels. There is no reason to “punish” first generation biofuels only based on theoretical ILUC calculations.
Considering the above points of view, the Academy
suggests that no action should be taken for the time being, while monitoring impacts including trends in certain
key parameters and, if appropriate, proposing corrective
action at a later date. Focus should be on direct land use
and land use change in leading production countries and
production areas, analysis done in cooperation with the
governments and research institutions in these countries.
The mechanism with bilateral agreements conditioned
with verified improved land-use regulations and reports
of land-use is a clear steering mechanism towards sustainable land-use and improved landowner rights in developing countries. Compared to the introduction of an ILUC
factor such regulations would have a direct impact on the
conditions in the concerned countries.
Remissvaret har förberetts av Energikommittén.

Läs hela remissvaret:
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2432
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The European Commission’s consultation on ILUC (indirect land
use change)

Läs hela remissvaret:
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2474

Våra senaste publikationer
Internationell skogspolicy – en översikt
Global skogspolitik är ganska svag, men vårt skogsbruk påverkas av en rad bindande internationella konventioner på miljöområdet. Samhällsutvecklingen har
inflytande på dessa och en analys av dem är avgörande för om den svenska skogssektorn ska kunna följa dagens processer och förutse framtida händelseutveckling.
Red: Fredrik Ingemarson.
KSLAT 5-2010, 52 sidor. ISBN 978-91-86573-05-8.
International forest policy – an overview
Events on the international political arena on forest issues are important to Swedish
forestry, particularly evident in the framework of international climate cooperation.
This report provides an overview of the most important international agreements
and other political processes that in various ways are linked to forests and forestry.
Editor: Fredrik Ingemarson.
KSLAT 6-2010, 52 sidor. ISBN 978-91-86573-06-5.
Börje Hanssen. Åter till Österlen – en tidig mikrohistoria. Agrar- och socialhistoriska texter i urval.
Börje Hanssens liv och verk speglar kalejdoskopeistk samhällsvetenskapernas
utveckling under efterkrigstiden, illustrerar en person i ett nätverk och visar vilken effekt samhällsvetenskapliga teorier har. Anders Perlinges inledande biografi
presenterar Hanssen själv varefter flera av hans agrar- och socialhistoriska texter
återges, några av dem tidigare opublicerade. Red./författare: Anders Perlinge.
SOLMED nr 51, 368 sidor. ISBN 978-91-86573-01-0.
Millefolium, rölika, näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition
Andra utökade upplagan.
Från slutet av 1200-talet möter vi tidigast i skrift namnen på växter med stor ekonomisk betydelse för folkhushållet. Främmande och exotiska växter gör sin entré
i svenskan, ledsagade av inhemska växter med rötter i folkkultur och tradition.
Denna nya upplaga innehåller nya forskningsresultat. En artikel ägnas växternas
frekvens i materialet tillsammans med en översikt över deras invandringshistoria.
Det är den första i sitt slag för växter i vårt land och resutaltet av ett samarbete
med docent Kjell Lundquist, SLU Alnarp. Författare: Inger Larsson.
SOLMED nr 45, 304 sidor. ISBN 978-91-86573-04-1.

De areella näringarnas välgörare. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och dess donatorer
Berättelsen om 42 donatorer och deras donationer som givit KSLA möjlighet att
under snart 200 år bidra till utvecklingen av de areella näringarna. Inledningen beskriver akademiens verksamheter sedan 1813. Därefter porträtteras donatorerna,
de personer som hade viljan att ge bort sina pengar för ändamål de brann för.
Skildringen av syftena med donationerna och hur medlen använts under åren är
ett viktigt bidrag till förståelsen för hur de främjat vetenskap och utveckling av
jord- och skogsbruk. Författare: Nils Edling.
SOLMED nr 52, 734 sidor. ISBN 978-91-86573-02-7.

KSLAT – ladda ned eller beställ i tryck på www.ksla.se .
SOLMED – beställ via kslab@ksla.se eller på www.kslab.ksla.se.
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C F Lundströms
Stiftelse

Vilt, människa,
samhälle

Utlysning av
forskningsanslag

C. F. Lundströms Stiftelse lämnar i mars varje år anslag för
vetenskaplig forskning till gagn för landets industri eller
jordbruk/skogsbruk med binäringar.

För utdelning disponeras ca 1 500 000 kronor årligen.
Anslag ges i första hand till sådana projekt, där stiftelsens
bidrag utgör en avgörande del av finansieringen.
Beviljade bidrag för forskning överstiger normalt inte
150 000 kronor. Enskilda anslag, som överstiger 400 000
kronor, utdelas endast undantagsvis.
Anslag utdelas endast till svensk medborgare eller organisation och företrädesvis till ändamål, som inte kan
påräkna bidrag på annat sätt. Studiestipendier, bidrag för
deltagande i konferenser, symposier, kortare utbildningskurser utdelas inte; inte heller bidrag till medicinsk forskning. Bidrag utdelas inte för löpande kostnader, d v s där
bidraget endast syftar till att för viss period täcka en återkommande kostnad.
Ansökan ska vara inne senast den 31 december 2010 och
görs på särskild ansökningsblankett, se www.ksla.se under
rubriken Anslag & stipendier, C. F. Lundströms Stiftelse.
Till ansökan om bidrag ska bifogas kostnadsplan,
som ska omfatta hela projektet, inte bara den del till vilken bidrag nu söks. Sökanden ska även ange vilka bidrag,
som erhållits från eller söks hos annan anslagsgivare.
Forskningsansökningar ska stödjas genom CV och publiceringslista.
Besked om anslag ges i månadsskiftet mars/april 2011.
Stiftelsen delar samtidigt ut bidrag till institutioner och
föreningar som

• främjar vård och uppfostran av barn
• undervisar och utbildar i slöjder och näringar av allmännyttigt slag
• ger upplysning i nykterhetsfrågor eller stöd till drogbekämpning

C.F. Lundströms Stiftelse
c/o Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Box 6806, 113 86 STOCKHOLM
Tfn 08-5454 7700, Fax 08-5454 7710
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2462
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Boken Vilt, människa, samhälle ger en helhetsbild av viltet
som en resurs som angår många. Landets främsta forskare
på området väver samman biologi, ekonomi, lagstiftning
och förvaltning till en helhet. Här samlas och presenteras
aktuell – både ny och tidigare opublicerad – kunskap om
bevarande och nyttjandet av vilt på ett lättillgängligt sätt.
Boken belyser gamla problem, pekar ut nya utmaningar och ger förslag på lösningar vilket gör den både
intressant och lärorik. Den vänder sig främst till dem som
på ett eller annat sätt har ett uttalat ansvar för vilt och viltförvaltning men även till en vid krets av jägare, markägare
och naturintresserade i allmänhet som kan ha glädje av de
fakta och de tankar som presenteras i boken.
Den som vill ta reda på detaljer om de olika viltarternas biologi, eller om hur man bygger jakttorn, utfodrar vilt
och annan praktisk viltvård har redan utmärkta böcker att
vända sig till. Det här är i stället boken om sammanhang,
helheten, utmaningarna och – i bästa fall – lösningarna.
Huvudfinansiärer till boken är Naturvårdsverket,
Svenska Jägareförbundet och dåvarande Kommittén för
viltförvaltning vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
Ansvariga för det redaktionella arbetet har varit Kjell
Danell och Roger Bergström. Liber, 320 sid,
ISBN 978-91-47-09418-9.

Stipendiater efterlyses!
Vem vill du särskilt belöna genom
Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond
för vetenskap, teknik och miljö?
Vi inbjuder dig, som är ledamot i KSLA och/eller verksam inom forskning, teknisk utveckling och företagande inom naturresursområdet samt bevarande av biologisk mångfald, att föreslå lämpliga mottagare
av stipendier från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö för år 2010.
Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt
nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.
Stipendiet kan ges till enskilda personer, grupper, institutioner eller företag, som är verksamma i Sverige.
Stipendierna, som vanligen är i storleksordningen 50.000–75.000 kr, kommer att delas ut av Kung Carl XVI
Gustaf på Slottet i slutet av maj 2011. Bra förslag har god chans att uppmärksammas!
Stipendiatens verksamhets- och forskningsområden ska ha relevans för uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald, och vara av hög kvalitet. Mottagaren av stipendiet kan
finnas på något av våra svenska lärosäten och/eller inom verksamheter som bidrar till teknisk utveckling
och företagande inom stiftelsens ändamål. Individuell stipendiat bör vara disputerad eller motsvarande;
stiftelsen är obenägen att stödja professorer eller andra väl etablerade forskare.
Skicka ditt förslag till mottagare av stipendium inom KSLA:s verksamhetsområde till KSLA senast den
10 januari 2011. Förslaget ska innefatta en kortfattad motivering (högst en A4-sida) som innehåller
• den föreslagna stipendiatens namn, kort titel, födelse- och disputationsår, institutionstillhörighet,
e-postadress, telefon
• kort presentation av stipendiatens meriter
• kort redogörelse för stipendiatens verksamhets miljörelevans med anknytning till stiftelsens
ändamål
• plan för hur stipendiet skall användas
• förslagsställarens namn, institutionstillhörighet, e-postadress och telefonnummer.
Till förslaget bör bifogas en kort meritförteckning med en lista över de viktigaste publikationerna. Annat
relevant material kan inges i begränsad omfattning. Man kan inte föreslå sig själv. Ansökan måste vara
begriplig även för icke fackkunniga – pedagogisk och klar formulering är därför av avgörande betydelse.
Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond förvaltas av en styrelse med representanter från KVA, KSLA,
IVA och Svenskt Näringsliv. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp med en representant från varje organisation, som till sin hjälp har en nomineringskommitté. Ordförandeskapet i arbetsgruppen är rullande
mellan de ingående organisationerna, och för år 2011 har KVA ordförandeskapet.
Mer information finns att hämta på: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2466
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Kalendarium 2011
13 januari – Seminarium
Ursprungsmärkning av lokalt producerade livsmedel
– ett verktyg för företags- och landsbygdsutveckling i
Sverige?
18 januari – Seminarium
i Alnarp: Stadsbon och landet utanför – ett samtal med
tre perspektiv
28 januari – Akademiens 198:e Högtidssammankomst
i Stockholms Stadshus för ledamöter och särskilt
inbjudna
1 februari – Seminarium
Vilken forskning på lövskog krävs för framtiden?
10 februari – Sammankomst
för ledamöter och särskilt inbjudna: Vem ska köra
traktorn – vem ska mjölka kon?
Jordbruksavdelningens sammanträde

15 februari – Seminarium
i Göteborg: Vattenbrukets framtida möjligheter
9 mars – Seminarium
Hållbart växtskydd
10 mars – Sammankomst
för ledamöter och särskilt inbjudna: Den högre skogliga
utbildningen i Sverige
Skogsavdelningens sammanträde
5 april – Konferens
Den nya älgförvaltningen
7 april – Konferens
Regional mat

Alla arrangemang sker i KSLA:s lokaler, Drottninggatan 95 B i Stockholm, om inte annat anges.
Ytterligare information finns på akademiens hemsida.
Reservation för ändringar.

Ny bok!
De areella näringarnas välgörare
är berättelsen om 42 donatorer och deras donationer som gett Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien möjligheter att under snart två sekel bidra till utvecklingen
av de areella näringarna.

Boken innehåller en blandning av både personhistoria och agrarhistoria. Den
inledande delen är en fascinerande beskrivning av akademins verksamheter sedan
starten 1813. Den andra delen av boken beskriver författaren Nils Edling med lustfylld detaljrikedom och berättarglädje om akademiens donatorer, personer med vilja
att ge bort sina pengar till ändamål som de brann för och trodde på. Det är en
månghövdad skara kända och okända, med de mest skiftande bakgrunder, som här
fångas skickligt och intresseväckande.
Nils Edling är docent och forskare vid Historiska institutionen vid Stockholms
universitet.
Boken är inbunden, rikt illustrerad, delvis i färg, 734 s.
Specialpris för KSLA-Nytts läsare fram till 1 februari 2011 (anges vid beställning):
endast 200 kr + porto! (Ord. pris: 400 kr + porto.)
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Enheten för de areella näringarnas historia
Drottninggatan 95 B
Box 6806, 113 86 Stockholm
Tel: 08-54 54 77 20 E-post: kslab@ksla.se
www.kslab.ksla.se
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