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Sekreteraren har ordet
En tidning är en återkommande publikation som kan vara 
av dagstidningstyp eller av tidskriftstyp. En dagstidning 
– vilken inte behöver komma dagligen – har morgontid-
nings- eller kvällstidningsstuk. Så finns det veckotidningar. 
En tidskrift är periodisk och kommer inte ut lika ofta som 
en dagstidning och förmedlar inte allmänna nyheter, utan 
är mer inriktad på ett ämnesområde. 

Akademiens tidskrift, KSLAT, utgörs normalt av ett 
fylligt referat från en konferens eller ett seminarium som 
vi tror är läsvärt fortfarande efter fem år. De historiska 
SOLMED-böckerna är formella supplement till KSLAT. 
Sedan 2008 ger vi också ut ”kvartalsbladet” Nytt & Noterat 
(N&N), från början tolv sidor, numera tre gånger så omfat-
tande. Välkommen kära läsare till 13:e numret av N&N, 
som rapporterar akademiens aktiviteter från senaste kvar-
talet och gör reklam framåt för några kommande verksam-
heter. 

N&N sänds aktivt ut per e-mail till 2 342 adresser (da-
gens notering) och som pappersvariant till 75 mottagare. 
Den ligger naturligtvis även på nätet, www.ksla.se. Många 
hör uppskattande av sig och gillar N&N –  den enda kri-
tiska kommentaren jag får är, att det är för mycket att läsa 
på skärmen. Och jag förstår den synpunkten, själv läser jag 
alla artiklarna på papper i kvällssängen, i badkaret eller i 
länsstolen. Hur gör Du?

Jag vill i detta nummer särskilt rekommendera:

Foto: Pia Barklund

Vandringar i isens spår  ......................................................14
Habitat tracking har hjälpt växter, djur och människor att 
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• ”Vattenbrukets framtida möjligheter” (sid 8). Vi samlar 
inte längre vilda gräsfrön till våra brödbak. Det allra mesta 
köttet vi äter kommer självklart från hållna husdjur och 
äggen plundrar vi inte från vilda fåglars bon. Det är givet att 
vi också skall odla vår fisk för att effektivt och miljötryggt 
försörja oss med fiskarnas extra bra proteiner. 
• ”Länge leve isbjörnen!” (sid 12) ger en något annorlunda 
bild av isbjörnsläget än larmbildspelen på tidningarnas nät-
upplagor.
• ”Torv – en stor men slumrande inhemsk resurs” (sid 18) 
anger stora möjligheter att öka svensk energianvändning av 
torv. Idag bryter vi 1,5 promille av våra torvmarker.

Åke Barklund
Akademiens sekreterare och VD
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Seminariets inledningstalare Marie-Louise Danielsson-
Tham, professor i livsmedelshygien vid Grythytte akademi, 
menar att trenden med levande mat är en utveckling av det 
amerikanska fenomenet macho gastronomy.

– Det handlar om matklubbar på exklusiva restauranger 
som erbjuder sina gäster att ta del av så udda och extrema 
smakupplevelser som möjligt. Fokus har länge varit på att 
äta rå mat som lammhjärna och fårtestiklar, men nu har 
man tagit ytterligare ett steg och serverar levande djur som 
bläckfisk, sjöborre och larver.

Frågan är om trenden, som redan spridit sig till London, 
också kommer att ta sig vidare till Sverige. Marie-Louise 
Danielsson-Tham är skeptisk, men menar samtidigt att ut-
vecklingen faktiskt går åt det hållet. 

– Även om vi inte äter levande djur så serveras, trots häl-
sorisken, allt mer rå fisk och rått kött på våra restauranger. 

Marie-Louise menar att denna utveckling mot vad som 
i branschen skämtsamt kallas animalisk råkost kan vara 
problematisk, då vi ofta saknar den kunskap som dessa nya 
gastronomiska upplevelser kräver. 

Hur långt får man egentligen gå för att uppleva nästa gastronomiska kick?

Ny mattrend – att äta levande djur

– Ta bara detta med rått kött, säger hon. Kyckling, som 
vi vet kan ha campylobakter, skulle vi aldrig komma på 
tanken att äta rå, men på restaurang äter man råbiff i tron 
om att det är säkert. Och detta trots att det alltid finns en 
smittrisk då det handlar om kött som inte tillagats, för att 
inte tala om när det gäller djur som fortfarande lever.

I det sistnämnda fallet, menar hon, finns det dessutom 
en etisk och moralisk aspekt som behöver diskuteras.

– Frågan är hur långt man egentligen får gå för att få 
uppleva nästa stora gastronomiska kick. Är det till exempel 
okej att äta levande bläckfisk men inte aphjärna?

Utöver fenomenet levande mat kommer under semina-
riet föreläsande forskare, kockar och matskribenter också 
att behandla en av de senaste årens hetaste mattrender, mo-
lekylär gastronomi. Företeelsen, som än så länge mest exis-
terat på lyxrestauranger, är en form av matlagningskemi där 
tillsatser används för att åstadkomma ovanliga konsistenser 
och effekter avsedda att ytterligare förhöja smakupplevel-
sen. Granbarrsrök, sparrisskum och mat i form av skälvande 
sfärer är bara några av de nya kreationer som trenden gett 
upphov till.

En av New Yorks senaste gastronomiska trender är att äta levande djur. Fenomenet, som 
nu också spridit sig till Europa, kommer att belysas som en del i Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademins seminarium om molekylär gastronomi och levande mat den 12 april.
Text: Danny Wattin

Kommande 
seminarium!
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– Trenden med 20-åringar som själva vill ta ansvar för sin 
mat och köper spade fastän de lever cityliv sammanfaller 
med vad stadsplanerare uppfattar att de måste jobba med 
– att stad och land måste fungera tillsammans, poängterar 
dagens moderator professor Carola Wingren.

Hon nämner att många kända arkitektkontor, som till 
exempel MVRDV:s Green Dream tillsammans med the 
Why Factory, tar sig an utmaningen om hur de stora städer-
nas försörjning ska lösas. Förslagen visar att de vågar testa 
gränser och bjuder in till diskussion om vilka frågor som är 
angelägna. Men ofta är förslagen långt ifrån realiserbara. 

Parallellt med de visionära gröna städerna pågår akti-
va försök till matproduktion i stadsnära lägen. Forskaren 
Marie Larsson, SLU, presenterade i sin avhandling 2009 
begreppet stadsdelsträdgård som självorganiserade platser 
för möten och gemensam odling. Hon efterfrågar ett samtal 
om hur hållbar stadsutveckling kan praktiseras. 

Stadsbon och landet utanför

– Betydelsen av medborgarnas egna initiativ är förbi-
sedd i stadsplaneringen idag. Stadsdelsträdgårdar är ett sätt 
att ta tillvara på människors kreativa förmåga, säger Marie 
Larsson och fortsätter:

– Vi är vana vid att en stadspark ska se ut på ett visst 
sätt. Jag tror att vi kommer att behöva lära oss att se en 
annan estetik – att se aktiv odling och aktivt brukande av 
grönområden.

Odling för integration
I Göteborg pågår sedan våren 2009 projektet ”Stadsjord” 
med utgångspunkt vid Högsbo kyrka. Här har ett stort an-
tal aktörer gått samman och upplåtit en bit mark för boende 
i området att odla på. Med hjälp av grisar har marken blivit 
ordentligt bearbetad. Året innan enades biskop Carl-Axel 
Aurelius och flera andra religiösa ledare att odling är den 

Det är mot gränslandet mellan stad och land som stadsplanerare riktar sina blickar. Och i många fall är det också där 
som lantbrukare kan se en utvecklingspotential, precis som de stadsbor som vill ta ansvar för sin livsmedelsförsörj-
ning.

Att detta område är högaktuellt visar inte minst det stora intresset bland studenterna vid SLU för seminariet Stads-
bon och landet utanför – ett samtal med tre perspektiv den 18 januari 2011. Sextiofem av de som ska planera framtidens 
liv deltog i seminariet.
Text: Pia Schmidtbauer, PS Text & Bild

– ett samtal med tre perspektiv

Projekt ”Stadsjord” i Göteborg, där människor gått samman för att odla. Grisar hjälper till att bearbeta marken. Foto: Niklas Wennberg.
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viktigaste frågan för integra-
tion. Projektledaren Niklas 
Wennberg kallar ”Stadsjord” 
ett grupparbete kring urban 
markanvändning.

– Enligt min mening är 
detta strategisk samhälls-
planering, säger Niklas 
Wennberg och efterfrågar 
institutionell hjälp för det 60-
tal föreningar som organiserar 
stadsodlare i Göteborg.

Dessa odlare vill kunna 
sälja sina produkter, men det 
är inte tillåtet. Idag får de odla 
tills någon annan lägger bud 
på marken. 

Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson i Malmö har 
hamnat i en situation där han reflekterar över vad staden 
har åstadkommit. Utvecklingen av Öresundsregionen är 
grundläggande för Malmös del. I dagsläget bor här 3,7 mil-
joner människor, men om Fehmarn Bält-bron byggs finns 
plötsligt 10 miljoner människor i regionen. Malmö stad är 
i färd med att ta fram en ny översiktsplan, som i högre ut-
sträckning än tidigare kommer att relateras till värden som 
tillit. 

– Vi tar ett steg bort från våra flaggskepp Turning Torso 
och Västra Hamnen för att skapa ett gott liv för alla malmö-
bor varje dag. Det blir intressant att skapa en blandad stad i 
ytterområdena när markpriserna stiger. Vi som jobbar med 
stadsutveckling måste visa att vi har idéer och visioner, sä-
ger Christer Larsson.

I Malmö är det området Seved som spår den största  
markutvecklingen mellan nya noder i staden. Stadsdelen 
Hyllie är en annan nod med närhet till Kastrup. Enligt 
Christer Larsson är Malmö nu så stort att Hyllie skulle 
kunna utvecklas till en ny stadskärna och samtidigt möta 
Söderslätt. Här använder han och landskapsarkitekt Mikael 
Wallberg sig av begreppet landskapsstad. Men de är noga 
med att poängtera att landskapsstaden inte är gles, för an-
nars skulle de skrämma bort markägare. 

– Vi vill se mer av tätare stad, men kanske på ett annat 
sätt, säger Christer Larsson, och jämför med Marrakech i 
Marocko. Vi kan inte bygga med ett så lågt markutnytt-
jande som vi gör idag.

I det här sammanhanget påpekar Annika Åhnberg, le-
damot av KSLA, att insikt saknas om att vi måste värna 
jordbruksmarken. Hon får medhåll från föreläsaren Titti 
Jöngren som menar att hårdgöra mark är ett av de största 
hoten i Europa.

– Hela världen består av regioner som tycker att livs-
medel ska produceras någon annanstans. Nu ska en forsk-
ningsstation byggas på klass 10-jord i Lunds utkant. Den 
hade likaväl kunnat ligga i Kiruna, anser Titti Jöngren.

Pedagogisk bonus
Tillsammans med sin man driver hon Grindtorps gård strax 
utanför Åkersberga. Hon framhåller behovet av goda rela-
tioner med kommunala företrädare och andra aktörer. De 
senaste åren har paret prövat olika verksamheter, men nu 
står framför allt lammen i centrum. 

– Lantbruket är en livsstil, men det går inte att leva på 
luft. Våra konsumenter efterfrågar lammens historia och 
smak, inte priset, säger Titti Jöngren.

Hon har haft inackorderade hästar och ridläger i flera år 
och många barn har fått jordnära minnen för livet.

Det pedagogiska aspekten av det stadsnära lantbruket 
är något som även Lennart Bengtsson, vd för Wapnö gård, 
lyfter fram. Han är nyligen hemkommen från Laos, ett land 
med mycket självhushållning men där man också tvingas 
vakna med tupparna. Själv lever han i ett land där markpri-
serna drivs upp mer än jordbruket kan förränta. 

Wapnö gård är ett matföretag med affärsidén färskhet, 
närhet och öppenhet. Kor och mejeri finns på samma plats. 
Gården är ett konsument- och marknadsorienterat företag 
som arbetar mycket med relationsmarknadsföring, som i det 
här fallet innebär utbildning av storstadsbor som kommit 
allt längre bort från landsbygden.

– Vi tar konsumenterna till oss för att bygga ett starkt 
varumärke, vilket kräver ett trovärdigt utbud och ger en 
ständig yttre press på företaget, säger Lennart Bengtsson.

Mötet mellan odlingslandskap och stadslandskap sker 
på gården i en pedagogisk miljö. Liksom de flesta lands-
bygdsföretag har Wapnö gård också andra verksamheter, 
bland annat hotell och restaurang – även här i ett pedago-
giskt syfte då stadsbor får umgås mer med allemansrätten, 
både som maträtt och som naturupplevelse. 

Lennart Bengtsson ställer tre frågor till planerare:
• Varför ska stad bli landsbygd när det finns landsbygd att
 bo på?
• Varför bygga på bredden när höjden är fri för staden?
• Kan vi i framtiden breda ut staden när mark för livsme-
 delsförsörjning blir en knapp resurs?

Niklas Wennberg är projektledare 
för ”Stadsjord”. Foto: Paul Hansen.

Aktiv odling och brukande av grönområden blir allt vanligare.
Foto: Niklas Wennberg.

Seminariet arrangerades av KSLA:s Kommitté för hållbar ut-
veckling med utgångspunkt från skriften Landet utanför – 
landskapsestetikens betydelse för den moderna människan 
(KSLAT 5-2009).
Skriften kan laddas ner som pdf från www.ksla.se.
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Helen Lindblom vid Energimyndigheten gav en framtids-
spaning fram till år 2020: 
•	 Andelen dieselfordon kommer fortsätta att öka.
•	 Fordonen kommer fortsätta att bli allt bränslesnålare.
•	 Hybridbilar, som drivs med både el och förbrännings-
 motor, kommer.
•	 Laddbilar, som bara går på el, kommer också men i
 mycket långsam takt.
•	 Samtidigt kommer transporterna att fortsätta att öka!

Enligt Energimyndighetens prognoser kommer inte 
andra generationens bioetanol som görs av cellulosaavfall, 
t ex avverkningsrester från skogen, att slå igenom i närtid. 
I prognoserna för 2030 ingår nästan ingen sådan etanol. 

– Vi tror att biogasen kommer att få ett stort genomslag 
i transportsektorn, sade Anders Mathiasson vid Energigas 
Sverige.

– Vår vision är att gasen kommer att svara för 14,5 
TWh/år 2020. Det var 1,4 TWh år 2009. År 2020 kommer 
hälften av biogasen från termisk förgasning av skogsrester, 
resten från rötning av avfall. Däremot ingår ingen biogas 
gjord på energigrödor från åkermarker i visionen.

Urban Kärrmark, Energimyndigheten, såg också stora 
möjligheter med biogas.

– Vi har en stor potential i skogsråvara, som inte används 
i dag, sade han. Vad gäller rötning av avfall kanske inte 
miljövinsterna med biogas är så stora som man i förstone 
skulle tro. För sopor, slam och växtrester är eldning alltid 
ett intressant alternativ.

– Flytgödsel är dyr att röta men eftersom den släpper ut 
metan om man inte tar hand om den, så är det en stor sam-
hällsvinst att göra biogas av den. Det är en process som man 
nog borde kunna stödja med samhällspengar, menade han. 

Biogasproduktion kan vara effektiv i tätorter, där finns 
det mycket avfall och transporterna är korta. I glesbygden 
är det däremot fortfarande för dyrt. 

– Tio procent av svensk spannmål går i dag till produk-
tion av etanol, sade Erik Herland, tidigare näringspolitisk 
chef hos Lantmännen energi.

– Agroetanol i Norrköping producerar etanol, biogas, 
värme och proteinfoder – Sveriges enda energikombinat i 
dag. Andra generationens etanol som görs på cellulosa, t ex 
skogsavfall, kommer till 2030 – det är jag övertygad om. 

Biobränslen och el kommer i våra bilar – men

fossila bränslen dominerar länge än
Vad ska framtidens bilar och lastbilar ha i tankarna? Bio-
gas, etanol, biodiesel? Eller bara mer av fossil bensin och 
diesel? Frågan diskuterades på seminariet Framtidsbilder 
för transportsektorn, som arrangerades av KSLAs energi-
kommitté den 2 december 2010. 
Text: Carl Henrik Palmér

Statistik från Energimyndigheten 
•	 Förbrukningen av drivmedel i Sverige har nästan fördubb-
lats sedan 1970.
•	 Vägtrafiken står i dag för 93 procent av energiförbrukning-
en, tåg, sjöfart och flyg delar på resterande 7 procent.
•	 Biodrivmedel har ökat påtagligt, från nästan noll år 2000 
till 4,5 TWh i dag – vi blandar in bioetanol i bensinen och 
biodiesel, s k FAME, i den fossila dieseln. 
•	 Biogas ökar mest just nu, men från en låg nivå.

Helen Lindblom

Han lyfte även fram en annan käpphäst: det går att 
bygga renodlade etanolmotorer med betydligt högre verk-
ningsgrad än dagens kombimotorer, men det är inte tillåtet 
i dag. Enligt myndigheterna måste en fordonsmotor klara 
fossila bränslen också. 

Anders Fredriksson, SEKAB, fortsatte att prata väl om 
etanol.

– Vi är snart 8,5 miljarder människor på denna jord. 
Bilparken kommer att öka tre gånger till 2050. Samtidigt 
har vi passerat peak-oil. Det upptäcks i dag allt färre nya ol-
jekällor samtidigt som oljeförbrukningen ökar. För att klara 
den här ekvationen måste vi minska transporterna, bygga 
effektivare motorer och övergå till förnybara bränslen.

– I dag finns det tre biodrivmedel på marknaden: eta-
nol, som är det stora, biodiesel (RME, FAME) och biogas. 
Glöm vätgas – det är för små atomer. De går inte att hålla 
på plats, sade Fredriksson. Framtiden är etanol från cellu-
losa. Det gäller ”bara” att utveckla en jästsvamp som klarar 
att spjälka cellulosa till jäsbart socker. Det finns en sådan 
jästsort på gång nu som är mycket intressant. 

I framtiden kommer vi troligen att se en mix av tekniska lösningar.
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Aktuella forsknings- och demonstrationsprojekt
– Det finns två huvudvägar för att framställa biodrivmedel, 
sade Anders Lewald, Energimyndigheten. En biokemisk 
väg, där man arbetar med rötning och jäsning, och en gas-
väg, där man förgasar bioråvara. 

Energimyndigheten planerar att stötta bl a en anlägg-
ning för förgasning av svartlut i Örnsköldsvik och en för 
förgasning av biomassa i Göteborg.

– Det har tagit 20 år att nå marknaden men nu är det 
nära, sade Anders Neld vid företaget Chemrec, som pla-
nerar en större anläggning för förgasning av svartlut i 
Örnsköldsvik. Vid förgasningen bildas syntesgas, som ska 
användas för att producera fordonsbränslet DME. 

I Sverige har vi 22–23 kemiska massafabriker, och om 
all den svartlut som de producerar skulle användas till for-
donsbränsle, skulle det kunna försörja halva Sveriges flotta 
av tunga lastbilar. 

– Det började med stadsgas för 150 år sedan, därefter 
gick vi över till naturgas. Biogas är nästa naturliga steg, 
sade Ann-Marie Lindell, omvärldsanalytiker vid Göteborgs 
energi.

I en planerad anläggning för termisk förgasning ska 
Göteborgs energi inledningsvis använda pellets, men på sikt 
ska den försörjas med grot. Anläggningen ska producera 
gas, som ska pumpas in i det befintliga naturgasnätet.

– Den kommer även att leverera fjärrvärme och låg-
värme (som växlas upp med värmepumpar). I ett första steg 
handlar det om 20 MW gas, därefter 80 MW, sade hon.

Fordon och bränslen
– Lastbilarnas dieselförbrukning har halverats sedan 
1970-talet, sade Anders Folkesson, Scania. Motorerna har 
utvecklats, vi har fått högre lastvikter, bättre aerodynamik 
och minskat rullmotstånd. Jag tror vi kan halvera det en 
gång till till 2020 med bättre teknik, bättre logistik, väl 
utbildade förare och ökad användning av biobränslen. 

För att ett biodrivmedel ska fungera i stor skala i tunga 
transporter måste det vara effektivt och globalt. Det måste 
finnas en bra infrastruktur, fungerande regelverk, tillräck-
liga volymer – och det måste vara lönsamt för alla parter. 

Hans prognos var att etanol kommer även för tunga last-
bilar, likaså biodiesel och biogas. Kanske också hybridtek-
nik för fjärrtransporter, men det dröjer nog förbi 2020. På 
lång sikt kan metanol och DME bli konkurrenter. Jokern i 
leken är andra generationens etanol (från cellulosa). Det kan 

bli stort på sikt – om man får det att fungera.
Däremot trodde han inte på el i tunga fordon – tunga 

batterier sänker nyttolasten för mycket. 
– Men, avslutade han, fossil diesel och naturgas är tyvärr 

säkerligen stora även 2030! 
Patrik Klintbom, Volvo lastvagnar, kopplade på.
– Volvo tror på BioDME och vi ska starta med fältprov 

inom kort, sade han. 
Volvo tror också att hybridtekniken kan bli intressant i 

tunga fordon, men diesel blir kvar länge än, dock med allt 
högre inblandning av biodiesel. 

– Vad driver våra bilar 2020?, undrade Jarl Hammarqvist 
vid Gröna bilister, och svarade själv: ”sunt förnuft, måttfull-
het och drömmen om ett gott samvete”.

– Vad gäller drivmedel finns det ingen patentlösning, 
menade han. Det kommer att bli en mix av tekniska lös-
ningar. Elbilar kommer säkerligen för korttransporter. 

– USA söker energisäkerhet – de satsningar man gör 
på etanol är inte primärt för miljöns skull, sade Kjell A C 
Bergström vid Saab Automobile. 

Han spaning för framtidens personbilar var att:
•	 det behövs 70 procent mer energi till transportsektorn år
 2030 än i dag;
•	 det tar minst 25 år innan el får ett substantiellt genom-
 slag – men el-support kommer alltmer i våra personbilar, 
 t ex i växellådor, turbofläktar och katalysatorer;
•	 start/stop-tekniken fortsätter att utvecklas;
•	 hybrider kommer;
•	 elbilar med s k extended range kommer säkert också – i
 grunden laddbilar, men med en liten fossildriven motor 
 i reserv om man ska åka längre… 

– Palmolja kan ge bra diesel, men är miljömässigt död i 
Skandinavien, sade Sören Eriksson, PREEM. 

– Nya bränslen ger nya möjligheter – plus lite problem, 
sade Erik Stenströmer Moglia vid OKQ8. Det behövs fler 
cisterner och det blir en mer komplicerad logistik. En fram-
tidsfråga för branschen är att det kommer att behövas allt 
färre mackar i takt med att fordonen blir bränslesnålare, de 
behöver alltså inte tanka lika ofta. 

– El i fordon kommer, det är jag övertygad om, sade 
Harry Franck, KTH. El är bra för miljön, det är energisä-
kert, konsumenterna vill ha det och stora aktörer vill ha det. 
Det är dessutom energieffektivt. Om alla bilar skulle drivas 
med el skulle det gå åt 26 TWh – idag med fossila bränslen 
förbrukas 100 TWh. 

– Batterierna är fortfarande alldeles för dyra, sade Per 
Kågeson, som arbetar som energikonsult.

– Dessutom, om alla transporter gjordes med el i Europa 
skulle det behövas 20 procent mer el än i dag. Det skulle 
sannolikt innebära ökad användning av fossilt kol eller na-
turgas, det vill säga medföra betydande koldioxidutsläpp. 

Hans tro var att elbilarna kommer på sikt för när-
transporter. Men förbränningsmotorn har mycket kvar att 
ge och kan fortfarande bli betydligt mer energieffektiv än 
i dag. 

Volvo tror på BioDME. Foto: Volvo.
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Vattenbrukets framtida 
möjligheter
Vattenbruk ingår i landsbygdsminister Eskil Erlandssons vision om Matlandet Sverige. Staten stärker 
utvecklingen av vattenbruket med 28 mkr och svenskt fiskeprogram med 4,5 mkr de kommande 
fyra åren. EU kan komma att ge ytterligare 8 mkr. Det låter mycket men företagarna behöver mer för 
att kunna göra de nödvändiga investeringarna. I Norge har det statliga bidraget uppgått till ca en 
miljard kronor bara för att utveckla torskodling de senaste tio åren!
Text: Pia Schmidtbauer, PS Text & Bild

Fiskodling. En titt in i ”barnkammaren”.

Vid ett seminarium i Göteborg den 15 februari, arran-
gerat av KSLA i samarbete med Kungsfenan och norska 
Eksportutvalget for fisk, beskrev landsbygdsminister Eskil 
Erlandsson den svenska regeringens syn på vattenbrukets 
utveckling.

– Vattenbruket står för en femtedel av EU:s fiskproduk-
tion och sysselsätter 65 000 människor, vilket utgör två pro-
cent av världens produktion, berättade Eskil Erlandsson, 
som vill förenkla vattenbruksföretagarens vardag och har 
gett Jordbruksverket i uppdrag att koordinera näringen. 
Verket kommer att samverka med den nya Havs- och vat-
tenmyndigheten och andra centrala aktörer som regioner, 
länsstyrelser och universitet.

Sverige är lillebror
Idag har Sverige ca 100 matfiskodlare, varav ett tiotal har 
tillstånd för mer än 300 ton fisk per år. Genomsnittet lig-
ger på 80 ton i Sverige jämfört med 1 500 ton i Norge. Lax 
är den största norska exportvaran efter olja och gas, 2010 
exporterade norrmännen lax för 54 miljarder norska kronor. 
I vattenbrukssammanhang är Sverige lillebror.

– Vattenbruket är en tungt forsknings- och kunskapsba-
serad näring, säger Norges fiskeri- och kustminister Lisbeth 
Bergh Hansen och rekommenderar att vi i Sverige planerar 
vattenbrukets utveckling så tidigt som möjligt. Konkurrens 
är inget hot.
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Landsbygdsminister Eskil Erlandsson var en av huvudtalarna vid seminariet. 
Foto: Maria Löfström.

– Ur norskt perspektiv är det bra om Sverige ökar sin 
andel vattenbruk, säger Terje Martinussen, chef vid norska 
Eksportutvalget for fisk. Det skulle ge ökad kunskap i båda 
länderna och framförallt ökad acceptans i konsumentledet.

Hård tillståndsbedömning
Men svenskt vattenbruk jobbar i lätt motvind. Anders 
Alanärä, professor vid SLU, menar att nyttan av fiskodling 
inte kommit fram i tillräckligt hög grad och att tillstånds-
bedömningen är alldeles för hård. Han ser tre orsaker till 
det: avsaknad av modeller och riktlinjer, okunskap på läns-
styrelserna och svagt regionalt stöd. 

– Åtta faktorer påverkar odlingsförutsättningarna, säger 
han: utsläpp av näringsämnen, spridning av främmande ar-
ter eller stammar, spridning av sjukdomar, tillgång till vat-
ten, infrastruktur, fysiska förutsättningar, konkurrerande 
intressen och till sist kompetens och attityder.

Tillsammans med Åsa Strand har han drivit ett fort-
löpande miljöanalysprojekt, ”Fiskodlingens närsaltbelast-
ning”, som visar att fosforsituationen blivit bättre över tid. 
Bland de 13 odlingar som undersökts finns inga övergöd-
ningsproblem. Smittosituationen är också bra, men Anders 
Alanärä menar att det måste finnas beredskap för mer pro-
blem när branschen växer.

Hållbart foder
Anders Kiessling, professor vid SLU och Universitetet för 
Miljø- og Biovitenskap, för ett resonemang om det hållbara 
vattenbruket. Sverige har en unik produktionsmöjlighet för 
vattenbruk, med arbetsnamnet ”Baltic Blend”. Det är ett 
fiskfoder som baseras på näringsämnen från den övergödda 
södra Östersjön. Fisken matas med renat fiskmjöl eller fisk-
olja från ekologiskt östersjöfiske, i kombination med mus-
selmjöl från odlingar, tillsammans med mikrobmjöl odlat 
på sköljvatten från pappersindustrin. Musselodlingen, när-
mare beskriven av docent Odd Lindahl, kan betraktas som 
ett slags naturbete i havet.

I detta kretslopp återförs näringsämnena från Östersjön 
till en idag onaturligt näringsfattig miljö, nämligen våra 
kraftverksmagasin. Forskare på SLU undersöker nu om 
tillförsel av näringsämnen i form av utsläpp från fiskodling 
faktiskt leder till att ekosystemen i dessa dammar kan få 
hjälp att återhämta sig och därmed återskapa möjligheter till 
ett förbättrat lokalt fiske och ett mer naturligt ekosystem. 
Mycket tyder på att fiskodling i dessa dammar faktiskt kan 
vara en ren miljötjänst. 

– Att odla fisk i regleringsmagasin är inte enbart ett 
norrlandsfenomen, det bör vara hela Sveriges strategi, me-
nar Alanärä. Samtliga större odlingar sker redan i regle-
ringsmagasin, där det också är lättare att få tillstånd.

Geir Lasse Taranger, forskare vid Havforskningsinsti-
tuttet i Bergen, framhåller en lärdom från torskodlingen i 
Norge, där smittoproblemen varit vanliga:

– Det finns stora risker med att skala upp produktionen 
alltför tidigt, innan vi har kunskap såväl om miljöeffekter 

och sjukdomar som om produktionstekniska problem. De 
som har drivit sin odling i moderat skala har tjänat pengar 
hela tiden, säger han.

Svenska framtidsutsikter
Framtidens svenska vattenbruk kan utgöras av ökad odling 
av etablerade arter som regnbåge och röding, men också 
odling av nya arter. Till fördelarna med de etablerade ar-
terna hör känd biologi, odlingsteknik, foder, vaccin och av-
elsprogram. Men det kan också finnas risker med en alltför 
liten variation. 

− Problem vid etablering kan vara både av biologisk 
och teknisk art och mycket hänger på de ekonomiska för-
utsättningarna. Fiskodling kräver anpassning till lokala 
förutsättningar i högre grad än husdjur, säger Thrandur 
Björnsson, professor vid Göteborgs universitet, och poäng-
terar att vi inte kan diskutera vattenbruk om vi inte löser 
hållbarhetsfrågan.

– I Sverige har ni kräsna konsumenter som är angelägna 
om en hållbar fiskodling, säger Lisbeth Berg Hansen.

Enligt SCB ligger den svenska fiskkonsumtionen på 12 
kg/år, det globala snittet ligger på 17 kg och Portugal ligger 
högst med 54 kg. Europa importerar 65 procent av fisk och 
skaldjur och svenskt fiske och vattenbruk är inte i närheten 
av att täcka konsumtionen. I Sverige ligger odling av regn-
båge och röding i topp och 2011 beräknas produktionen 
uppgå till 12 000 ton regnbåge och 9 500 ton röding.

Se seminariet i Kunskapskanalen söndagen den 3 april kl. 10.00–13.40: Odla i vatten: Framtiden och konsumenten. Framtidens 
vattenbruk i Sverige. Fiskodling i Norge. Hållbart vattenbruk, vad är det? Vad ligger i framtidens frysdisk? Samtal om framtidens 
fiskodlingar. Norges erfarenheter av torskodling. Fiske och fiskodling. Storskalig odling av miljömusslor.
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Lövträd och lövskog kan ses som marginella företeelser i 
svenskt skogsbruk. Men det finns ett stort intresse. Det vi-
sade om inte annat det stora antalet deltagare på seminariet.  

– Som universitet har vi en skyldighet att ta fram kun-
skap om alla sorters skog, inledde Matts Lindbladh vid 
SLU:s institution för Sydsvensk skogsvetenskap.

– Vi måste ha beredskap för att ge råd om andra 
skötselmodeller än de som råkar vara på modet just nu. 
Ädellövskogsprogrammet bidrog med mycket nyttig kun-
skap, men det avslutades 2009. Nu är det hög tid att rigga 
ett nytt projekt som innefattar allt löv. Hur ska vi sköta 
blandskogar och hur ska vi arbeta med poppel och hybrid-
asp är exempel på frågor som vi måste ta itu med. 

Mattias Boman, SLU, fortsatte med den inte helt lätta 
frågan Hur mycket lövskog tål samhällsekonomin? I dag 
har vi ungefär 20 procent lövträd i de svenska skogarna. Är 
detta optimalt?

För att hitta den samhällsekonomiskt bästa lövandelen 
måste man väga samman många olika variabler. En del 
finns det ganska god kunskap om. Det är känt att lövskog 
är bättre än gran för rekreation och bättre för många hotade 
arter. De allra flesta lövträd växer långsammare än gran och 
ger därför mindre virke. De blir då samtidigt också mindre 
effektiva som kolsänka. 

Det behövs mer forskning 
om löv- och blandskog! 

Vilken forskning på lövskog krävs för framtiden? Var finns 
de stora kunskapsluckorna? Och vad säger skogsbruket 
om lövskog – och forskning kring lövträd? Detta diskute-
rades på ett seminarium på KSLA den 1 februari 2011.
Text: Carl Henrik Palmér

– Men för andra faktorer har vi sämre kunskap, bland 
annat om näringsläckage från lövskog och frågor kring 
markkvalitet. En annan viktig fråga är hur granen kommer 
att klara sig i ett varmare klimat. Med bättre kunskap om 
alla dessa faktorer kan vi göra en bättre samhällsekonomisk 
optimering, sade Mattias Boman.

– Det finns i dag 10–15 rejäla lövsågverk Sverige, sade 
Lotta Woxbom från SLU. Totalt sågas 170 000 till 210 000 
m3fub lövtimmer per år. Det kan låta mycket, men lövtim-
mer är en dvärg jämfört med barrtimmer, där vi årligen 
sågar 33 miljoner m3fub per år. 

– Lövträ används ofta i möbler och på andra synliga 
ställen, fortsatte hon. Marknaden är därför känslig för 
modetrender – ibland ska det vara ljust trä, ibland mörkt. 
Ibland ska det vara elegant, ibland rustikt.

Intresset för löv styrs också av byggkonjunkturen – och 
av konkurrensen från massaved och energi.

En fråga är varför inte mer lövvirke används i huskon-
struktioner i Sverige.

– Björk är bättre konstruktionsvirke än gran i alla egen-
skaper och i Norge byggs det med björk och asp. Det enda 
svaret är att det inte finns någon svensk byggstandard för 
björk i byggnader, sade Harald Säll, Linnéuniversitet. 

Lotta Woxbom hävdade att lövtimret som finns ute i 
skogen idag inte kommer fram till sågverken. Det krävs 
bättre dialog och där har forskningen en viktig uppgift – 
att lära skogsbruket vilken råvara lövsågverken vill ha. Hur 
ser till exempel en bra björkstock ut? De pedagogiska hjälp-
medlen behöver utvecklas. 
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Hur tänker markägarna kring lövträd?
Den frågan analyserade Ola Sallnäs, SLU, utifrån skogs-
data från Kronobergs län. Där finns det i dag 19 procent 
löv och 81 procent barrträd. Men lövet är inte symmetriskt 
spritt i landskapet – tvärtom. Det är koncentrerat runt sjöar, 
gårdar och öppen mark. Det finns också mer löv på små 
fastigheter än stora. 

– Det säger en hel del om ägarnas preferenser – vilka 
som vill ha löv och var de vill ha löv. Det här måste vi ta 
hänsyn till om vi vill övertyga fler ägare om att satsa på löv. 

– Poppel och hybridasp kan växa mycket snabbt, sade 
Lars Rytter, Skogforsk. Med dagens odlingsmaterial kan 
hybridaspen komma upp till en årlig genomsnittlig tillväxt 
på 25 m3sk per ha – om några år, när förädlingen kommit 
längre, kan det bli 30 m3sk. De ger inte bara mycket virke 
och mycket energi. De är också lönsamma för markägaren 
och odlingspotentialen för de här trädslagen är stor.

– Enligt Oljekommissionen kan 300 000 till 500 000 
hektar åkermark användas för snabbväxande träd. Till detta 
kommer 2,5 miljoner hektar bördig skogsmark, som också 
är tänkbar. 

Lars Rytter lyfte fram ett antal angelägna forskningsfrå-
gor för hybridasp och poppel: 
•		 Fortsatt förädling – det gäller framförallt att få fram bra 
•		 odlingsmaterial för Norrland.
•		 Planteringen måste bli billigare.
•		 Miljöeffekterna behöver utredas närmare – det gäller 
bland annat kolinlagring, markpåverkan, mångfald och so-
ciala värden. 

– Men framförallt behövs det en bättre kommunika-
tion med markägarna och bättre information, som ger dem 
bättre beslutsunderlag, avslutade han.

Lövskog och skogsskötsel
Hur förnyar vi skogsskötseln i lövskog? Enligt Jens Peter 
Skovsgaard, professor vid SLU i Alnarp, handlar det om att 
1.	 korta ner omloppstiden; 
2.	 producera hög kvalitet och stamkvista trädslag som har 
hög prisskillnad mellan bästa och sämsta kvalitet (t ex ek, 
bok, ask, sykomorlönn och körsbär);
3.	 satsa på individorienterad skötsel i stället för bestånds-
orienterad.

Johanna Witzell, SLU, pratade om kunskapsluckor på 
skadefronten. Skador på träd är alltid en dynamisk relation 
mellan skadegörare, miljö och träd och därför är det svårt 
att forska kring det. Det kan dessutom dyka upp skador un-
der alla faser i trädens liv. Framförallt krävs grundforskning 
och studier på landskapsnivå.

Vinner biologisk mångfald på mer löv?
– Ja, svarade Matts Lindblad, SLU. Hälften av alla röd-

listade arter finns i t ex ädellövskog. Det totala antalet arter 
ökar med ökad lövinblandning i blandskog – däremot ökar 
inte antalet rödlistade arter. 

Nästan alla jämförelser av biologisk mångfald har gjorts 
mellan skött och oskött skog. Det finns nästan ingen forsk-
ning som jämför den biologiska mångfalden i skogar som 
skötts med olika skötselinriktning. Det är en viktig forsk-
ningsfråga, speciellt som de skyddade skogarna utgör en så 
liten andel av det totala skogslandskapet.  

Magnus Löf, SLU, presenterade en skiss till ett nytt 
forskningsprogram kring lövskog, Lövskog för framtid. 
Enligt förslaget ska det inkludera alla lövträdsslag och hela 
Sverige. Förutom klassiska skogsforskningsfrågor kring 
produktion och miljö, kan det också innehålla forskning 
om sociala aspekter kopplade till lövskog.

– Kunskapsspridning borde också vara en viktig del av 
ett nytt forskningsprogram, sade han. 

Han lyfte fram ett antal exempel på konkreta forsk-
ningsfrågor:
•	 Biologisk mångfald i lövskog.
•	 Restaurering från gran till ädellövskog.
•	 Restaurering av rik underväxt i ädellöv.
•	 Värdet av rekreation.
•	 Tätortsnära skogsbruk.

Men riskerar inte ett nytt program för lövforskning att 
krocka med det stora pågående forskningsprojektet Future 
Forests med risk för dubbelarbete? 

– Nej, menade Tomas Lundmark, dekanus för SLU:s 
skogsvetenskapliga fakultet. Ädellöv ingår inte i Future 
Forests, så det blir ingen dubblering. För övrigt löv ska vi 
samordna arbetet för att undvika dubbleringar. Vi måste 
alltid se till att forskningsresurserna används så effektivt 
som möjligt.

Det skisserade lövforskningsprogrammet har efter detta 
seminarium lagts på is.

Skogsägarnas intresse för löv
– Sveaskog är självfallet positiva till mer löv, sade Gunnar 
Olofsson. 

– Bergvik ska tjäna pengar på sin skog. Vi kommer i 
framtiden säkert att plantera hybridasp och poppel, både på 
jordbruksmark och på skogsmark, sade Elisabet Salander 
Björklund. 

– Södra använder i dag en hel del löv, sade Anders 
Ekstrand. Vi har redan ett lövsågverk och vi startar nu ett 
andra. 

– Vi är för en gångs skull eniga, sade en representant för 
stiften. Alla stift har sagt sig vara villiga att stödja ett nytt 
lövforskningsprogram.  
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– Isbjörnen är som art helt beroende av havsis. Dess huvud-
sakliga föda är säl som är mycket hårt knuten till isen, den 
behöver isen för att kunna para sig och den behöver isen för 
att färdas mellan de platser där den äter, parar sig och föder 
sina ungar, berättar isbjörnsforskaren Jon Aars från Norsk 
Polarinstitutt i Tromsø vid KSLA:s seminarium ”Länge 
leve isbjörnen!” den 11 mars. 

Det stora hotet är att isen försvinner så att isbjörnen 
förlorar habitat, den miljö där den kan leva. I januari 2011 
var isutbredningen runt Arktis den minsta på 30 år, och 
det finns nu många arktiska områden där isen smälter bort 
under somrarna. 

Men betyder det att vi är på väg in i ett varmare klimat?
Kanske inte om vi har tidsperspektivet i åtanke. Rent 

geologiskt befinner vi oss i en av jordhistoriens kallaste pe-
rioder.

– Vi har haft två perioder med stora nedisningar plus 
en med lite mindre nedisning de senaste 600 miljoner åren, 
den förra för ungefär 300 miljoner år sedan. Efter 300 mil-
joner år av globalt växthusklimat har vi nu de senaste 2,5 
miljoner åren haft den kanske kallaste perioden i jordens 
historia, säger professor Birger Schmitz vid Lunds univer-
sitets geologiska institution. 

Astronomiska cykler styr
Cykliska mönster i syreisotoper från djuphavsborrkärnor 
visar att det funnits åtta istider de senaste 700 000 åren. 
Alla har avslutats med snabba uppvärmningar.

Den serbiske matematikern Milankovich (1879–1958) 
förklarade de återkommande nedisningarna med att tre 
astronomiska cykler styr solenergins fördelning på jorden 
– jordbanans ellipticitet, jordaxelns lutning och solstån-
dens precession (jordaxelns ”vinglande” eller avvikelse från 
grundrörelsen).

– Dessa astronomiska cykler gör att solinstrålningen på 
specifika latituder varierar med tiden – vid vissa tidpunkter 
samverkar de tre parametrarna maximalt negativt på vårt 
klimat och då börjar nedisningen, säger Birger Schmitz.

En isbjörn befinner sig på ett isflak i havet som blir mindre 
och mindre i en allt varmare omgivning. Tills sist har isen 
krympt så mycket att isbjörnen måste hoppa i vattnet – 
och därmed lämna sitt naturliga habitat och simma mot 
en osäker framtid.

Är detta en bild av effekterna av global uppvärmning 
som vi människor till stor del är ansvarig för? Eller är kli-
matförändringen bara en del av en helt naturlig cykel? Är 
isbjörnen, som funnits i 150 000 år, verkligen hotad?
Text: Ylva Nordin

En annan anledning till istidsinträdet för 2,5 miljoner 
år sedan var att jordens ”organisation” förändrades ganska 
drastiskt genom kontinentförskjutningar.

– Mellanamerikas del av kartan fylldes igen och vatten-
strömmarna mellan Stilla havet och Atlanten ströps. Det 
ger också förutsättningar för oscillationer i temperatur-
mönstret, säger Kim Holmén, forskningsdirektör på Norsk 
Polarinstitutt. 

Kallare eller varmare – allt är relativt
Isarna var som störst för 20 000 år sedan, då nådde ett flera 
kilometer tjockt istäcke ända ner till den plats där München 
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Isbjörn vid Cape Churchill i Wapusk National Park, Manitoba, Canada.
Foto: Ansgar Walk.

ligger idag. Sedan, i enlighet med ”normal” rytm, smälte 
isen i rekordfart på grund av de astronomiska faktorerna. 
Idag finner vi isranden vid Grönland. Allt talar för att vi i 
ett 60 000–100 000 års perspektiv är på väg in i ett fördju-
pat istidstillstånd.

– Det är möjligt att vi med koldioxidutsläppen bryter 
mönstret, men det kan vi bara spekulera i. När vi talar om 
huruvida det har blivit varmare så beror det på vad man 
jämför med. Det är rejält mycket varmare nu än på 50-ta-
let, men jämfört med 30-talet är det inte stor skillnad. I ett 
10-årsperspektiv befinner vi oss snarare i ett ”global noth-
ing”, eller till och med global cooling, än i ett global warm-
ing-tillstånd. Men det är självklart att man fångar mer 
värme om man ökar CO2-halterna, säger Birger Schmitz.

Tidvis uppvärmning tillhör alltså den normala cykeln. 
Klimatet har alltid förändrats och kommer alltid att föränd-
ras. Förändringarna i klimat är större ju närmare polerna vi 
kommer, i de tropiska områdena märks skillnaderna mind-
re. 

– Men det är tidsskalorna, hur snabbt det faktiskt för-
ändras, som är det centrala, säger Kim Holmén, som hävdar 
att det har uppstått en förändring i mönstren de senaste 50 
åren.

– När vi räknar ut hur temperaturförändringarna har va-
rit har vi sett några grundläggande drag: kontinenter värms 
mer än hav och vintern värms mer än sommaren. Men de 
senaste 50 åren har sommaren värmts mest och våra model-
ler – om vi tror på dem – ger vid handen att uppvärmningen 
som vi ser är 20 gångar snabbare än den var för 6 000–7 000 
år sedan.

Vad betyder det för isbjörnen?
Det finns olika typer av isbjörnar. Vissa rör sig över stora 
områden i ett slags ”habitat tracking” och har tillgång till is 
vinter som sommar. Andra stannar på en plats även när isen 
smälter bort. På t ex Svalbard följer isbjörnarna bägge dessa 
strategier, medan populationen i Hudson Bay går iland och 
är utan is tider av året. De svälter och under dåliga isår får 
de gå ännu längre tid utan mat. Men isbjörnar klarar att 
svälta länge, de kan vara utan mat i upp till åtta månader. 
Det betyder att det krävs flera dåliga isår på rad för att även 
de starkaste ska gå åt. Historiskt sett har isbjörnen klarat 
sig bra även dåliga år. 

– Isbjörnen klarar sig som art, menar Jon Aars. Det finns 
isbjörn över stora delar av Arktis där det fortsätter att vara 
gott om is. Men vi är pessimistiska beträffande vissa ställen, 
som Hudson Bay. På längre sikt kommer många områden 
att få problem.

Det finns idag fler isbjörnar än på 60-talet då antalet var 
kraftigt decimerat på grund av jakt. Stammen började växa 
igen när den fredades 1973. Tills idag har jakten tagit ca 4 
procent per år och det tål arten. Nu har det för första gången 
sedan 50-talet åter blivit tillåtet att skjuta 29 isbjörnar per 
år i vardera Alaska och Ryssland och hur det slår får ana-
lyseras längre fram. Man räknar med att det idag finns ca 
20 000–25 000 isbjörnar totalt i världen.

Isbjörn vs. mammut?
Den äldsta mammutarten som funnits i Europa levde för 
ca 3 miljoner år sedan. Mammuten hade god förmåga att 
anpassa sig till olika klimat, den lyckades alltså med habitat 
tracking i miljoner år tills den försvann från kontinenten för 
ca 10 000–15 000 år sedan. Men en grupp levde kvar tusen-
tals år till, de härdade ut en istid på den isolerade Wrangel-
ön norr om Sibirien. Ända tills för ca 3 700 år sedan då de 
försvann. Det finns inga belägg för de skulle ha jagats av 
människor. Så varför dog de ut?

Kerstin Lidén, professor vid Arkeologiska forskningsla-
boratoriet på Stockholms universitet, knyter an till dagens 
tema, ”Länge leve isbjörnen!”:

– En ändring i klimatet som medförde att isarna försvann 
kan mycket väl ha gjort att isbjörnarna sökte sig upp på land, 
precis som de gör i t ex Hudson Bay idag. Det kan vi tänka 
oss hände även på Wrangel, där en liten predationskänslig 
mammutpopulation fanns. Idag finns det väldigt mycket is-
björn på Wrangel...

Wrangelön


Karta från IUCN Red List of Threatened Species.
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Strax före den sista nedisningen vandrade mammutar om-
kring även i Skandinavien. De övervintrade istiden i ett is-
fritt område på ryska slätten och på spridda platser i Asien 
för att så småningom öka utbredningsområdet igen. Dock 
inte till södra Europa, brittiska öarna eller Skandinavien. 
Däremot tror man att fjällämmeln, vår enda endemiska 
fyrfota art, överlevde isen i Skandinavien i ett lokalt isfritt 
refugium, troligen på norska västkusten. Den har senare 
spritt sig över hela fjällkedjan. 

– Påverkan av istiderna var mer brutal i Europa än i 
Asien och Amerika, säger professor Richard Bradshaw, 
University of Liverpool. Det verkar som om vi förlorade 
i diversitet här, en förminskning i flora och träd som man 
inte ser i USA eller Kina.

Refugier har haft stor betydelse för återinvandringen 
av träd och växter till norra Europa. Bevisen för att små 
björkpopulationer etablerade sig väldigt tidigt efter av-
smältningen blir allt starkare. Gran invandrade från öster 
och har sedan, troligen på grund av klimatet, tagit över hela 
Skandinavien, medan lövträden dragit sig tillbaka söderut. 

– Skillnader mellan vinter- och sommartemperaturer 
verkar vara avgörande för granens utbredning. Om vår 
klimatmodell, som bygger på studier av tidigare förhål-
landen, stämmer så räknar vi med att klimatet blir mindre 
lämpligt för gran i framtiden så den drar sig tillbaka och 
släpper fram lövträd som då får bättre förutsättningar, säger 
Richard Bradshaw.

Det finns ganska starka bevis för habitat tracking, för-
flyttning till bättre lämpad miljö, bland träd. Bland djur 
är det ännu tydligare. Skogslämmeln, som är starkt knu-
ten till granskog som habitat, har följt granens invandring 

Vandringar i isens spår
Den senaste inlandsisen bredde ut sig maxi-
malt för ungefär 20 000 år sedan och framför-
allt över Kanada och Skandinavien/nordvästra 
Europa. Sibirien/norra Asien hade relativt lite 
is. För 10 000 år sedan hade Sverige och Norge 
hunnit bli i stort sett isfritt, men mycket av 
det som nu är land låg under Östersjöns vatten. 
Vid seminariet ”Länge leve isbjörnen!” hos 
KSLA i mars diskuterades hur olika organismer 
klarat istiden och spritt sig. 
Text: Ylva Nordin  •  Foto: Anders Fredholm

till Sverige från norr. Vissa arter har invandrat från både 
nordost och söder, till exempel våra tre vanligaste däggdjur 
näbbmus, skogssork och åkersork.

– Med hjälp av genetiska metoder har vi kunna beräkna 
utbredningen av populationer inom en art. Sydliga och 
nordliga linjer av dessa invandrare, som kan identifieras ge-
nom analyser av mitokondrie-DNA och/eller kromosomer, 
möttes i samma område i norra Mellansverige, där det kan 
ha legat en iskärna. När den smälte kom djuren att mötas 
där och en hybridisering kunde inledas, berättar professor 
em Karl Fredga från Uppsala universitet.

Skandinaviens pionjärbosättare
– Människan har haft en förmåga att sprida sig över alla 
kontinenter och kan anpassa sig till olika miljöer, d v s habi-
tat tracking, säger Kerstin Lidén, professor vid Arkeologiska 
forskningslaboratoriet på Stockholms universitet.

– Men människan har också något som djuren inte har; 
förmågan till kultur som gör att hon kan frigöra sig från 
habitat tracking. Hon kan kompensera klimatförändringar 
genom att hon har kultur.

Fanns det människor i Skandinavien före istiden så har 
varje spår av bosättningar malts ned av isen. Däremot finns 
arkeologiska bevis på bosättningar längs Skandinaviens 
västra kust från ca 10 000 år sedan, då årsmedeltempera-
turen enligt borrkärnor från grönlandsisen blivit radikalt 
högre. Inte mycket återstår av boplatserna, som möjliggör 
analys av dessa människors kultur, förutom stora mängder 
av stenhantverk som gör det möjligt att identifiera skilda 
redskapstraditioner. Stenredskapen bär vittnesbörd om de 
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kulturella praktikerna och hjälper till att avgränsa områden 
där skilda redskapstraditioner reproducerats över genera-
tionsgränserna.

– Klimatet tycks ha spelat stor roll för människornas för-
flyttning till nya landskap, säger professor Kjel Knutsson, 
Institutionen för arkeologi på Uppsala universitet.

– Det är intressant att notera att invandringen av män-
niskor och vissa djurarter visar ett liknande förlopp. Kan 
det vara så att de möjligheter och begränsningar som varit 
bestämmande för djurens rörelser i Skandinavien också har 
varit avgörande för de grupper av människor som först bo-
satte sig här?, frågar sig Kjel Knutsson.

Norges långa kust bebyggdes med arkeologiska mått 
mätt samtidigt och de äldsta dateringarna finns i norra 
Norge. Spåren på fyndplatserna visar stora likheter med 
material från fyndplatser på kontinenten – allt tyder på att 
det var fångstfolk, jägare, som snabbt sökte sig upp därifrån 
längs den isfria kustremsan.

I östra Skandinavien finns också tydliga spår av tidiga 
fångstfolk som vandrade in i den vikande isens kölvatten. 
Lämningarna efter dessa visar dock en helt annan kulturell 

Vandringsmönster i isens 
spår. Efter  Taberlet et al. 
1998.

praktik än den västkustska – här finner man paralleller med 
den redskapsteknologi som fanns i västra Ryssland.

– Fynd på Varangerhalvön längst norrut i Skandinavien 
visar att två kulturtraditioner möttes norr om landisen för 
ca 9 500 år sedan, berättar Kjel Knutsson. De förändringar 
man ser i redskapsteknologierna längs norska västkusten 
samtidigt med detta möte tyder på att mycket av de östliga 
invandrarnas teknologier togs upp av de västliga bosättarna. 
Detta har att göra med hur komplexa processer lärs ut och 
in och hur människorna rör sig i landskapet.

Fynd i Dalarna har öppnat för hypotesen att pionjär-
bosättarna befolkade Norrland från såväl norr som söder 
och att det var jägare/samlare från norska västkusten som 
först bosatte sig i södra Norrland. De bar med sig en östlig 
redskapstradition men i den sekundära form som identifie-
rats längs Skandinaviens västkust. Den zon där de bägge 
invandrande strömmarna möttes, ett område för kulturellt 
utbyte, är i stort sett identisk med den zon där de söder-
ifrån och öster-/norrifrån kommande sorkarna som nämn-
des ovan möttes.

Vilka var då de första bosättarna? Hypoteserna är 
grundade på visst källmaterial som är mycket knappt. 
Fyndplatserna är få och lämningar som det går att göra 
DNA-analys på ännu färre. Kjel Knutsson har ändå vissa 
idéer om det.

– Det var utan tvekan kompetenta fångstfolk med stora 
kunskaper om naturen och med väl fungerande utrustning 
för insamling och jakt. De var rimligen renjägare. Deras 
kläder var sannolikt bra men det finns bara små fragment 
kvar. De var knappast lika beroende av vegetationsmiljön 
som djurpopulationerna. Vi vet att de hade båtar för att ta 
sig upp längs västkusten och ut på öarna. De östliga invand-
rarna hade med all säkerhet slädar för att ta sig över isarna. 
De tidigaste bar med sig allt de behövde men efter 400–500 
år hade de lärt sig landskapet och använde lokala bergarter 
till sina stenredskap. Men vi har bara en mycket begränsad 
kunskap om dem eftersom det enda som finns kvar är just 
stenredskapen.

Akademien år 2010 – en titt i backspegeln
Verksamhetens kärna var som vanligt mötena och erfaren-
hetsutbytena inom akademiens väggar. Förra året genom-
förde KSLA 85 schemalagda aktiviteter, d v s seminarier, 
konferenser, workshops, boksläpp, rundabordssamtal… De 
vanligaste ämnesområdena var Mat, Den svenska skogs-
modellen, Djurvälfärd och Klimatet, men många andra 
intressanta ämnesområden togs också upp. Vi ökade antalet 
webbsända aktiviteter och ambitionen är att de ska bli ännu 
fler för att vi ska nå ut bättre även ute i landet. 

Ledamöternas sedvanliga vårexkursion gick till Öster-
götland och hade denna gång stark jordbruksprägel, kryd-
dad med ett litet skogsinslag. 

Akademien delade totalt ut ca 27,5 miljoner kronor i 
form av bidrag till forskningsprojekt, stipendier, anslag, pri-
ser och belöningar – pengar som kommer från de stiftelser 
som akademien förvaltar. Dessa stiftelser har till ändamål 
att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom den 
gröna sektorn. 

Det bokprojekt som tilldrog sig mest uppmärksamhet 
under 2010 var tungviktaren De areella näringarnas välgö-
rare, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och dess donato-
rer av historikern Nils Edling. Ett sedan länge efterlängtat 
verk som bl a berättar om de donatorer som ligger bakom 
stiftelserna.

Akademien besvarade tio remisser från myndigheter och 
departement under året, gällande allt ifrån GMO till regler 
om främmande trädslag. 

Seminariestart i plenisalen. Foto: Fredrik Ingemarson.
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Tomas Lundmark, dekanus vid SLU, inledde.
– Lantbruksuniversitetet erbjuder i dag två skogliga 

yrkesutbildningar, Skogsmästare, som är treårig, och Jäg- 
mästare som är femårig, berättade han. Jägmästar-
utbildningen är i sin tur indelad i tre huvudinriktningar, 
Förvaltning, Råvaruförsörjning och Förädling/skogsindust-
riell ekonomi. 

Vid sidan av yrkesprogrammen arrangerar SLU fem två-
åriga mastersprogram; Bioteknik, Fisk- och viltförvaltning, 
Euroforester, Skogsindustriell ekonomi samt Miljöövervakning. 
För att få tillträde till dem krävs det en kandidatexamen, 
som dock inte behöver vara skoglig. 

Svagheterna med dagens skogliga utbildningar på SLU 
är enligt Tomas Lundmark att de är ganska okända ute i 
samhället. Det är svårt att locka kvinnor, storstadsbor och 
studenter med ickesvensk bakgrund.

En annan svaghet är att examensgraden är lite för låg på 
skogsmästarprogrammet – ett ”lyxproblem” som beror på 
att skogsföretagen anställer studenterna innan de har hun-
nit ta ut sin examen. 

Styrkan med dagens skogliga utbildningar är att man får 
lära sig hållbar förvaltning av en viktig naturresurs, vilket 
ligger i tiden.

– En annan styrka är att lärarna kan hämtas från en av 
världens största skogliga fakulteter, sade Tomas Lundmark. 
Dessutom får SLU många och bra sökande i dag, det går 
två förstahandssökande per utbildningsplats. Och kanske 
viktigast av allt: de som utbildas får jobb! 

De viktigaste framtidsfrågorna för SLU:s skogliga ut-
bildningar är klimatförändringarna och globaliseringen, 
samt att behålla en bra balans mellan yrkesutbildning och 
vetenskaplig grund. 

Erika Olofsson är utbildningsansvarig för Skog och 
träprogrammet vid Linnéuniversitetet. Titeln på hennes 
presentation var ”Flexibelt lärandekoncept i sydsvensk 
skoglig utbildning”. 

Linnéuniversitetet bildades den 1 januari 2010, och 
är en sammanslagning av Växjö universitet och Kalmar 

Högskola. Man har totalt 35 000 studenter och 2 000 an-
ställda. En av de tolv institutionerna heter Institutionen för 
byggteknik. Den härbärgerar gruppen Skog och Träteknik, 
som bedriver forskning och utbildning. 

Hållbart familjeskogsbruk är den äldsta utbildningen. Den 
startade för 10 år sedan och riktar sig framförallt till skogs-
ägare som vill lära sig mer om sitt skogsbruk. All utbild-
ning sker på distans och kurserna kan läsas på halv- eller 
kvartsfart. 

– Vi får sökande från hela Sverige, sade Erika Olofsson. 
Från södra Sverige, från Mälardalen och ända från 
Jokkmokk! Det är också glädjande att vi har så stor andel 
kvinnliga studenter, 40 procent. 

Skog och träprogrammet kan antingen ge en högskoleexa-
men (2 år) eller en kandidatexamen (3 år). Det är en distans-
utbildning som kan läsas på hel- eller halvfart. 

Master i Skog och träteknik är en tvåårig kurs som startar 
hösten 2011. Den kan läsas på distans eller på campus, d v s 
med traditionella lektioner och övningar på universitetet. 
För att komma in på utbildningen ska man ha en lämplig 
grundutbildning, som högskoleingenjör eller teknisk kan-
didatexamen samt högskolepoäng i bland annat matematik. 

Ingenjör i Skog och trä är en treårig utbildning med fokus 
på kedjan från skogen till färdig produkt. Den ger bland 
annat en gedigen kunskap i trä som material och produk-
tionsteknik för träbearbetande industri. Kursen kan läsas på 
distans eller på campus och på hel- eller halvfart. 

– I dag läser var fjärde student i Sverige på distans, sade 
Erika Olofsson. Våra erfarenheter är mycket positiva. Vi 
kan rekrytera studenter som annars skulle ha haft svårt att 
studera. Nackdelen är att studenterna inte får samma natur-

Positiv bild av skogs-
brukets kompetens-
försörjning
Hur ska skogsnäringens framtida kompetensförsörj-
ning tryggas? Det var överläggningsämnet för skogs-
avdelningens sammankomst den 10 mars 2011. Svaret 
kan kanske sammanfattas med att det ser ovanligt ljust 
ut just nu. Det finns en helt ny mångfald av skogliga 
högre utbildningar. De får många kvalificerade sö-
kande och de nyutexaminerade får jobb. 
Text: Carl Henrik Palmér •  Foto: Södra.
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liga nätverk som när de läser på campus, men vi arrangerar 
återkommande träffar med studenterna och dessutom arbe-
tar de i grupp med projektarbeten.

– Målbilden är inte bara att våra studenter ska gå vidare 
till anställning, poängterade hon. Vi lär också ut entrepre-
nörskap, de får göra affärsplaner och lära sig att starta eget. 

Arbetsgivarens önskemål
– Vad vill vi som arbetsgivare ha ut av de skogliga utbild-
ningarna?

Det undrade Sune Nilsson, personalchef vid Mellanskog. 
Hans analys var att merparten av de med skoglig utbildning 
kommer att börja sin karriär som antingen virkesköpare (in-
spektor) eller produktionsledare. 

– Min erfarenhet är att dagens utbildningar är jättebra 
vad gäller skogskunskap, sade han. Däremot är de inte lika 
bra vad gäller affärskunskap och arbetsledning.  Här skulle 
jag gärna se en rejäl satsning.

Boksläpp

Boken är en kondenserad syntes av fembandsverket Det 
svenska jordbrukets historia, som utgavs mellan 1998 och 
2003 och som Janken Myrdal var vetenskaplig huvudre-
daktör för. De åtta författarna, däribland Janken Myrdal 
och Mats Morell, återvänder här till de ämnen de studerade 
i fembandsverket.

Boksläppet är ett samarrangemang mellan Avdelningen 
för agrarhistoria vid SLU i Ultuna och KSLA:s enhet för de 
areella näringarnas historia, ANH.

Boken kommenteras av professor Richard Hoyle och 
professor Susanna Hedenborg. Richard Hoyle är verksam 
vid universitet i Reading och ett huvudspår i hans forskning 
är agrarhistoriska frågor. Tillsammans med Bas J.P. van 
Bavel är han huvudredaktör för första bandet av fyrbands-
verket Rural Economy and Society in North-Western Europe, 
500–2000, som utkom förra året. Susanna Hedenborg är 
verksam vid Malmö Högskola och har i sin forskning be-
handlat ekonomisk-historiska och sociala förhållanden i 
framförallt Sverige, och exempelvis tagit upp hästens his-
toria.

Den 9:e maj uppmärksammar vi med ett boksläpp The 
Agrarian History of Sweden: 4000 BC–AD 2000 (336 s) som 
utges av Nordic Academic Press. Redaktörer för boken 
är akademiledamoten Janken Myrdal, professor i agrar-
historia, SLU, och Mats Morell, professor vid ekonomisk-
historiska institutionen, Stockholms universitet. 

The Agrarian History of Sweden

Boksläppet börjar klockan 18.00 och kaffe serveras 
i Oscars källare från klockan 17.30. Efter boksläppet, 
kl 20.00, blir det mingel och det serveras lättare tilltugg 
och vin.

Mer information: Per Eriksson, per.eriksson@ksla.se.

Diskussion i fyra punkter
1. Vi måste bli bättre på att slussa in nya svenskar i sko-
gen. Det är en resurs som inte utnyttjas i dag. Den högre 
skogliga utbildningen får inte bli en isolerad ö för folk som 
dricker Norrlands Guld! 
2. Den svenska jägmästaren är unik genom att stå på tre 
stabila pelare: biologi, ekonomi och teknik. I andra länder 
finns det nog så kvalificerade skogsutbildningar, men de 
täcker bara ett eller två av benen. Vi måste slå vakt om den 
svenska modellen.
3. Vi klarar marknadens behov av personer med högre 
skoglig utbildning. Men hur ska vi kunna attrahera folk som 
ska köra våra skogsmaskiner? 
4. Globaliseringstänkandet måste komma in mer och 
tidigare i de skogliga utbildningarna. 
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Sverige är ett av världens torvrikare 
länder. Trots detta är vi små vad gäller 
torvbrytning. Irland och Finland är 
jättar, Vitryssland är också en stor 
aktör på torvmarknaden. Sverige står 
bara för några få procent av den totala 
torvbrytningen i världen. 

– Sverige har runt 6,5 miljo-
ner hektar torvmark, berättade Dag 
Fredriksson vid SGU. Merparten är 
öppen mark, knappt 2 miljoner ha 
är skogklädd. I norra Sverige är det 
framförallt så kallade hängmyrar, som 
har kontakt med mineraljord, i södra 
Sverige är merparten högmossar. 

All torvmark är inte lika intressant. 
Det är stor skillnad i utvinningsbar en-
ergi mellan olika myrar, både per hek-
tar och per ton torv. Hur stor andel av 
torvmarken som är brytningsvärd som 
energitorv vet ingen i dag. 

Lägre utsläppsrätter?
– Torv som bryts på dikade torvmarker 
är bättre än fossila bränslen ur CO2-
synpunkt, sade Sven-Olov Ericson, 
Näringsdepartementet.

Utsläppen per producerad ener-
gienhet är lägre för torven när man 
räknar in alla effekter. I EU:s system 
för handel med utsläppsrätter drabbas 
dock torv av samma avgifter som kol 
och olja.

– Den svenska positionen är kan-
ske inte att få bort torven helt ur ut-
släppshandeln, men vi tycker att det 
vore rimligt med en ”torvrabatt”. 
Kanske 20 till 30 kr per ton CO2 mot 
dagens 60 kr. 

– Om vi kunde halvera kostnaden 
för utsläppsrätter, skulle torv bli ett 
oerhört konkurrenskraftig bränsle, 
underströk Stefan Wirtén, SCA Norr-
bränslen. 

Sven-Olov Ericson berättade att 
det inom EU pågår en intensiv diskus-
sion för vilka kriterier som ska gälla 
för att ett biodrivmedel ska klassas 
som uthålligt. Han bedömde att torv 
från nydikade torvmarker aldrig skulle 
klara de kraven. Däremot skulle kan-
ske torv från myrar dikade före 2008 
få grönt ljus. 

– Vi har 1 miljon ha dikade torv-
marker i Sverige, sade Stefan Östlund 
vid Svenska torvproducentföreningen. 
Det bryts i dag torv på en bråkdel av 
detta, det handlar om kanske 8 000 till 
10 000 ha. 

För att komplicera bilden ytterli-
gare, så är torv ett ”grönt bränsle” för 
elproduktion i Sverige. El producerad 
av torv berättigar alltså till gröna el-
certifikat.

Ändra Torvlagen
– Låt markägarna få tillbaka rådighe-
ten över sina torvmarker, sade Christer 
Segerstéen, ordförande för Södra.

Torv
Inför en rabatt på utsläppsrätter för energi 
från torv. Ändra torvlagen och återför rådig-
heten över torvmarkerna till markägarna. 
Handlägg tillståndsärenden snabbare.

Så kunde torvbranschens och markägar-
nas önskelista till politikerna sammanfat-
tas vid konferensen”Torvmark – en viktig 
resurs”, som KSLA arrangerade tillsammans 
med 14th International Peat Congress den 14 
december 2010. 
Text: Carl Henrik Palmér  •  Foto: Thomas Merlöv, Scanpeat.

Enligt Torvlagen från 1985 kan 
vem som helst ansöka om koncession 
för att undersöka om en torvmark är 
brytningsvärd för energitorv. Man kan 
också få koncession för att bryta torv 
på annans mark.

– Det gäller dock bara för energi-
torv. För annan torvanvändning, t ex 
växtnäringstorv, gäller helt andra 
regler. Då har markägaren full rå-
dighet över markanvändningen. Det 
finns inga skäl att ha olika lagstift-
ning för olika användning av torven, 
menade Segerstéen.

– Man bör sätta in Torvlagen i sitt 
historiska sammanhang, sade Dag 
Fredriksson. Visst kan man se la-
gen som lite av en socialisering. Men 
statsmakterna ville ha ett verktyg för 
att snabbt kunna komma igång med 
produktion av ett inhemskt bränsle om 
vi hade blivit utan olja i samband med 
energikriserna.

Miljöaspekter vid torvbrytning
Våtmarker bjuder på ekosystemtjäns-
terna kollagring, vattenrening och bio-
logisk produktion.

– Det finns få ovanliga arter i 
vanliga torvmarker, sade Henrik von 

– en stor men slumrande 
    inhemsk energiresurs

Blocktorv. 
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Stedingk, Centrum för Biologisk 
Mångfald. Och det finns få rödlist-
ade arter på dikade torvmarker. Man 
kan hitta riktigt gamla träd på torv-
marker – i Bergslagen har vi hittat upp 
till 400 år gamla tallar på myrar. Men 
de är oftast klena och hyser få arter. 
Strukturer på dikad torvmark blir  
dessutom med tiden alltmer lik vanlig 
skogsmark. 

Om intresset ökar för att bryta torv 
på dikade torvmarker är det viktigt att 
skapa instrument för att bedöma na-
turvärdet, för att kunna skydda de ri-
kaste och viktigaste myrarna, och då 
tänka på både objekts- och landskaps-
nivå. Efterbehandlingen är också vik-
tig för den biologiska mångfalden. 

– I regeringens arbete med miljö-
målspropositionen ingår det så kallade 
generationsmålet: att vi ska lämna ett 
samhälle till nästa generation där mil-
jöproblemen är lösta utan att orsaka 
problem utomlands, berättade Michael 
Löfroth vid miljödepartementet. Han 
avslutade med en fundering:

– Kanske kan vi skapa nya myll-
rande våtmarker genom att gå tillbaka 
till gamla markavvattningsföretag och 
lägga igen de diken som inte längre 
behövs? 

Det var en fråga som även Mats 
Olsson, SLU, var inne på. Våtmarker 
släpper ut växthusgaser, växande skog 
tar upp koldioxid. Det är i princip ett 
nollsummespel.

– Om man tar hänsyn till substi-
tution, d v s att virke som produceras 
på våtmarken används för att ersätta 
produkter som kräver fossila bräns-
len, t ex stål och betong, så blir den 
dikade torvmarken mer kolsänka. Men 
det allra bästa är kanske att lägga igen 
dikena och bygga in kol i vegetationen. 
Sådan återvätning av dikad skogsmark 
ger mindre utsläpp av växthusgaser än 
att behålla dikena och använda skogen. 

Den fjortonde internationella 
torvkongressen hålls i Stockholm 
3–8 juni 2012. 

Ekologiskt Forum flyttar till SEI

Ekologiskt Forum är ett nätverk och en mötesplats för alla som vill verka 
för en utveckling av den ekologiska produktionen och konsumtionen 
från jord till bord.

Ekologiskt Forum har drivits som ett projekt under KSLA:s allmänna av-
delning. I samband med projektets avslutande vid årsskiftet har verksam-
heten flyttats till SEI – Stockholm Environment Institute. 

Det uppskjutna seminariet ”Ekologiskt lantbruk greppar kvävet – hur 
kan vi producera och samtidigt minska övergödning och klimatpåverkan” 
kommer att äga rum den 4 maj 2011 på Wanås Gods. Anmälan görs till 
Inger Källander, projektledare.

Ekologiskt Forum får snart en egen hemsida. Kontakta tills dess Inger 
Källander för information. Tel 011-700 93, 070-633 6469, 
inger.kallander@ekolantbruk.se.

Yolanda Kakabadse söker samarbete kring CKDN 
Gösta och Greta Borgström-pristagaren 2011, Yolanda Kakabadse, be-
sökte akademien i slutet av januari.

Chairman Yolanda Kakabadse är djupt engagerad i the Climate and 
Development Knowledge Network (CDKN) där hon ansvarar för 
Latinamerika och Karibien. CKDN främjar bruket av teknisk/veten-
skaplig kunskap och information i utvecklingsländer på klimatområdet 
och gynnar forskning på områden där kunskapen inte ännu är tillgänglig. 
Organisationen erbjuder rådgivning, teknisk assistans, spjutspetsforskning, 
strategiskt kunskapsutbyte och partnerskapbyggande.

Tjänsterna är gratis för politiska makthavare i de prioriterade länderna 
och för en del internationella organisationer.

Yolanda Kakabadse vill gärna se ett samarbete med svenska forskare och 
organisationer på området. Läs mer på www.ckdn.org.

Besök i akademiens bibliotek. Fr v: Lovisa Hagberg från WWF, akademiens hedersledamot Hans 
Ackefors, ledamoten Christina Engfeldt, Yolanda Kakabadse, ledamoten Agneta Brasch och vice 
preses Åke Bruce.
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Roger Bergström, Skogforsk, inledde seminariet som hölls 
i samband med boksläppet. Han gav en historisk exposé, 
”500 år på 15 minuter”: 

•	 På 1500-talet har vi en stor export av pälsverk från 
Sverige. Gustav Vasa ser till att allt mer av exporten styrs 
från Stockholm. Han inför också skinnskatter. Djurgårdar 
och jaktparker börjar byggas. 

•	 På 1600-talet förlorar allmogen allt mer av sin jakt 
samtidigt som adelns intressen gynnas. Vi börjar se en ny 
yrkeskår: jagtbetjäning. Staten inrättar en Jägeristat, en fö-
regångare till Skogsstyrelsen och Domänverket. 

•	 På 1700-talet får allmogen rätt att bära bössa. Kött 
från vilt blir en handelsvara in till de växande städerna. 
Jakttrycket ökar och viltet går tillbaka. År 1789 ger Gustav 
III jakten tillbaka till allmogen. 

•	 1800-talet är förfallets tid. De stora drevjakterna på 
rovdjur ger allt mindre resultat. Jägarna börjar organisera 
sig. Jaktvården tar form. 

•	 1900-talet är återhämtningens tid. Viltvård, djur- och 
naturskydd kommer starkt. Vissa arter fridlyses.

Viltförvaltningens utveckling
Kjell Danell, SLU, berättade om viltförvaltningens utveck-
ling. Länge var målet att utrota rovdjur.

– Metoderna var många, som varggårdar, vargskall, 
skottpengar, förgiftat kött (s k luder), jakt vid lyor, saxar… 
Periodvis var det till och med löneavdrag för de tjänstemän 
vid jägeristaten som inte lämnade in ett visst antal rovdjur. 

Under 1800-talet gled viltförvaltningen alltmer över till 
att värna det nyttiga viltet. Vi fick jakttider och antalet to-
talfredade arter ökade. 

– Under min tid har vi sett en tydlig decentralisering 
av jaktfrågorna, sade Ulf Weinberg, f d jaktansvarig på 
Naturvårdsverket. Alltmer makt har gått från centrala 
myndigheter till viltvårdsområden och i dag viltvårdsdele-
gationer. Forskningen har gett oss nya verktyg, framförallt 
för inventering av vilt. 

Vi har fått ett ökat djurskyddstänkande. Jakt med sax är 
förbjudet, vi har förbud mot jakt under djurens reproduk-
tionstid och förbud mot jakt med skarpspringande hundar 
efter klövvilt. Negativa jakttider har införts, d v s att alla 
arter som inte har en angiven jakttid är fridlysta. 

Säkerhetstänkandet i jakten har ökat, med förbud mot 
laddade vapen i bil, krav på röd klädsel och ökade krav på 
jaktledaren. 

Lars Carlsson Högskolan Kristianstad, berättade om 
trender i förvaltning av gemensamma resurser.

– Vi har gått från art- till ekosystemtänkande och från 
centralstyrning och hierarkier till nätverk. Vi ser en trend 

Framtidens viltförvaltning
Den 15 december var det releaseparty för boken Vilt, människa, samhälle på KSLA. Det är den första läroboken i Sve-
rige som ger en helhetsbild av viltförvaltningens historia, biologi och lagstiftning. Boken tar upp såväl naturveten-
skapliga som samhällsvetenskapliga aspekter. 
Text: Carl Henrik Palmér  •  Foto: www.fotoakuten.se.

från piska till morot: med utbildning och propaganda ska 
medborgarna fås att fatta rätt beslut.

Lars Carlsson nämnde också den adaptiva snurran, som 
har blivit ett ledord i förvaltning av gemensamma resurser, 
t ex jaktbart vilt.

Den adaptiva snurran.

Gabriel Michanek, jurist vid Uppsala universitet såg två 
utvecklingstrender för jaktlagstiftningen i dag: 

EU får ökat inflytande. EU har satt upp ett mål att stop-
pa förlusten av biologisk mångfald till 2020. De verktyg 
man arbetar med är Fågeldirektivet tillsammans med Art- 
och habitatdirektivet – de är ryggraden i EU:s arbete med 
biologisk mångfald. EU:s kontroll av efterlevnaden kommer 
att öka. 

Den andra trenden är att adaptiv ekosystemförvaltning 
nu utvecklas inom miljörätten. Hierarkiskt plansystem ger 
ramar för regional planering. Naturvården kommer med i 
planeringen.

– Viltförvaltning är ingen exakt vetenskap, sade Per 
Lundberg vid Lunds universitet. Det är ett förhandlings-
system mellan olika intressen. Ser man det på det viset, 
väcks ett antal frågor: Vem bestämmer målet? Hur mäter vi 
våra åtgärder? Hur utvärderar vi? 

– Vetenskap i sig kan inte ge målet, underströk han. 
Men den som är satt att förvalta älg eller rovdjur måste 
kunna räkna och begripa statistik, för vetenskap är ett av 
flera verktyg som man måste behärska. 

– Jag ser en tydlig trend mot ökat regionalt ansvar, och 
där är de nya Viltförvaltningsdelegationerna viktiga, sade 
Susanna Löfgren, Naturvårdsverket. Vår uppgift är att 
stödja den regionala förvaltningen med utbildning och att 
se till att vi får en likartad hantering av viltförvaltningen i 
hela landet. 

Sätt upp mål.

Gör något.

Mät vad som 
händer i 
systemet.Utvärdera 

åtgärden.

Sätt nytt 
mål.

V
V
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Susanna Löfgren presenterade också en framtidsprog-
nos. Enligt den har vi om tio år:
•		 gynnsam bevarandestatus för alla arter;
•		 respekt och förståelse mellan olika grupper i samhället;

•		 en gemensam kunskapsbas;
•		 ett hållbart brukande av naturen;
•		 fler människor som är ute och upplever djur och natur. 

Tre framtidsspaningar
Klövvilt
•  Vildsvins- och kronhjortspopulationerna är på gång uppåt. Dovvilt har länge stått still men börjar öka. 
•  Mufflon kan vara på väg. Den finns i hägn i Sverige men också i frilevande grupper. 
•  Kanske får vi in vitsvanshjort från Finland (ett djur lär redan vara skjutet i Sverige). 
•  Rådjur kan expandera norrut om vi får ett varmare klimat. De reagerar snabbt på bra betingelser. 
– Göran Ericsson, SLU

Rovdjur
•  Sverige är enda landet i världen som har årliga heltäckande inventeringar av stora rovdjur. Det måste vi fortsätta med för 
bra förvaltning av dem. 
•  Ett problem är att förvaltning kräver prognoser. Det blir ett kommunikationsproblem mellan forskare och de som är satta 
att förvalta vilt – det finns alltid en stor osäkerhet i prognoser. Hur kommunicerar man osäkerhet på ett trovärdigt sätt? 
– Henrik Andrén, SLU

Småvilt
•  Det finns fler fågeljägare än svenskar i EU. Jägarna är starka i EU och det kommer att påverka jakten och jägarkåren även i 
Sverige. 
Några strömningar: 
•  Mer farmat vilt?
•  Dykänder, sädgås, måsfåglar och kråkfåglar försvinner ur jakttabellerna? 
•  Jakt på sångsvan istället? 
•  Jakt på bisam och mårdhund? 
•  Andra trender är att harstammen minskar, likaså fälthönsen, medan skogshönsen klarar sig bra. 
•  De viktigaste arterna kommer att ha fortsatt goda stammar om 10 år.
– Johan Elmberg, Högskolan Kristianstad 

Dovhjort. 
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Mellanchefer har stor betydelse för att 
ett företag ska kunna hantera tillväxt 
och trimma en befintlig verksamhet. 
Ofta är lantmästaren sinnebilden för 
mellanchef och därför hölls semi-
nariet på Alnarp tillsammans med 
Partnerskap Alnarp. 

Lantmästare Nils Gyllenkrok på 
Svenstorps och Björnstorps egendomar 
inledde med att prata om lantbruksfö-
retagens behov av produktionsledare. 
Han resonerade kring hur mycket om-
sättningen i en verksamhet måste öka 
för att det ska vara intressant att an-
ställa en produktionsledare. 

– Anställer du en arbetande pro-
duktionsledare behöver du öka omsätt-
ningen med 4 mkr för att han ska beta-
la sig. Ska han/hon bara administrera 
så måste du öka omsättningen med 16 
mkr per år, menar Nils Gyllenkrok. 

– I framtidens vårbruk kan man ha 
en lovande praktikant i harvtraktorn 
(timkostnad 150:-) och en superduktig 
driftledare – en ”spelande tränare” – på 
såmaskinstraktorn (timkostnad 600:-). 
Alla spelar i samma lag men de har oli-
ka uppgifter och kostnader. Nu ska vi 
bara tillsammans med lärosätena finna 
ut hur vi bäst får fram dessa ”spelande 
tränare”.

Danske Erik Baeksted, förvaltare 
på Råbelöfs Gods, pratade om skill-
nader och likheter mellan Sverige och 
Danmark. Många av dagens produk-
tionsledare i Sverige är danskar med 
dansk utbildning. Att danska pro-
duktionsledare väljs först förklaras av 
många med att danskarna har större 
erfarenhet av praktiskt jordbruk, både 
av att leda och att delta själva. Men 
Erik Baeksted tycker inte att det är 

Produktionsledare – en nyckelfunktion 
för lantbruksföretag i tillväxt

Ledarskapet är en av de större utmaningarna för framtidens pro-
fessionella lantbruksföretagare. Gårdarna fortsätter hela tiden 
att växa och det blir allt vanligare med lantbruksföretag med 
många anställda. Företagsledarens roll har ventilerats under en 
längre tid, men produktionslantbruket behöver i framtiden – 
likt växande företag inom tillverkningsindustrin – en ny typ av 
ledare: mellanchefer. Mellanchefer som har ansvar för olika delar 
av företagets verksamhet. Detta diskuterades vid ett seminarium 
på Alnarp den 17 februari.
Text: Magnus Stark  •  Foto: Jan Larsson, Partnerskap Alnarp

någon slump att det blivit så.
– Båda länderna har 3 miljoner 

hektar att odla. Sedan finns det inte 
många fler likheter. Sverige har en själv- 
försörjning på 50 procent, Danmark 
ligger på 300 procent. I Sverige verkar 
man fortfarande tro att jordbrukspoli-
tiken är nationell. Och historiskt sett 
har svenskarna alltid ringt Stockholm 
när det har dykt upp några problem. 
Danmark har varit på en internationell 
marknad i 120 år.

Som produktionsledare är danskar 
mer målinriktade på kort sikt medan 
svenskar är mer socialt kompetenta i 
sin roll och duktiga på att ha ett stra-
tegiskt fokus.

– Det gäller att låna egenskaper 
från båda världarna. Oavsett nationa-
litet gäller för framtidens ledare att de 
ska skapa tillväxt i företaget och defi-
nitivt måste kunna mer om finansie-
ring och valutor. 

Slimmade processer
Centrala begrepp för att få lönsamhet 
i ett företag är produktivitet och effek-
tivitet. Som ledare är man ansvarig för 
bägge perspektiven. Har man inte själv 
kompetens för det arbetet så har man 
ansvar för att skaffa den färdigheten 
till företaget. Medarbetarna har stort 
behov av ett aktivt ledarskap, speciellt 
i tider av förändring och tillväxt.

Jakob Söderberg från Svensk Mjölk 
lyfte fram att varje tidsepok har sina 
utmaningar. På 1950-talet låg meka-
niseringen av jordbruket i fokus. På 
70-talet handlade det om storleks-
rationaliseringar. På 90-talet gjorde 

datorerna sitt intåg och på 2000-talet 
handlar det om att alla företagets pro-
cesser ska vara slimmade.

– Briljanta processer är företagets 
viktigaste resurs. Att göra mjölk. Att 
göra foder. Att göra djur. Den stora 
potentialen ligger i att höja värdet och 
minska slöseriet. Det måste framtidens 
produktionsledare kunna hantera.

Att Sverige fortfarande har ett för 
stort produktionsfokus gäller inte bara 
ute på gårdarna utan även i den akade-
miska världen. 

– Hur många doktorander inom 
SLU finns det inom finansiering och 
beslutsfattande till stöd för lantbruks-
företaget och hur många doktorander 
finns det inom produktionsfrågorna 
avel och växtodling? Inom manage-
mentfrågor finns det ingen.

I slutdiskussionen framkom det att 
fler och fler av de utexaminerade lant-
mästarna vill bli försäljare och rådgi-
vare och färre känner sig mogna att 
bli produktionsledare. Gårdsmästarna 
känner sig alltjämt sugna på den sist-
nämnda uppgiften. Kanske är det från 
gårdsmästarna framtidens produk-
tionsledare ska rekryteras.

Önskemålet är fler praktikplatser 
och kanske fadderföretag för studen-
terna. Alla var överens om att det be-
hövs mer praktik för den som stude-
rar till lantmästare och agronom. Till 
sist nämndes ett framgångsrecept för 
att lyckas: ”Blanda de unga hungriga, 
med de gamla törstiga.” Danskar eller 
svenskar spelar inte så stor roll bara 
mixen mellan olika mentaliteter och 
erfarenheter i arbetsgrupperna är den 
rätta. 
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I slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet framstod pomologi som en 
naturlig kunskap. Inte bara inom adeln 
utan kunskapsspridningen var verklig 
även bland torpare och allmänhet. De 
flesta visste hur ett äppelträd blev till 
och spridning av ympris var allmän i 
Sverige.

Alla visste hur man förökade äp-
pelträd genom ympningskonsten. 
Så småningom kom denna kunskap 
att mattas av och kanske var det när 
världen krympte och vi insåg att man 
kunde köpa äpplen i vanliga livsme-
delsbutiken som äppelkunskaperna 
minimerades. Äpplen importerades så 
till den milda grad att den svenska od-
lingen inte längre behövdes! Konsten 
att odla frukt fanns snart bara bland de 
mest fördjupat intresserade.

I början av 2000-talet startades 
dock åter vårt pomologiska sällskap 
och med denna förening kom fler 
människor att intressera sig för äp-
pelkunskapen igen. Våra klonarkiv 
i Sverige sprider också kunskap och 
därmed finns ett säkerställande av 
framtida bevarande, både verkligt och 
teoretiskt.

Som ett led i denna utveckling 
startades Pomologiskt Centrum, Nora. 
Vår förening vill förmedla äppelkun-
skap genom olika aktiviteter. En sådan 
som står i fokus nu var att starta en 
svensk pomologisk utbildning. Genom 
denna kan vi förse Sverige med utbil-
dade och certifierade pomologer. Allt 
för att äpplet och dess biologi inte åter 

ska hamna i glömska.
Att starta en pomologisk utbildning 

i Sverige kan tyckas överarbetat. Men 
efter många och långa samtal med de 
som arbetar med svensk frukt har vi 
förstått att det är något som varmt väl-
komnas. Många – organisationer och 
privatpersoner – har kortare kurser i 
ympningskonsten och det medför en 
möjlighet till att denna kunskap inte 
förloras.

Framtidens pomologer ska dock 
kunna mer än bara ympningskonsten. 
Vi har tillsammans med Sveriges le-
dande äppelkännare gjort ett program 
för vår utbildning som tar hänsyn till 
djupa fakta inom svensk äppelkunskap. 
Ympning, sortkännedom, äppelkemi, 
äppelekonomi, yrkesmässig äppelod-
ling/egnahemsodling, beskärningstek-
niker, äppelhistoria, biologi samt även 
nya ämnen som en pomolog bör känna 
till. Vi tror att vår utbildning kommer 
att ge mersmak i framtiden och våra 
nyutexaminerade pomologer samlas i 
ett gemensamt forum – Sveriges po-
mologers akademi – för att sprida kun-
skapen vidare.

Efter två projektår kan vi konsta-
tera att vi snart har sju utbildade po-
mologer som är redo att ta sig an alla 
tänkbara pomologfrågor i framtiden. 
De är utspridda i mellan- och södra 
Sverige och vår ambition är att även 
den norra delen av landet ska komma 
med. Det är en grupp som kommer att 
utökas allteftersom åren går och deras 
kunskaper kommer inte att kunna för-

Nytt projekt:
En svensk pomologisk utbildning
Ett av de många projekt som fått stöd ur någon av KSLA:s stiftelser är arbetet med att starta en 
pomologisk utbildning i Sverige. Bakom den ligger Pomologiskt Centrum i Nora. Här är ett kort 
sammandrag ur projektrapporten, som undertecknats av föreningens ordförande Anna Berggren. 
Projektet genomfördes med stöd från A. W. Bergstens stiftelse.
Text: Anna Berggren

aktas av någon, varken äppelkännare 
eller s k självutnämnda pomologer. 

Vår pomologiutbildning riktar sig 
till de redan yrkesverksamma inom 
näringen. Vi har en ambition att inte 
utbilda fler än fem personer per år, 
detta för att inte överetablera yrkeskå-
ren. Kanske är detta för få elever för att 
man i framtiden ska kunna ha ekono-
misk möjlighet att genomföra den för-
djupade delen av utbildningen. Det är 
fråga om en resurs som idag inte finns. 
Den stora frågan är om vi idag är be-
redda att satsa på en svensk utbildning 
i ämnet? Utan en ämneskunskap kom-
mer vi åter att utarma näringen och 
det är inte önskvärt. Den fina intresse- 
och kunskapsuppbyggnad vi nu har får 
inte åter gå förlorad. Vår uppgift är att 
upprätthålla intresset. Kännedom om 
frukterna och fruktträden är viktig 
och oumbärlig för odlaren, det behöver 
vi inte orda mer om.

Vi kommer att fortsätta utbild-
ningen, kanske tillsammans med nå-
got utbildningscentrum. Vi för diskus-
sioner med olika trädgårdsskolor som, 
om det är möjligt ekonomiskt, kan ta 
sig an uppgiften att förvalta pomolo-
giutbildningen vidare – vi kommer att 
verka för en diskussion om en fortsatt 
utbildning i Sverige.

Vi är djupt tacksamma för att vi 
fick chansen att påbörja detta arbete. 
Framtiden får utvisa om detta är bör-
jan till något bestående och menings-
fullt. Vilket vi givetvis tror!
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Övergripande tema var världens framtida livsmedelsför-
sörjning och F&U:s roll för detta. Jordens befolkning ökar 
snabbt och väntas nå nio miljarder 2050. FAO uppskat-
tar att jordbruksproduktionen måste öka med 70 procent. 
Klimatförändringen hotar samtidigt jordarnas produktiva 
förmåga. F&U har haft en avgörande betydelse för den 
hittillsvarande jordbruksutvecklingen och resultat från 
forsknings- och utvecklingsarbete för att hantera de nya ut-
maningarna lär inte bli mindre i framtiden. Behovet av ett 
internationellt samarbete betonades starkt.  

Trenderna
Ett av de mest intressanta föredragen stod Rudy Harbinge 
(Wageningen/CGIAR) för. Han identifierade några tren-
der i de gångna decenniernas utveckling: 

• Produktiviteten har ökat kraftigt gällande såväl jord-
bruksmarken och arbetskraften som energin.

• Jordbruket har förvandlats från hantverk till industri 
vilket inneburit en övergång från ”anpassning” till kontroll 
(gödsling, bevattning, bekämpning). 

• Odling utan jordbruksmark har introducerats. 
• Livsmedelskedjan drivs numera av konsumenterna och 

detaljhandelsledet (livsmedelssäkerhet, matkvalitet, be-
kvämlighetsmat). 

Reseberättelse

The 3rd Global Forum for Agricultural S&T (GLAST-2010) 
ägde rum 12 till 14 augusti 2010 i Harbin, Heilongjiang-
provinsen i Kina med 500 delegater från 80 länder. Ewa 
Rabinowicz från vår akademi deltog. Konferensen orga-

• Effektiv logistik, ”in time delivery” har blivit nyckeln 
till framgång. 

• Nya målsättningar har tillkommit för jordbruket och 
jordbrukspolitiken. 

Utmaningarna
Följande utmaningar finns inför framtiden: att utrota hung-
er, att hantera effekter av klimatförändringar (översväm-
ningar, torka, stora skördesvängningar, nya skadegörare), 
att hantera mat- och hälsoproblematiken (nära en miljard 
undernärda, 800 miljoner feta, ohälsosamma matvanor och 
matallergier) samt att öka miljöhänsynen. Rudy Harbinge 
såg en biobaserad ekonomi med biodrivmedel, biomaterial 
och biorening/hantering som en lovande framtida utveck-
lingsväg.

Samlade intryck
Det är svårt att sammanfatta en hel konferens på några få 
rader. Jag ger i stället några av de mest bestående intrycken.

Det första har att göra med ett perspektivskifte. Det är 
lätt att bli lite eurocentrisk eller hemmablind och inbilla sig 
att vi i Europa/västvärlden sitter i händelsernas centrum 
både när det gäller framsteg inom forskning och internatio-
nell samverkan. Ett mycket livligt samarbete förekommer i 
själva verket mellan länder, som vi lite slentrianmässigt ser 
som u-länder varav några är blivande stormakter, i Asien 
men även i Latinamerika och mellan Afrika och Asien. 
Brasilien, t ex, är aktiv i portugistalande områden i Afrika. 
Stora och mycket målmedvetna F&U-satsningar görs också 
i många enskilda länder, inte minst i Kina och Brasilien.

niserades av Heilongjiangs Jordbruksakademi i samar-
bete med den Kinesiska Jordbruksakademin som också 
stod för en del av kostnaderna liksom provinsregeringen 
och FAO.

Text & foto:  Ewa Rabinowicz

Att storleken saknar betydelse tror inte kineserna på. De är mycket förtjusta i 
stora exemplar av frukt och grönsaker. Teknik behövs visst också! Ett stående 
inslag i festligheter och utflykter var att få någon av de prominenta gästerna 
att skära de jättelika vattenmelonerna som sedan bjöds till konferens-
deltagarna. Här är Rudy Harbinge i aktion tillsammans med de kinesiska 
arrangörerna.

GLAST-2010 
– konferens i Kina
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Pergolaliknande gångar bevuxna med pum-
paplantor av olika slag fanns på flera ställen. 
Det såg mycket vackert ut men det gällde att se 
upp. Vissa frukter var mycket stora och hängde 
långt ner.   

Den andra reflektionen gäller det faktum att innovatio-
ner inte alltid behöver vara hightech för att få betydande 
positiva effekter. Detta exemplifierades med erfarenheter 
från International Potato Center (CIP) av centrets direktör 
Pamela Anderson. Det finns över 5 000 potatissorter varav 
många vackra och ovanliga odlas av fattiga småbönder i 
Anderna med få andra inkomstmöjligheter.  Något så enkelt 
som att tvätta och lägga potatisen i attraktiva förpackningar 
för försäljning i stora städer har lett till betydande inkomst-
ökningar för odlarna. Nästa steg i utvecklingen inkluderade 
tillverkning av chips och andra produkter av dessa naturligt 
färggranna potatisar vilket också ledde till en kommersiell 
framgång. 

Harbin ligger alltså i Heilongjiang som gränsar till 
Ryssland. De ryska influenserna syntes tydligt i stadens ar-
kitektur. Heilongjiang är Kinas nordligaste och bördigaste 
provins som svarar för en betydande del av landets totala 
matproduktion, mycket majs och sojabönor. 

Konferensen var välorganiserad med en närmast militä-
risk precision. Varje deltagare tilldelades plats i en minibuss 
(efter landtillhörighet i alfabetisk ordning) för transporter 
till och från hotellet och utflykterna. Trafiken i miljonsta-
den Harbin stod stilla när kolonnen med nära 50 minibus-
sar skulle passera på väg till ett studiebesök, först till en 
försöksstation två timmars busresa därifrån, sedan till ett 
veterinärinstitut (som vi dock mest såg utsidan av) och slut-
ligen till en jordbruksdemonstrationspark nära staden.

Under besöket på försöksstationen vandrade vi 
genom odlingar av olika slag: majs, soja, hirs och 
ris. Frodiga risplantor syns på bilden.
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Nytt om ledamöter

Helena Jonsson blir ny ordförande i LRF
Helena Jonsson, lantmästare från 
Tranås, föreslås efterträda den av-
gående Lars-Göran Pettersson som 
ordförande för LRF vid stämman i 
slutet av maj.

Till vardags driver hon ekolo-
gisk avelsdjursuppfödning på Galtås 
Södergård utanför Tranås.

Helena Jonsson valdes till leda-
mot i KSLA (Jordbruksavdelningen) 
år 2010. 

Sven Erik Hammar tar plats i LRF:s styrelse
Sven Erik Hammar, skogsbrukare 
från Funäsdalen, föreslås ta Helena 
Jonssons plats som styrelseledamot 
i LRF:s förbundsstyrelse. Vid sidan 
om skogsbruket driver han ett bolag 
för byggnation och renovering av tim-
merhus. 

Sven Erik Hammar är ledamot 
i KSLA (Skogsavdelningen) sedan 
2002.

Helena Jonsson
Foto: Lasse Modin

Carl-Erik Ehrenkrona
Foto: Peter Einarsson

Sven Erik Hammar
Foto: Lena Lind

Carl-Erik Ehrenkrona ordförande i Ekolo-
giska Lantbrukarna
Carl-Erik Ehrenkrona har valts 
till ordförande för Ekologiska 
Lantbrukarna, de ekologiska bön-
dernas fack- och intresseorganisa-
tion. 

Carl-Erik Ehrenkrona är ledamot 
i KSLA (Jordbruksavdelningen) se-
dan 1994.

Våra nya ledamöter som välkomnades vid högtidssammankomsten 2011:
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, Professor Peteris Rivza, Jelgava, Lettland, Professor Anna Gudrun Thorhallsdottir, Borgar-
nes, Island, Professor John Sumelius, Helsingfors, Finland, Seniorrådgiver Akse Østebrøt, Trondheim, Norge, Akademi-
lektor Ann-Chatrin Östman, Åbo, Finland.
Jordbruksavdelningen: AgrD Ingrid Rydberg, Uppsala, Professor Olof Olsson, Öckerö, Agronom, VD Lars Wall Persson, 
Asmundtorp, Lantmästare Helena Jonsson, Tranås, VD Stefan Johansson, Göteborg.
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, Professor Alexander Alekseev, S:t Petersburg, Ryssland, Director 
Robert Lee Izlar, Georgia, USA, Professor Andrey Selikhovkin, S:t Petersburg, Ryssland.

Priser och belöningar som delades ut vid högtidssammankomsten 2011:
Akademiens A. W. Bergsten-pris till AgrD Göte Bertilsson, Bertebos Prize till Senior scientist, adj. prof. Karen 
Beauchemin, Kanada, Akademiens Georg och Greta Borgströms pris till Chairman Yolanda Kakabadse, Schweiz, Aka-
demiens 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 föredöm-
liga insatser, skogs- och jordbruksforskningens tjänst till Annika Rikberg och till Christina Öhman.
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Ladda ner preses Sara von Arnolds välkomsttal, Åke Barklunds anförande, Richard Tellströms högtidstal ”Från landet Brunsås 
till Matlandet Sverige” (även på engelska) från KSLA:s hemsida www.ksla.se. Där finns även högtidsprogrammet, som innehåller 
menyn och menypresentationen.

Våra nya svenska ledamöter I.

Christina Stenberg får sitt ledamotsbrev av Preses.

Monica Borrfors sjöng till Gösta Nilsson kvartett.

Våra nya svenska ledamöter II.

De välförtjänta pristagarna.

Richard Tellström höll högtidstalet.

Våra nya utländska ledamöter.

Kelvin Ekeland tar emot Akademiens silverplakett.

Eskil Erlandsson höll det slutliga tacktalet.

Preses Sara von Arnold hälsade välkommen och höll ett in-
ledande anförande. Akademiens sekreterare Åke Barklund 
sammanfattade det gångna årets verksamhet inom akade-
mien och måltidsforskaren FD Richard Tellström höll hög-
tidstalet ”Från landet Brunsås till Matlandet Sverige”.

De 24 nyinvalda ledamöterna erhöll sina ledamotsbrev 
ur preses hand. Tolv av de 13 utsedda pris- och belönings-
mottagarna var på plats för att ta emot sina priser.

Musiken framfördes av Monica Borrfors och Gösta 
Nilsson Kvartett. Vid högtidssammankomsten uruppfördes 
två fanfarer specialskrivna för akademien, en för ledamö-
terna och en för pristagarna. Kompositör: Gösta Nilsson, 
trumpet: Johan Setterlind.

Högtidssammankomsten 2011
Högtidssammankomsten hade i år temat Matlandet Sverige och hölls i Stockholms stadshus den 28 januari 
2011. Priser och belöningar delades ut och de nya ledamöterna fick motta sina ledamotsbrev.

Den efterföljande middagen för de nära 500 gästerna 
intogs i Gyllene Salen och var komponerad med utgångs-
punkt från halländska och västerbottniska specialiteter. 
Måltiden presenterades av ledamöterna, tillika matambas-
sadörerna, Ella Nilsson och Lennart Bengtsson.

Vid banketten talade A. W. Bergsten-pristagaren 
Göte Bertilsson å de svenska pristagarnas vägnar, Karen 
Beauchemin talade för de utländska pristagarna och 
Helena Jonsson talade för alla de nyinvalda ledamöterna. 
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson framförde gästernas 
tack för en trevlig och god middag.

Foto: Mats Gerentz.
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Våra senaste 
publikationer

Food security and the fututres of farms – 2020 and toward 
2050
This report of the Bertebos Conference 2010 outlines chal-
lenges and long-term outlooks for food security and the 
futures of farms. Speakers from China, Ethiopia, India, Brazil 
and Russia give their views on how small and large scale 
agriculture are developing in their countries and continents. 
Trends and possible scenarios for the future are presented. 
Certain threats will most probably be overcome. Others do 
require our urgent action.
Text-writer/editor: Anna K Lindqvist.
KSLAT 1-2011, 56 sidor. ISBN 978-91-86573-08-9.

Swedish-African forest relations
In the late 1980s there were at any one year well over 75 
Swedish forestry experts working in Africa. Today, there are 
only around ten Swedish forestry experts working in Africa 
and the consider-able experience and network of contacts 
that were build up during the period 1975–1990 are rapidly 
being lost. It is hoped that this report may contribute to 
a reawakened interest in again permitting Swedish know-
how and comparative advantages in building capacity and 
institutions contribute to a real economic development 
oriented Sustainable Forest Management push in Africa.
Authors: Björn Lundgren, Reidar Persson, Sten Norén.
KSLAT 2-2011, 84 sidor. ISBN 978-91-86573-12-6.

KSLAT – ladda ned eller beställ i tryck på www.ksla.se .

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), har lämnat 
synpunkter enligt rubricerade betänkande, och framförde 
sammanfattningsvis följande. KSLA

• bedömer att utredningen som helhet har så stora svag-
heter att den inte utan omfattande omarbetning kan ligga 
till grund för en ny fiskevårdslag,

• bedömer att fiskevårds- och resursförvaltningsper-
spektivet är alltför knapphändigt behandlat i utredningens 
förslag,

• bedömer att EU:s beslut om en ny CFP; införandet av 
marina direktivet; förslagen om en ny havsplanering och 
den nya myndighetsstrukturen innebär att det krävs en 
grundlig omarbetning av många av de förslag som ges,

• anser att portalparagrafen bör omformuleras så att 
det klart framgår att lagens syfte och mål är att upprätt-
hålla fungerande akvatiska ekosystem där fiskevården står  
i centrum för förvaltningen,

• önskar en renodling av lagrum avseende fiske och fis-
kerelaterad verksamhet,

• anser att det bör införas ett generellt avsaluförbud för 
fritidsfisket som sker med stöd av frifiskerätt,

• bedömer att utredningen i alltför hög utsträckning fo-
kuserar på det traditionella yrkesfisket och dess förhållande 
till EU:s regelverk medan vattenbruket samt det nya yrkes-
fiske som växer fram genom framförallt sportfisketurism i 
praktiken saknas helt. 

KSLA avstyrker utredarens förslag om en sänkning av 
straffsatserna gällande brott mot fiskevårdslagen samt för-
slaget om en kraftig utökning av allmänhetens rätt till fiske 
med mängdfångande redskap på allmänt vatten.

Läs hela remissvaret:
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2532

Akademien har avgivit följande remiss-
svar sedan sist:

Synpunkter på slutbetänkande av Fiskelagsutredningen: 
Med fiskevården i fokus – en ny fiskevårdslag 
(SOU 2010:42).

Fråga till våra läsare: Hur läser Du helst KSLA Nytt & Noterat? 
På skärmen eller på papper? Se Åke Barklunds ledare på sid 
2 och lämna gärna dina synpunkter på akademien@ksla.se!
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DET HÄNDER PÅ

ENAFORSHOLM

Kom med på
höstens jakter!

Enaforsholms-
kursen 30/7–6/8

www.enaforsholm.se

Följ med på en kurs i fjällkunskap!

Ur programmet: en tre dagar lång fjällvandring (Storulvån, 
Sylarna, Storerikvollen och Blåhammaren), kortare dags-
vandringar, föredrag och diskussioner om fjällens geologi 
och natur, fåglar, rennäring, naturvård och skogsbruk. En 
dag om landsbygdsutveckling i fjällregionen inkl. ett stu-
diebesök i Norge.

Kursen vänder sig i första hand till studenter. Antal kurs-
deltagare: ca 30. Platserna fördelas i turordning efter när 
anmälan inkommit.

Sista anmälningsdag 15 juni.

PRIS
3 200 kr (studerande)
4 200 kr (yrkesverksamma)
Priset inkluderar föreläsningar och exkursioner enligt pro-
gram, busstransporter samt mat och logi hela kursveckan. 
(Kostnaden för resa till/från Enaforsholm ingår inte.)

MER INFORMATION, FRÅGOR & ANMÄLAN
Eva Ronquist
tel 08–54 54 77 06
eva.ronquist@ksla.se

OM ENAFORSHOLM FJÄLLGÅRD OCH BOENDET:
Bosse Berglund
tel 0647-730 26
info@enaforsholm.se
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Jaga älg och/eller ripa

med utgångspunkt från Enaforsholm! Denna möjlighet vän-
der sig i första hand till ledamöterna i KSLA och till personer 
i nätverket, men även andra är välkomna i mån av plats. 

RIPJAKTER
26–27 augusti och 30 september–1 oktober. Jakten bedrivs 
med stående fågelhund. 
Den 16–17 september genomförs en ripjakt i kombination 
med älgjakt tillsammans med det lokala jaktlaget. 

ÄLGJAKT
I jaktprogrammet ingår också en ren älgjakt som genom-
förs den 21–22 oktober med löshund. 
Jaktledare: Tore Sjölund, tidigare värd på Enaforsholm. 

PRIS
för jakt, inklusive middagar och logi i dubbelrum:
• ripjakt och två övernattningar 3.600 kr
• älgjakt och två övernattningar 3.600 kr
• ripjakt i kombination med älgjakt 4.800 kr

Deltagarantalet är maximerat till 9 personer vid ripjakt
och 8 personer vid älgjakten.

Väl mött på upplevelserik jakt!

INFORMATION OCH ANMÄLAN

Älgjakt: Lennart Rådström
tel 018-18 85 50
070-518 85 50
lennart.radstrom@skogforsk.se

Ripjakt: Lars Törner
tel 042-32 11 58
070-330 42 00
info@odlingibalans.com
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4 april – Seminarium
En värld En hälsa. Vem förlorar på minskad biologisk 
mångfald – människan, djuren eller smittämnen i naturen?
Infektionssjukdomar är ett växande problem i samhället. Över 70 pro-
cent av alla smittämnen som orsakar sjukdom hos människa kan åter-
finnas hos djur. Ändå har human- och veterinärmedicin traditionellt 
sett varit åtskilda discipliner. ”En värld En hälsa”- konceptet innebär att 
forskare och kliniskt verksamma läkare och veterinärer samt ekologer 
samarbetar för att förhindra utveckling av pandemier och spridande 
av antibiotikaresistens. 

4 april – Rundabordssamtal
för särskilt inbjudna: De areella näringarnas välgörare.

5 april – Konferens
hur utformar vi den nya älgförvaltningen?
Inom kort får vi en ny älgförvaltningsmodell baserad på ett adaptivt 
arbetssätt. Ett omfattande förberedelsearbete pågår på olika håll och 
många arbetsgrupper är engagerade. Konferensen kommer att ge en 
överblick över det pågående arbetet samt tillfälle till diskussion och 
möjlighet att knyta nya kontakter. 

7 april – Konferens
Lokal mat – från produktion till konsumtion
Produktionen av lokal mat väntas öka. Vilka är motiven bakom utveck-
lingen – varför är det bra med lokal mat? Hur agerar myndigheterna? 
Här presenterar landsbygdsdepartementet satsningen på Sverige 
som det nya matlandet, Jordbruksverket ger en bild av vad vi vet om 
närproducerad mat och LRF presenterar sin livsmedelsstrategi.

12 april – Seminarium
Molekylär gastronomi och levande mat – två spännande 
trender.

Kalendarium 2011

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

Den molekylära gastronomin har spridit sig från Spanien till våra 
breddgrader. Man talar om ”Kockens kemilåda” – samtidigt som 
konsumenter ifrågasätter livsmedelstillsatsernas berättigande. Här 
handlar det om magiska livsmedel och ingredienser men också om 
redlighet.

14 april – Seminarium
hos IVA: Nya produkter från skogen. Sågtimmer, massaved, 
brännved och grot – finns det något mer?
Efterfrågan ökar på biobaserade material och produkter och forskning 
pågår inom många områden för att ta fram nya miljöriktiga och 
innovativa produkter ur svensk skog med högre förädlingsvärde än 
konventionella produkter. Här får vi några spännande exempel från 
olika branscher där utveckling av nya produkter baserade på trä och 
träfiber pågår.

14 april – Akademisammankomst
Varför gör ni inte som vi säger? Om politik, vetenskap och 
sociala medier.
Allmänna avdelningens sammanträde
”Civilsamhället” är en ny stark kraft i politiken, som ska fatta beslut som 
tar hänsyn till både vetenskapliga fakta och medborgarens upplevel-
se av vår tid/värld. Det blir allt lättare att få genomslag för vetenskap 
liga resultat som ligger i tiden, allt svårare att få gehör för det som 
går på tvären. Samtidigt får forskarna själva allt mindre makt över 
forskningen – vetenskapen ska vara nyttig och resultaten bekräfta 
våra föreställningar om varför allting är som det är.

4 maj – Seminarium
på helsingfors universitet: Färdigheter och know-how för 
internationella skogliga uppdrag.
Om de internationella färdigheter som skogsfolket utrustas med i da-

SLO-FONDEN utlyser Doktorandtjänst
med inriktning på arbetsmiljöförbättrande åtgärder inom jordbruket

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens SLO-fond har till ändamål att verka för jordbrukets fromma genom
att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jordbrukets och skogsbrukets områden
med företräde för åtgärder till förbättrande av miljön.

SLO-fonden har för avsikt finansiera en doktorandtjänst med inriktning på miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket och inbjuder 
nu lämpliga institutioner att komma med preciserade förslag på innehåll och utformning av en sådan tjänst. Tjänsten ska  passa in i förslags-
givande institutions planerade verksamhet. Avsikten är att den institution där doktoranden har sin hemvist ska ta såväl arbetsgivaransvaret 
som det fulla ansvaret för den vetenskapliga delen. SLO-fonden förbehåller sig rätten att anpassa doktorandtjänstens ämnesinnehåll till 
fondens prioriteringar.

Lämplig grundutbildning kan vara universitets- eller högskoleexamen med teknisk/naturvetenskaplig/arbetsvetenskaplig inriktning. 
Kunskaper och erfarenhet från jordbruket samt intresse för arbetsmiljöfrågor är av högsta vikt.
Vid tillsättning fästs avseende på förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildning. Bara den som antas eller redan har antagits till forskar-
utbildning vid universitet/högskola får anställas som doktorand. SLO-fonden erbjuder en finansiering motsvarande 4 år. 

Frågor rörande tjänsten besvaras av Björn Sundell, ordförande i SLO-fonden, tel: 070-516 05 75, e-post: sundell.bjorn@gmail.com

Välkommen att lämna förslag senast den 1 juni till Bo Carlestål, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Box 6806, 113 86 Stockholm.
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gens undervisning och praktik, rekryteringsfrågan och attraktiviteten 
gällande internationella skogsjobb. Förbättringsförslag och idéer till 
samlade insatser, eventuellt också på ett bilateralt eller nordiskt plan.

9 maj – Seminarium
Global overview of tree retention as a biodiversity 
conservation tool.
The combination of wood production and biodiversity conservation 
at the same sites is sometimes called “The Swedish model”. Lately, 
the forestry sector has raised concerns on its effectiveness, and has 
requested evaluation. Here researchers and practitioners inform on 
tree retention strategies and research directions in N Europe, USA, 
Canada and Australia, aiming to put Swedish practice and research 
into an international perspective.

9 maj – Boksläpp
The Agrarian history of Sweden: 4000 BC–AD 2000.
Sveriges agrarhistoria för första gången på engelska! 

10 maj – Seminarium
Landskapsperspektiv – hur gör det skillnad?
Sverige har nyligen ratificerat den Europeiska landskapskonventionen 
(ELC). Landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt 
ansvar. Tillsammans anordnar KSLA, KVHAA och RAÄ detta inledande 
seminarium om landskapskonventionen och dess genomförande i 
Sverige. Hur ser kunskap och kunskapsproduktion om landskap ut i 
Sverige? Hur kan kunskapen kan förstås och nyttiggöras. Om forsk-
ning kring landskap och om forskningens tillämpning. 

12 maj – Seminarium
The Green Sector and EU 2020: BioEconomy, Research and 
Innovation.
The EU is developing a more and more explicit and economically 

powerful innovation strategy. A knowledge based bio-economy is 
a central part of EU 2020, where biological resources from land and 
sea provide the basis. KSLA invites you to a seminar to discuss in what 
ways people active in the green sector can make use of and influ-
ence the EU 2020. We offer a platform to the green sector to develop 
and strengthen the influence of the sector in the EU research and 
innovation program.

11 –13 maj – Vårexkursion
till Västsverige för akademiens ledamöter och särskilt 
inbjudna.

18 maj – Workshop
Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna.
Aktionsplanen för Östersjön, ”Baltic Sea Action Plan” (BSAP) kräver 
omfattande åtgärder för minska näringsämnesbelastningen. Sveriges 
ambitiösa åtgärdsprogram medför betydande samhällskostnader. 
Men kunskapen om åtgärdernas konsekvenser är ofullständig och 
modellberäkningarna är osäkra. Här vill vi vetenskapligt lyfta fram det 
som hittills gjorts inom BSAP, vad vi vet om osäkerheterna och inom 
vilka områden vi behöver mer kunskap. 

26 maj – Boksläpp
Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900.
Två böcker om den historiska markanvändningen i Sverige.

8 juni – Seminar
Global trends – Development in a changing world.
International speakers are invited as well as actors from the Swedish for-
estry sector to comment on the future mega trends. The seminar is co-
organised by the American think tank Rights and Resources Initiative.

30 juli–6 augusti – Enaforsholmskursen
på Enaforsholm fjällgård.

Reservation för ändringar. Arrangemangsprogrammet uppdateras kontinuerligt.

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

Stiftelsen Anders Elofsons fond (disponibla medel: 250 000 kronor) och

Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder (disponibla medel: 320 000 kronor)

Tillgängliga medel disponeras för främjande av forskning inom betes- och vallkulturens samt fröodlingens ämnes- 
områden, samt för bidrag till resor, framförallt utomlands, för studier inom vallodlingens, vallfoderberedningens och 
vallfoderutnyttjandetsområden. Såväl verksamma lantbrukare som forskare, rådgivare och lärare kan söka resestipendier och anslag. 
 

Stiftelsen SLO-fonden (disponibla medel: 2 000 000 kronor)

Stiftelsens ändamål är att verka för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom 
jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön. 
Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet och kan sökas av forskare/utbildare/innovatörer inom 
arbetsmiljöområdet. Obs! Av ansökan ska framgå att sökande/medsökande har relevant kompetens för att genomföra projektet samt hur 
resultaten från projektet kommer att dokumenteras och spridas.

Information  och anvisningar för ansökan: www.ksla.se.
Ansökan, som görs via internet, ska vara KSLA tillhanda senast den 1 april 2011 kl. 17.00.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)  •  Tel 08-54 54 77 00  •  E-post akademien@ksla.se
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är berättelsen om den stora mobiliseringen för skogen som gjordes i 
skolan under 1900-talets början.

Under 1800-talets senare del var det kris för de svenska skogarna. Det bestäm-
des att svenska folkskolebarn skulle få såväl teoretisk utbildning i som praktiskt 
arbete med skötsel av landets skogar. Barnen skulle lära sig plantera gran- och 
tallplantor eller så fröer på skogsytor som hade avverkats eller som sedan länge 
saknade skog. 

Genom detta initiativ mobiliserades barnen för ett projekt som innefattade 
skogsägare, skolan och, inte minst, nationen Sverige. Planteringsdagarna fanns 
inskrivna i folkskolestadgan under knappt femtio år, fram till och med 1954.

Författaren Mats Sjöberg är docent i pedagogiskt arbete vid Linköpings uni-
versitet. Boken utges i vår serie småskrifter.
Småskrifter nr 10, 64 s., rikt illustrerad, delvis i färg.

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

Barnen, skogen och skolan

Nya böcker!

Handbok om Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens samlingar av 
maskinbroschyrer och instruktionsböcker – med forskningsförslag.

Mekaniseringen i lantbruket har haft betydelse för såväl den enskilde jordbru-
karen som för den allmänna folkförsörjningen. Hemma vid köksbordet fick man 
reda på vad nytt som hände inom området dels genom lantbrukstidningarnas an-
nonser, dels genom broschyrer och kataloger. Tillsammans gav detta en överblick 
över marknadens utbud och de blev ett viktigt led i vägen mot beslutet om och på 
vilket sätt man skulle modernisera sin maskinpark. 

ANH:s nya skrift Källor till studier av skogs- och jordbrukets tekniska moder-
nisering av Per Thunström presenterar akademiens stora samlingar av maskin-
broschyrer, -kataloger, instruktionsböcker och annat som speglar den tekniska 
utvecklingen under ett sekel. Materialet kommer ursprungligen från bl a Statens 
Maskinprovningar, Jordbrukstekniska Institutet och från några privata samlare. 
För cirka 20 år sedan kom samlingarna till biblioteket och har därefter främst 
kommit att användas av personer som renoverat sina veterantraktorer och -mas-
kiner. 

Med den nya skriften vill vi försöka att väcka intresse för jordbrukets maski-
ner och redskap även hos studenter och forskare. Därför finns här även ett antal 
forskningsförslag samt en utförlig vägledning till samlingarna som visar hur de 
är ordnade. Dessutom är skriften illustrerad med flera gamla fotografier ur aka-
demiens samlingar. För att söka i förteckningen över maskinbroschyrerna kan 
man gå in på www.ksla.se där man klickar sig vidare till ANH på vars hemsida 
det finns länkar till såväl sökhandledningen som till förteckningen. 
Småskrifter nr 11, 64 s., ill. 

Endast 80 kr + porto per styck!

Källor till studier av skogs- och 
jordbrukets tekniska modernisering


