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Sekreteraren har ordet
Välkommen till KSLA Nytt & Noterat nr 2-2011 där andra
kvartalets verksamhet i vår akademi i hög grad refereras och
reklam görs för en del kommande evenemang.
Det känns närmast högtidligt för en gammal virkesprisförhandlare som jag att bläddra i SOLMED nr 55 Mitt
emellan virkesintressen – Virkesmätningens historia i Sverige
(sid 6). Mycket tvistade vi om, köpare och säljare av timmer,
men aldrig grälade vi inmätning. Mätningens och redovisningens diskreta men avgörande roll för vår väl fungerande
skogsnäring kan inte överskattas.
Stor del av den fattiga världens jordbruk drivs av kvinnor. Om metoder och regler och rådgivning designades annorlunda och riktades till dem och inte till karlar skulle
produktiviteten ”automatiskt” ta ett ordentligt skutt framåt
(sid 4).
Två rejäla förändringar är på gång i vår älgförvaltning.
Älgskötselområdena anpassas bättre till fodertillgång och
djurens vanor och mönster och skogsägarsidan får utslagsröst i styrningen av jakten i de fall jägare och skogsägare
tycker olika (sid 16).
För tio år sedan var världens rikaste person från USA,
största biltillverkaren var amerikansk och största exportland var USA. Idag är världens förmögnaste person mexikan, största bilmärket är japanskt och Kina är överlägset
största exportnation. Hur ser det ut om 10 år igen, och 20?
Världens centrum uttryckt på olika vis flyttar allt snabbare
– åt syd och åt öst – och därmed inflytande och makt. Det
gäller inte minst jord och skog (sid 14). Hänger vi med?

Foto: Pia Barklund

När expertgruppen för miljöstudier nyligen presenterade en rapport om kostnaderna för att vi avstår från att
använda GMO drogs en intressant diskussion igång. Dels
väcktes frågor om riskerna för produktion och miljö med att
inte använda moderna exakta bioteknologiska metoder, dels
ifrågasattes idén att reglera vissa utvecklingstekniker i stället för att mäta och bedöma resultatet. D v s är fördelarna
med grödans nya egenskaper avsevärt bättre än eventuella
nackdelar? Nyligen var gräset på en fotbollsplan i högsta serien felklippt så att domarna inte fick rätt hjälp vid besluten
om offside eller ej. Man kollade då givetvis gräset, inte om
det var handklippt eller med maskin.
Åke Barklund
Akademiens sekreterare och VD

Nytt om ledamöter
Karl Hedin
Foto: Dalademokraten

Torleif Ingelög

The Planta Europa Jean-Paul Galland Award till Torleif Ingelög
The Jean-Paul Galland Award är ett av Europas finaste naturvårdspriser och delas ut vart tredje år.
Det utgörs av en guldmedalj och ett diplom. Den 24
maj tog Torleif Ingelög emot priset i Krakow, Polen.
Motiveringen lyder ”som ett erkännande av ditt framstående arbete under många år för Europas vilda flora”.

Kungliga Patriotiska Sällskapets näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap till Karl Hedin
Tanken med medaljen är att hedra mottagaren för ett
långsiktigt betydelsefullt arbete och att inspirera andra.
Karl Hedin får medaljen för att som ägare och koncernchef i AB Karl Hedin utvecklat en av landets mest kända
trävarukoncerner som i dag omsätter 2,7 miljarder kronor, har 750 anställda, och utöver det cirka 300 entreprenörer som arbetar med avverkning, skogsåtgärder och
transporter.
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Kvinnor i lantbruket

Ökad jämställdhet
ger utveckling
Kvinnor utgör 43 procent av arbetskraften i utvecklingsländernas
jordbruk. Om de hade samma produktionsresurser och möjligheter
som sina manliga kolleger skulle kvinnornas avkastning öka med
20–30 procent och 100–150 miljoner människor skulle slippa vara
undernärda. Den slutsatsen dras i årets upplaga av FAO-rapporten
The State of Food and Agriculture, med titeln Women in Agriculture
– Closing the gender gap for development som presenterades vid ett
seminarium på KSLA torsdag 19 maj 2011.
Text: Maria Larsson

Från utnyttjad…
– Min vän, lantarbetaren och småbrukaren Valiben, inspirerade oss, berättade Eve Crowley, rapportens huvudförfattare.
Valiben från Gujarat i Indien är en av de miljoner kvinnor som rapporten handlar om. Hon kommer från en jordbrukande kast. Vid tolv års ålder tvingades hon sluta skolan
och ta ansvar för hushållet sedan hennes pappa hade dödats
och hennes mamma och bror invalidiserats i en bilolycka.
Vid tretton giftes hon bort till en man som visade sig vara
alkoholist och blev arbetsoförmögen när han föll ner från
ett träd. När hon var sjutton hade hon tre barn och var
försörjningsskyldig för åtta personer. Hon arbetade hela
dagen på fälten, hela natten i en gödselfabrik, sov 1–2 timmar per natt och orkade varken tvätta sig, byta kläder eller hålla hemmet rent. Ändå var barnen ständigt hungriga.
Hon tvingades låna pengar av jordägaren och hamnade i en
skuldspiral.

ett utvecklingsprogram från regeringen. Vid 35 års ålder
drack hon för första gången i sitt liv mjölk! Mjölkförsäljning
och dagsverken med högre lön hjälpte henne att betala sin
skuld. Tack vare ett lågräntelån kunde hon betala sin mans
inteckningslån på jorden och fick med sitt eget namn på
den nya ägarhandlingen. Valiben har senare utbildat sig till
barnmorska i byn och de blivande fäderna har köpt en mobiltelefon till henne så att hon kan komma när som helst på
dygnet. Hon har kunnat köpa utrustning som en oxplog,
en biogasgenerator och en lykta som drivs med solenergi.
Valibens grupp får tillgång till bättre villkor på flera marknader genom att förhandla sig till lägre priser och högre
kvalitet på inköp av utsäde, gödselmedel och andra insatsmedel. De får högre priser på sina produkter när de säljer
gemensamt. De får bättre betalt och arbetar flera avlönade
timmar genom att själva stå för förädling, försäljning och
transporter. De har gjort sig oberoende av mellanhänder.

…till oberoende
Vändningen kom när Valiben organiserade sig i en självhjälpsgrupp och ett kvinnokooperativ. Därigenom fick hon
en identitet, blev medveten om att kroppen var hennes arbetsredskap och därför måste skötas, samt blev medveten
om sina rättigheter (lägstalön från storbonden och fattighjälp från staten). Genom gruppen kunde hon spara och låna
och lyckade skaffa en buffel till subventionerat pris genom

Lär av Valiben
– Valiben företräder nu 10 000-tals kvinnor i sin förening.
Slutsatsen är att det inte räcker att vidta en isolerad åtgärd
utan man måste arbeta med ett brett spektrum. Om utarbetade fattiga landsbygdskvinnor får möjlighet visar det sig
att de har kunskap, förmåga, kapacitet och använder bra
arbetsmetoder. De kan organisera sig och är intresserade
av att förbättra sina och sina familjers liv samt att investera
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pengar för att få det bättre. För att förbättra kvinnornas
möjligheter måste vi lyssna på dem och utgå från deras behov, konstaterade Eve Crowley.
Valibens liv och utveckling är ett exempel på vad FAOrapporten konstaterar: Att öka jämställdheten i jordbruket
förbättrar ekonomin genom högre produktivitet, tryggare
livsmedelstillgång och bättre hushållsekonomi. Kvinnor
använder dessutom oftare än män inkomsterna till hälsoåtgärder, nyttig mat och skolavgifter, vilket kommer hela
familjen till godo och i förlängningen lyfter hela samhället.

Kvinnor är lika effektiva som män
Utvecklingsländernas jordbruk underpresterar och det beror till stor del på kvinnornas förhållanden. Kvinnor utgör i
genomsnitt 43 procent av arbetskraften i utvecklingsländernas jordbruk, men andelen varierar stort mellan länder och
världsdelar. Lägst är den i Latinamerika (20 procent) men
i både Östasien och Afrika söder om Sahara är hälften av
jordbruksarbetarna kvinnor. Kvinnor är lika effektiva bönder som män, men kvinnor har sämre tillgång till insatsmedel, teknik och rådgivning, brukar mindre gårdar med
sämre jordar och tvingas dessutom oftare arbeta deltid eller
som säsongsanställda med lägre lön. Kvinnor saknar kontroll över jord, familjemedlemmars arbetskraft och andra
resurser som är nödvändiga för att garantera ett jämnt utbud av produkter. Därför är det oftast män som får kontakt
på jordbruksproduktion medan kvinnor står för mycket av
familjearbetskraften.
Om kvinnor ges samma möjligheter som män kan de
öka avkastningen med 20–30 procent. Det skulle öka utvecklingsländernas jordbruksproduktion med 2,5–4 procent
och – lite hårdraget – leda till att 12–17 procent (100–150
miljoner) färre människor skulle behöva gå hungriga.
Lagar mot traditioner
I genomsnitt är 20 procent av dem som har rätt till jorden
(antingen som ägare eller brukare, s k landholder) kvinnor.
I Väst- och Centralafrika, Nordafrika och Främre Orienten
är endast tio procent av jordrättsinnehavarna kvinnor.
Moçambique är ett av de länder där störst andel av arbetskraften i jordbruket utgörs av kvinnor – drygt 65 procent. Det beror på att män av tradition arbetar i Sydafrikas
gruvor. Enligt den officiella lag (från 2003) som reglerar
jordägandet, ägs all jord av staten men män och kvinnor
kan bruka den, var för sig eller tillsammans. I praktiken
gäller det traditionella brukandet, det vill säga sonen ”ärver”
fadern. När kvinnan flyttar till mannen får hon del i hans
mark, men om han dör kan hon förlora jorden och därmed
sin försörjning till hans släktingar. Ungefär 23 procent av
jordrättsinnehavarna är kvinnor.
Lena Widefjäll gjorde 2006 en mastersstudie av mäns
och kvinnors situation i en by i Moçambique. Hennes erfarenheter överensstämde med FAO-rapporten. Könsrollerma
gjorde att kvinnor förutom jordbruksarbetet skötte nästan
alla dagliga hushållssysslor och därigenom hade en mycket
större arbetsbörda än män.
– Kanske luckras könsrollerna upp, men det går mycket
långsamt, konstaterade Lena Widefjäll.

Förändringar av traditioner
Åke Barklund berättade varför jämställdhetsfrågor ansågs
viktiga i arbetet på ett regionalt kontor för jordförvaltning i
Östafrika, där han hade jobbat: ”Det är rättvist och jämlikt
samt bra för produktiviteten”, var det svar han fick.
– Vi försökte hela tiden aktivt involvera både män och
kvinnor, men den riktigt tuffa uppgiften var inte den rättsliga diskrimineringen utan de djupt rotade traditionerna.
De måste förändras.
Eve Crowley gav exempel på hur diskussioner om den
rättsliga diskrimineringen av kvinnor när det gäller rätten
till land också ledde vidare till en diskussion om det orättfärdiga i mäns traditionella våld mot kvinnor. Och Valibens
man misshandlade henne för att hon bröt med traditionerna
och ”rände ute på byn”. Men när kvinnogruppen hade sitt
nästa möte hemma hos henne, upptäckte han att Valibens
arbete i kvinnogruppen var till nytta för honom och då til�lät han henne att fortsätta arbetet. Så det går att förändra
traditioner.
Kontroll över jord, pengar och makt
Melinda Fones-Sundell menade att rättssystemet måste finnas på plats för att praktiken ska fungera:
– Investeringar blir skakiga om man inte vet om man har
rättslig tillgång till jord, speciellt för kvinnor.
För att nya icke-diskriminerande lagar och nya handlingsprogram ska nå ner till gräsrotsnivå måste man förändra förhållandena när det gäller jord, pengar och makt.
Kvinnor måste få tillgång till jord i mycket större utsträckning och de måste också få inflytande över hushållets användning av pengar. Ofta kontrollerar en person (mannen)
hushållets penningflöde trots att hushållet består av flera
arbetande personer. Pengarna kanske används till sådant
som inte är så viktigt för jordbruket. Icke-monetära system,
exempelvis kolkompensation, kan också ge ett tillskott till
hushållet.
Makt och inflytande brukar följa kontroll över jord och
pengar. För att kvinnor ska få makt och inflytande måste de
ges röst i de pågående politiska processerna, inte bara genom
enskilda organisationer. Därför måste man också engagera
högt uppsatta kvinnliga politiker som inte är vana vid att
kommunicera med fattiga kvinnor i jordbruket. Slutligen,
för att kvinnor ska få makt och inflytande måste också män
mobiliseras. Jämställdhet är viktigt för både kvinnor och
män.


Medverkande talare: Magnus Kindbom, Landsbygdsdepartementet, Ewe Crowley, FAO, Lena Widefjäll,
Mälardalens högskola, Lasse Kranz, Sida, och Melinda
Fones-Sundell, SIANI.
Christina Engfeldt, f d FAO Norden, var moderator.
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Volym
eller
vikt?

Hur ska vi mäta groten?
Hur ska vi mäta groten så att markägare, åkare och avverkningsföretag får rätt ersättning? Och hur kommer mätningen av skogsbränsle att hanteras i den nya virkesmätningslag som väntas träda i kraft om några år?
Dessa frågor diskuterades vid det rundabordssamtal som KSLA:s energikommitté genomförde den 31 mars 2011.
Text: Carl Henrik Palmér • Foto: Ylva Nordin

– Nya regler för virkesmätning kommer troligen att träda i
kraft den 3 mars 2013 – men det är lite osäkert, inledde Jan
Bäcke, Skogsstyrelsen. Först trodde vi att det räckte med
att bara ändra föreskrifterna, men det har visat sig att det
krävs en ny lag för att utvidga tillämpningsområdet, och då
måste det gå via EU.
Dagens virkesmätningslag är från 1966 och den täcker
bara in massaved och sågtimmer av barrvirke. Den nya lagen ska även inkludera regler för mätning av skogsbränsle. Det är branschen som har tryckt på – man vill visa att
skogsbränsle är ett fullvärdigt sortiment från skogen, inte
bara skräp.
– Skogsstyrelsen arbetar nu med att ta fram föreskrifter
till den nya lagen, fortsatte Jan Bäcke, och gav några exempel på frågor som kommer att regleras:
 Endast metoder som har stöd i vetenskap och beprövad
erfarenhet kommer att få användas vid mätning av virke
och skogsbränsle.
 Mätmetoderna ska kunna ge en specificerad lägsta noggrannhet på partinivå.
 Mätutrustningen måste kontrolleras dagligen och kontrollresultaten ska sparas i minst två år.
 Mätbesked ska skickas ut till både köpare och säljare och
de ska ange vilken mätmetod som använts.
Det är också viktigt att det handelsmått man använder
är kontrollerbart.
Däremot kommer virkesmätningslagen, eller dess föreskrifter, inte att reglera hur skogsbränslet ska mätas rent
tekniskt. Det är upp till marknaden att bestämma. Och
reglerna kommer bara att gälla för det första försäljnings6
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ledet för skogsbränsle, det vill säga mätning som görs för att
bestämma markägarens ersättning.

Rationell vägning
– Vi ska ha en likformig, rättvis mätning av virke, och
det gäller förstås också för skogsbränsle, sade Christina
Lundgren vid SDC och VMK (ett kontrollorgan inom
SDC/virkesmätning).
Det finns många intressen och intressenter kring virkesmätning av skogsbränsle:
 Värmeverken betalar normalt efter energiinnehåll – ofta
mäts den indirekt som ton torrsubstans.
 Åkarna vill ha mätning av vikten i råton, eftersom det är
betalningsgrundande.
 Skogsägaren får oftast betalt efter skäppmätning, det vill
säga volymen flis i m3s. Det är dock inte ett riktigt bra
mått, eftersom flisen packar ihop sig under transporten.
– På sikt kommer säkerligen skogsbränsle att vägas,
trodde Christina Lundgren. Allt bättre tekniska lösningar
kommer, t ex vågar som automatiskt väger lasset via fordonets luftfjädring eller töjtrådar i fjädringen. Kranvågar
kommer också – de väger varje skopa som lastas, och summan av alla kranlyft blir då lika med lastvikten.
Ulrik Långberg vid Sveriges Åkeriföretag förespråkade
också vägning.
– Vikten är viktig i transportplaneringen, och kanske
kan skogsbränslet öppna upp för vägning av alla sortiment,
trodde han.
Vägning går snabbare än volymmätning. Och om man

vet hur mycket lasset väger så kan man utnyttja bilen maximalt – då blir det ännu mer intressant att ha lätta fordon,
som medger en hög nyttolast.
– Med fordonsvågar skulle vi kunna lasta maximalt
på varje fordonsdel och därigenom kunna öka den lagliga
lastvikten något – kanske från dagens 60 ton till 65 ton.
Trafikverket är inte helt ointresserat av en sådan tankegång.
På sikt efterlyste Ulrik Långberg originalmonterade fordonsvågar. Det finns redan i Australien och Nya Zeeland.
– Det kan rationalisera hela logistikkedjan. Om branschen vill kan alla fordon ha vågar om tre år.

Mäta volym
– Marknaden för skogsbränsle är spretig, sade Sofia Persson
vid Södra Skogsenergi.
Verksamheten har vuxit mycket på kort tid. För Södras
del har skogsbränslet ökat från ca 1 TWh år 2000 till runt
4,3 TWh i dag. Södra levererar nu skogsbränsle till 30 terminaler och 80 mottagningsplatser.
– Södra betalar tills vidare skogsägaren efter volym flis i
stjälpt mått, sade hon. På en del värmeverk finns det mätare
från virkesmätningsföreningen, men ibland, framförallt på
terminaler men även på mindre värmeverk, är det åkaren
som rapporterar hur stor volym som körts in. Det blir då en
så kallad partsmätning, alltså inte en mätning av oberoende
part.
Åkaren får betalt efter ton eller flisvolym och värmeverket/kunden betalar för MWh eller flisvolym, det varierar
lite mellan mottagare.
Ett skäl till att Södra betalar skogsägaren efter stjälpt
mått flis, inte MWh, är att skogsägaren inte kan påverka
flisens energiinnehåll. Det är Södra, inte skogsägaren, som
styr hur länge groten får ligga på hygget, hur länge den
lagras vid avlägg och hur väl den är skyddad mot regn.
Dessutom varierar fukthalten över året – det fluktuerar
mellan 25 och 45 %, beroende på när groten skotas ut från
hygget.
Energiinnehåll i en grotvälta går inte att kontrollera –
ett regnväder efter den första mätningen kan förändra resultatet helt.
– Vi måste ha en rättvis ersättning över året – den markägare som råkar få sin grot utskotad under sommaren ska
inte ha mer betalt än den vars grot körs ut sent på hösten,
sade Sofia Persson.
– Ett problem med dagens system är att det tar lång tid
innan skogsägaren får sin slutliga betalning, fortsatte hon.
Affären slutregleras först när groten flisats och körts in till
kund eller terminal. Det kan ta upp mot tre år med väntetid
på hygget innan groten skotats ut, väntetid vid bilväg plus
ledtider för administration.
Sofia Persson avslutade med att konstatera att mätning
av skogsbränsle ska vara kostnadseffektiv, rättvis, säker
och kontrollerbar. Spårbarhet och korta ledtider är andra
nyckelord.
Mätning för produktivitet och information
– Mätning ska driva produktivitet, sade Karl Sandstedt,
biobränsleansvarig vid Göteborgs Energi. Mätning behövs
också för att redovisa affären och för att ge information till
logistikapparaten. Samtidigt ska man inte mäta i onödan

– i slutändan är det alltid kunden som får betala för alla
aktiviteter.
– Det finns många positiva följdeffekter av en bra mätning. Väger vi rätt, kan vi se till att landsvägstransporterna
är lagliga. Vi kan spåra råvaran, så att det inte kommer med
grot från naturskyddade områden. Och det är inte svårt att
mäta rätt, om man bara vill, sade han.
Göteborgs Energi använder ganska lite biobränsle i dag,
cirka 10 procent. Resten är spillvärme plus lite fossilt när
det är riktigt kallt.
– Kvalitet är inte bara fukthalt, utan även sådana saker
som fraktion, askhalt, menade Karl Sandstedt. Andelen
grön flis är också en kvalitetsvariabel.
Karl Sandsteds förslag var att branschen ska arbeta med
torrton i hela kedjan. Det är rättvist mot markägaren och
det är lätt att jämföra massaved och bränsle. Men för att få
torrton måste man bestämma fukthalten – och den kan inte
mätas, bara skattas. I Göteborg registrerar man på försök
bränslets fukthalt med hjälp av en s k NIR-sond, som sticks
ner i lasset på några ställen.
– Vi vill inte ha någon hokus-pokus-mätning av skogsbränslet, avslutade han.
– Vi mäter skogsbränslet för prissättning, planering,
uppföljning och utveckling, sade Rolf Björheden vid
Skogforsk. Mätningen ska vara objektiv, kontrollerbar och
relevant, samtidigt får den inte vara för dyr.
Värdeinnehållet i skogsbränsle stiger ju närmare värmeverket vi kommer. Värdet består av posterna råvara plus
arbete plus risk. Med dagens system tar skogsägaren en stor
del av risken – det kan bli backlash.
Rolf Björhedens förslag var att man skulle spalta upp
kedjan och mäta skogsbränslet flera gånger, vid varje steg
i affärsprocessen. Det ger rätt betalning i alla led, menade
han.

Mätning vid avverkningen
– Varför inte utgå från skördarens mätning på hygget när
man mäter skogsbränslet?, undrade Lars Wilhelmsson,
Skogforsk.
Den bästa informationen om skogen och träden får man
i avverkningsögonblicket. Skördarna mäter i dag trädens
längd och diameter med god noggrannhet. Det ger en bra
bild av stamvedens volym. Utifrån stamvolymen går det att
skatta volymen grot per träd med hjälp av nyutvecklade
funktioner, som baseras på trädslag, bonitet, läge i landet
med mera. Den här informationen är gratis, skördaren måste ju ändå mäta stammen.
– Dessutom är fukthalten för nyavverkad grot relativt
konstant över året, det handlar om strax under 50 procent
för gran och strax över för tall. Vet vi volymen i avverkningsögonblicket kan vi också skatta torrvikten med hög
noggrannhet.
– Men det finns förstås problem, erkände han. All grot
kommer inte ut från hygget, en del missas och en del måste
användas för att skydda marken. Men det kan man komma
runt genom att skördarföraren för varje träd anger om avverkningen är bränsleanpassad eller ej, d v s om föraren bedömer att groten ska tas ut eller ligga kvar. Visst blir det en
del osäkerhet, men den är i slutändan troligen mindre än
den ackumulerade osäkerheten av att mäta vikt, volym och
torrhalt, trodde han.
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En ny bok

Virkesmätningens historia
Det tar ett tag innan tanken sjunker in, kanske därför att
den verkar så självklar, närmast banal – alla träprodukter
vi omger oss med, från skrivbord och hyllor till kartonger
och tidningspapper, har någon gång växt som träd i en
skog. På vägen från skogen till användbara ting i vår omgivning byter träden ägare och fogas in i en industriell
process och blir varor på olika marknader.
Av Per Eriksson • Foto: Ylva Nordin

Den tekniska sidan av
detta, hur det
går till att göra
pappersmassa
och möbler, vet
vi ganska mycket
om, liksom hur
dessa näringar utvecklats över tid.
Men vad som är
lätt att glömma bort
när man står framför
till exempel bokhyllan
Billy, är att varje timmerstock är unik, ingen
den andra lik, att det
är ett stycke natur som
formats till kvadratiska
och rektangulära skivor.
Historien om hur säljare av
timmer kommit överens med
köparna och metoden att bestämma hur mycket råvara en
timmerstock antas innehålla
liksom detta timmers kvalitet
vet vi, om vi inte arbetat med frågan, i det närmaste ingenting om.
Och möjligheterna att ta reda på
det har varit närmast obefintliga.
Tills nu. Tidigare i år utgavs
i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens serie Skogs- och
Lantbrukshistoriska
meddelanden
(SOLMED) Ronny Petterssons Mitt
emellan virkesintressen. Virkesmätningens
historia i Sverige.

Viktig kugge
Detta kan förefalla märkligt eftersom mätningen varit en
alldeles avgörande kugge i den process som gör ett stycke
8
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skog till exempelvis ett bord. Mätningen utgjorde dels underlag för ersättningen mellan köpare och säljare, dels ett
underlag för tillgången på råvara kommande säsong, och var
dessutom ett viktigt instrument för att styra produktionsprocessen, det vill säga att se till att rätt kvalitet hamnade
på rätt plats.
Boken består av en stomberättelse författad av Ronny
Pettersson, som är lektor vid
ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet. Till detta kommer sex specialberättelser.
Tillsammans fyller stomberättelse och specialberättelser 652 sidor med en
mängd bilder, diagram
och figurer.
Stomberättelsens
funktion är att ge
övergripande bild av
virkesmätningens
utveckling liksom
dess plats och roll i
skogshanteringen
och spänner över
tidsperioden
1890–2008.

Specialberättelserna inriktar
sig på ett antal särskilt intressanta teman i
virkesmätningens historia. Fem av dessa är skrivna
av personer med praktiska erfarenheter av olika aspekter av
virkesmätning.
Lennart Forsberg, som bland annat arbetat inom dåvarande Virkesmätningsrådet och som därmed bidragit till
virkesmätningens faktiska utveckling i landet, skriver om
hur mätplatser, mättekniker och mätmetoder förändrats

över tid. Jan Hagblom skriver om hur virkesredovisningen
gick till efter det att Skogsbrukets Datacentral bildades, där
han också var verksam. Britt Liljewall, som liksom Ronny
Pettersson är professionell historiker, undersöker i ett kapitel
virkesmätarnas självbilder och yrkesidentitet. Olov Petersson
berättar om erfarenheter han gjort under sin tid som mätningschef vid Wermländska Inmätningsföreningen. Mats
Nylinder, professor i virkesmätning och aptering vid institutionen för skogens produkter vid SLU i Uppsala, studerar
forskningens betydelse på virkesmätningens område. I ett
avslutande kapitel beskriver Lars Björklund virkesmätningens senaste utveckling under 2000-talet.
Stomberättelsen upptar den största delen av boken, 428
sidor inklusive referenser. Den tar avstamp i en snabb tillbakablick över skogsindustrins utveckling under 1800-talet,
ett århundrade som innebar en exempellös förändring av
hur skogens produkter användes. Men tillkomsten av en
mer organiserad och enhetlig virkesmätning sker inte förrän i slutet av 1800-talet, det vill säga efter det att den mest
dramatiska efterfrågeökningen redan skett.
Den första mätningsföreningen bildades 1892 då representanter för 18 trävarubolag sammanträdde i Härnösand
för att bilda en förening för att mäta inköpt timmer längs
Ångermanälven. Föreningen kallades Ångermanelfens
timmerintumningsförening. Därefter dröjde det tills 1909
då sex massatillverkare bildar Wermländska inmätningsföreningen. Därefter bildas i ganska rask takt föreningar i
Norrland och Dalarna. I södra Sverige sköttes inmätningen
av köpvirke fram till och med mitten av 1940-talet av enskilda köpare.

Fyra teman
Genom hela stomberättelsen följer Pettersson fyra övergripande teman: det institutionella ramverkets utveckling; hur
metod och teknik utvecklats; mätningsföreningarna; operativa reglers och kontrollsystemens utveckling.
Det går så klart att dela upp denna drygt hundraåriga
historia på olika sätt. Pettersson har till exempel identifierat olika grunder för att studera mätningens historia. En är
att ta fasta på vem som utför mätningarna. Till en början
var detta en fråga som köparna intresserade sig för. Under
20-talet blev mätningen föremål för diskussion och offentlig granskning. Under 30-talet omvandlades föreningarna
till att bli gemensamma för köpare och säljare; de köp-

styrda föreningarna hade inte tillräckligt stort förtroende.
Virkesmätningsföreningarna som opartiska organisationer
styrda av såväl köpare som säljare utgör därför en viktig
brytpunkt i historien.
En annan utgångspunkt är att ta fasta på var själva mätningen äger rum. Till en början skedde detta till exempel
vid upplägg längs flottlederna och på avverkningsplatserna.
Från 1960-talet flyttades mätningen i hög grad till förädlingsanläggningarna.
Personligen är jag rätt svag för den mix av författare som
boken har; dels professionella historiker, dels personer som
praktiskt arbetat med den fråga som studeras. Det betyder
att erfarenheter och perspektiv som det skulle ta en traditionell historiker lång tid att hitta i arkiven görs tillgängliga. Samtidigt mår också en lekmannahistoriker bra av att
vägledas av en professionell historiker som har vana att se
övergripande strukturer och att foga in enskilda händelser
och verksamheter i ett större sammanhang.

Ett hopplöst virrvarr
När jag läste om virkesmätningens pionjärtid kom jag att
tänka på de amerikanska järnvägarnas tidiga historia. Till
en början hade de järnvägsbolag som trafikerade till exempel Chicagos centralstation en egen klocka vid perrongen,
där just detta bolags tid angavs. Någon central överenskommelse om vad klockan var fanns inte, vilket så klart kunde
ställa till problem för resenärer som skulle byta tåg.
Virkesmätningens första tid påminner inte så lite om
detta. Till en början fanns en rad olika mått och mätmetoder. Genom virkesmätningsföreningarna kom en standard
så sakteliga att fastläggas. Men så sent som på 1920-talet hävdade en statlig utredning att mätmetoderna var ”ett
hopplöst virrvarr”. Det var toppmätning och mittmätning,
engelska fot och tum, men också meter, svenska fot och
danska fot. Ett och samma bolag kunde använda svenska fot
för grövre gran och danska fot för klenare. Störst verkar förbistringen varit när det gäller brännved. Den mättes nästan
uteslutande i travat mått, i antingen kubikmeter eller famn.
Men famn var inte något enhetligt mått – 12 olika sorter
kunde vara i bruk på en och samma ort.
Det är en spännande historia som här presenteras.
Virkesmätningen borde genom den detaljrikedom som ges
kunna tjäna som mall för att studera och förstå reglers uppkomst och betydelse för fungerande marknader.
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Varför gör ni inte som vi säger?
Vid akademisammankomsten den 14 april sammanstrålade Torbjörn Fagerström, Lars
Leijonborg och Max Valentin i en diskussion om vetenskap, politik och sociala medier. Kulturjournalisten och akademiledamoten Gunilla Kindstrand var moderator för samtalet om
vilken roll forskningen spelar i ett demokratiskt samhälle.
Text: Eva Ronquist

Torbjörn Fagerström inledde med att rita två burkar, varav
den ena symboliserade vetenskapens domän och den andra
politikens, religionens och de sköna konsternas område.
Torbjörn menade att inom den egna domänen ska forskaren vara styvnackad och stolt, samtidigt som man ska vara
medveten om att vetenskapen inte kan hantera alla frågor.
– Det finns dock bara en enda verklighet, och det är
vetenskapens uppgift att beskriva den så väl som möjligt.
Frågor som kan avgöras vetenskapligt bör avgöras vetenskapligt. Eftersom vetenskapen aldrig kan vara säker på att
ha lyckats hitta den perfekta beskrivningen av verkligheten,
är den akademiska diskussionen med nödvändighet livlig,
sade Torbjörn Fagerström.
Det akademiska samtalet har blivit både snabbare och
mer lättillgängligt, i och med att det i viss mån flyttat ut i
bloggosfären och att den traditionella publiceringen i papperstidskrifter har utmanats av elektronisk publicering.
Enligt Torbjörn finns det en risk med att den akademiska
diskussionen blir offentlig – det är lätt att folk i gemen får
uppfattningen att forskare bara diskuterar och aldrig blir
överens, och att vetenskapen därmed inte är pålitlig. Ännu
värre blir det av att journalister i många fall känner ett behov av att balansera en vetenskaplig uppfattning mot en
uppfattning utifrån, som om de vore likvärdiga.

Lars Leijonborg, tidigare Högskole- och forskningsminister, svarade på rubrikens fråga med att konstatera
att vetenskapen visst spelar stor roll i politiken, men att
ett av problemen för politikerna är att forskare från skilda
discipliner säger olika saker. Diskussionen om dubbdäck i
Stockholmstrafiken är ett gott exempel på det, menade Lars
Leijonborg:
– De trafiktekniska forskarna hävdar att dubbdäck räddar liv, medan medicinska forskare pekar på att de partiklar
som dubbdäcken sliter upp från vägbanan i stället leder till
dödsfall.

Måste våga gå emot
– Den här typen av avvägningar lever politiker med varje
dag. Duktiga forskare har olika uppfattningar och politikerna måste fatta beslut. I vissa fall måste politikerna ha det
politiska modet att gå emot forskarna, hävdade han.
Som ett exempel på hur forskningen kan leda fel tog
Lars Leijonborg upp den pedagogiska forskningen, som
enligt hans mening har ”såpat utförsbacken för den svenska
skolan”.
Den tredje talaren var Max Valentin, som entusiastiskt
försvarade de sociala medierna.

Moderator vid sammankomsten var kulturjournalisten och akademiledamoten Gunilla Kindstrand. I panelen, sittande från vänster: Torbjörn Fagerström, professor emeritus i teoretisk ekologi och tidigare prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, Lars Leijonborg, tidigare högskole- och forskningsminister, samt Max
Valentin, VD på Fabel AB, som bland annat arbetar med nya organisations- och engagemangsformer. Foto: Ylva Nordin.
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– Det är härligt att även amatörer får finnas och uttrycka
sig. Jag är övertygad om att de sociala medierna innebär en
utveckling av demokratin, sade han.
Max Valentin hävdade att sociala medier skulle kunna
gynna forskningen, kanske genom ett initiativ liknande
det som hans eget företag har utvecklat på kulturområdet,
CrowdCulture, där enskilda människor genom mikrofinansiering kan stödja olika kulturprojekt. Han uppmanade
också forskarsamhället att ännu mer använda sociala medier
för att nå ut med forskning – det är billigt och effektivt.
Diskussionen blev livlig. Den som hävdade att dumheten ofta får stå oemotsagd i bloggosfären fick mothugg.
Om forskarna tycker att folk är dumma kanske de inte varit
tillräckligt duktiga på att kommunicera. Allmänheten har
fortfarande stort förtroende för forskningen, men förtroendet sviktar, visar föreningen Vetenskap & Allmänhets
årliga undersökning. Det beror i sin tur främst på två saker:
att människor tror att forskningen är styrd av politik och
ekonomiska intressen, och att de tror att forskare fuskar.
– Man ska heller inte idealisera forskaren, sade en tidigare forskare i publiken. Det går inte att förneka att det
finns mode i forskning, och att forskningen i viss mån styrs

av olika maktcirklar. Vetenskapen försvarades dock av
Torbjörn Fagerström:
– Självklart kan en enskild forskare som människa ha
brister, men forskning som kollektiv process är oerhört effektiv!
Sture Hansson hävdade att det finns skillnader i status
mellan olika discipliner.
– Forskning från ingenjörsvetenskaperna ifrågasätts
inte alls på samma sätt som biologisk forskning, menade
han, och jämförde tilltron till hållfasthetsberäkningar för
Öresundsbron med tilltron till forskning om havens fiskbestånd. Hans frågor om hur man ska komma tillrätta med
detta förblev obesvarade.
Forskarsamhällets frustration över att vetenskapliga resultat inte får genomslag i samhället framfördes också av
akademiens preses, Sara von Arnold. Hon frågade hur man
ska göra för att få folk att förstå att klonade träd inte är
farliga. På detta svarade Max Valentin att problemet sitter
i själva ordet kloning, som sedan länge används för skräckbilder inom science fiction. Något att tänka på för åhörarna,
som fortsatte att intensivt avhandla detta och många andra
spörsmål över ärtsoppan i Oscars källare.


Boksläpp

Svensk agrarhistoria nu på engelska
En internationell läsekrets får nu chansen att lära sig mer
om om svensk agrarhistoria sedan boken The Agrarian
History of Sweden 4000 BC–AD 2000 kommit ut.
Text: Per Thunström

Boken finns ute i bokhandeln och naturligtvis hos internetbokhandlarna Adlibris och Bokus. Denna agrarhistoria
på engelska kan sägas vara en fortsättning på projektet Det
svenska jordbrukets historia som kom ut med sina fem band
för snart tio år sedan – och som påbörjades för cirka 20 år
sedan. Fredrik Sterzel, ordförande i Stiftelsen Lagersberg
som bekostat utgivningen, skämtade vid boksläppet på
akademien om att de pigga docenter som då startade projektet har nu hunnit bli blivit grånade professorer.
Den särskilt inbjudne engelske agrarhistorikern
Richard Hoyle, som även är redaktör för den ansedda The
Agricultural History Rewiew, satte in den svenska agrarhistorien i sitt stora europeiska sammanhang. Han menade
även att det var en bedrift att alla författare kunnat skala
ner och enas om denna text utan större stridigheter.
Ekonomhistorikern Susanna Hedenborg, som kommenterade boken, ansåg att det var en stor fördel att de
olika författarna hade lyckats få med sig sina centrala frågor och att därmed exempelvis genusaspekten kommit med
på ett förtjänstfullt sätt.
Att det nu gått närmare tio år sedan det stora arbetet
med fembandsverket tills den engelska versionen utkom

var ingen nackdel, ansåg redaktörerna Janken Myrdal och
Mats Morell. De ansåg att det var viktigt för dem att få
en viss distans till det tidigare arbetet för att få den rätta
överblicken och att lyckas åstadkomma en syntes, då de fem
banden på totalt drygt 2 100 sidor skulle ”komprimeras” till
det engelska enbandsverkets 336 sidor.
Det gynnsamma klimatet gjorde att det efterföljande
minglet med ett 80-tal närvarande kunde ske utomhus i
trädgården i den ljumma majkvällen.

KSLA Nytt & Noterat • nr 2 2011

11

Lokal mat

Från produktion till konsumtion
Lokal mat är trendigt och efterfrågan blir större och större bland konsumenter, handlare och
krögare. Vid konferensen Lokal mat – från produktion till konsumtion hos KSLA den 7 april
diskuterades marknadskrafterna och motiven bakom utvecklingen ur olika synvinklar; det
nationella perspektivet, kommun, grossist- och handelsperspektivet och producentperspektivet. Mycket kretsade kring definitioner.
Text: Rune Andersson

En rad undersökningar har konstaterat att intresset för närproducerad mat är stort bland konsumenterna och är dessutom i ökande. Försäljningen av denna typ av mat har ofta
skett antingen direkt på gården eller i form av torghandel.
Med ett ökat konsumentintresse följer ett allt mer tilltagande engagemang även hos de stora matvarukedjorna som
ICA, COOP och Axfood. Alla dessa erbjuder nu ett visst
sortiment av produkter som härrör från en närregion till
butiken ifråga.
Utvecklingen styrs också av politiska utspel och ställningstaganden, t ex satsningarna runt begreppet Matlandet
Sverige. Flera hävdar att efterfrågan på närproducerade
produkter kommit att begränsa och delvis ersätta efterfrågan av ekologiska produkter. Detta kan ha ett samband med
att mer än hälften av det ekologiska utbudet är import och
har i många fall transporterats långt.

Vad är egentligen lokalt?
En återkommande fråga är hur man definierar begreppet ”Lokal Mat” och hur närliggande begrepp som
Närproducerat, Regional mat och Småskaligt producerad
mat relaterar till det. Många använder begreppen Lokal
Mat och Närproducerat som synonymer.
LivsmedelsSverige definierar Regional Mat som en produkt som producerats med en geografisk identitet eller med

Lokal, regional eller närproducerad mjölk? Foto: Patrik Evertsson.

12

KSLA Nytt & Noterat • nr 2 2011

annat tydligt mervärde. Sådana produkter kan ha en marknad som sträcker sig långt utanför det lokala. Den italienska
parmaskinkan är det vanliga exemplet på detta.
Småskaligt producerat bör rimligen vara skilt från de
två andra begreppen och behöver inte vara relaterat till vare
sig produktmervärden eller avstånd mellan produktion och
konsumtion på annat sätt än att det är vanligt att den lokala
och regionala maten också är framställd i små till medelstora företag.
Någon entydig definition har ännu inte presenterats eller
anammats brett. Flera konferensdeltagare ansåg att detta
behöver åtgärdas medan någon menade att det inte hade
någon avgörande betydelse för praktiken. Ekonom Sara
Johansson från Jordbruksverket påpekade dock att utan en
entydig definition är det omöjligt att få fram statistik för att
t ex belysa den lokala matens marknadsandel.
Vid paneldiskussionen ansåg flera att forskningen
runt lokalmatkonceptet är helt otillräcklig. Möjligen kan
även definitionsfrågan inkludera vissa forskningsinsatser.
Konceptet skapar frågor som: Hur blir man en framgångsrik
entreprenör? Hur optimeras transportarbetet? Hur garanteras produktsäkerheten? Vad gör jag själv som företagare
och vilka tjänster bör inhandlas? Hur görs en framgångsrik
upphandling? Hur är det med den långsiktiga hållbarheten?
Kan närodlat bli en del i den fysiska planeringen?
Nya lantbrukare som vill börja producera för den lokala

marknaden behöver stöd och information om hur man gör.
Det kan gälla hur man beskriver sin produkt eller hur man
skapar tillväxt och lönsamhet. Ett särskilt behov är att tillägna sig kunskap om reglerna kring sådant företagande. En
deltagare hade erfarenheten att det är mycket svårt att starta
matproduktion inom stadens hägn.
Det råder alltjämt stor oklarhet om hur den offentliga upphandlingen av närproducerat ska göras.
Miljöstyrningsrådets råd och anvisningar utnyttjas flitigt
och det är angeläget att detta stöd får fortsätta. Domstolarnas
rättsprövningar ger ännu ingen entydig vägledning då domarna fallit olika. Man kan anta att tolkningsutrymmet

vidgas med tiden. Madeleine Granvik, SLU, har i sin forskning konstaterat att endast 7 % av kommunerna har en upphandlingspolicy. Peter Börjesson från Färskvarukompaniet
varnade för att en alltför strikt definition kan bli ett hinder
för entreprenörskapet på landsbygden. Han hade också erfarenheten att ju mer man kravspecificerar och aggregerar
den kommunala upphandlingen desto svårare blir det att få
den i hamn.
Det klargjordes att ”Lokalproducerat” är inte ett användbart kriterium i offentlig upphandling. Det strider mot
EU:s regler om öppen konkurrens över nationsgränserna.



Några slutsatser
• Ett seriöst försök bör göras att reda ut vad som kan torgföras som Lokal mat eller benämnas med andra uttryck. LivsmedelsSverige
antar utmaningen. En bättre definition behövs bland annat för att kunna samla statistik och identifiera indikatorer.
• Det kan vara svårt att få lokala producenter att hörsamma inbjudan vid offentlig upphandling. Orsakerna varierar och bör
närmare utredas och hur upplevda hinder undanröjs.
• Lantbrukarna är ovana vid att agera i lokala livsmedelskedjor och bör få kunskapsstöd. Hur en sådan support bäst utformas
bör utredas. LRF har en viktig roll och landsbygdsprogrammets resurser bör kunna användas.
• Forskningen till stöd för utveckling av den närproducerade maten bör förstärkas. Forskningen bör helst organiseras i tvärvetenskapliga program för att kunna göra synteser över hela kedjan från produktion till hur man når konsumenten.
• Språkbruket rörande den lokala matens kvalitéer och mervärden bör berikas och bli mer målande. Hur beskriver man en
produkts smak, doft och konsistens?
• Den lokala matens betydelse vid kriser som smittutbrott, energibrist eller översvämningar bör närmare granskas och analysen
differentieras på nationella respektive lokala kriser.
Hämta rapporten från konferensen den 7 april 2011 här: http://www.ksla.se/aktivitet/lokal-mat/

Förhoppningarna vid Berteboskonferensen 2008 på väg att uppfyllas

Golden Rice kan bli godkänt 2015

Bertebospristagaren Ingo Potrykus skapelse Golden rice,
ett A-vitaminberikat ris, kan vara på väg att börja odlas i
Bangladesh. Det genetiskt modifierade riset ska genomgå
fler tester i växthus och fältförsök men ansvariga tror att det
blir godkänt för odling i Bangladesh under år 2015.
Vart femte barn och nästan var fjärde gravid
kvinna i Bangladesh lider av A-vitaminbrist, enligt
Världshälsoorganisationen WHO. Det kan leda till blindhet och ökad barnadödlighet. Enligt forskare skulle 150
gram per dag av det genmodifierade riset vara tillräckligt
för att tillfredsställa det dagliga behovet av A-vitamin.
Enligt tidningen The Daily Star har Syngenta gått med
på att riset kan säljas utan royalty och därför kommer det
inte att kosta mer än andra rissorter när och om det kommer
ut på marknaden 2015.
Professor Potrykus presenterade Golden Rice vid
Berteboskonferensen i Falkenberg i september 2008, betit-

lad Golden Rice and other biofortified food crops for developing countries - challenges and
potential. En utförlig rapport
finns i tidskriften KSLAT nr
7-2008:
http://www.ksla.se/publikationer/kslat/kslat-7-2008/
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För att möta dagens stora utmaningar krävs

Omdanade institutioner
och tillväxt med kvalitet
År 2050 finns det fler än nio miljarder människor på jorden. Trots försök att stävja klimatförändringarna är det fyra
grader varmare i medeltal, jämfört med tiden före västvärldens industrialisering. Efterfrågan på energi har mångdubblats, liksom produktionen av bioenergi. Ökad levnadsstandard i utvecklingsländerna har ökat konsumtionen
av varor och transporter, samtidigt som både olje- och mineraltillgångarna – traditionella byggstenar till västvärldens välstånd – tar slut. Konflikter uppstår om rätten till mark och råvaror, inklusive från skogen. Länderna på
den södra delen av klotet leder teknikutvecklingen och, om krafttag inte tagits för att omdana de internationella
institutionerna, vet man fortfarande inte vem som ”styr världen”.
Text & foto: Anna Strom

Men än så länge är det den 8:e juni
2011. På podiet i Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens plenisal i
Stockholm står KSLA-ledamoten Sten
Nilsson och talar ödesmättat om vad
som komma skall. Han beskriver vad
en grupp experter inom områden som
utveckling, ekonomi, miljö och jordbruk kom fram till när de möttes på
Chatham House i London förra månaden. Nämligen att ett antal redan
kännbara globala ”megatrender” kommer att göra stora avtryck på världens
utveckling de kommande 20–50 åren,
och att de kan få oanade konsekvenser då de samspelar. Detta då de både
påverkas av och påverkar tillgången på
och användandet av världens naturresurser, inklusive skogen. Det är det
som dagens seminarium på KSLA
handlar om, Globala trender – konsekvenser för användandet och utvecklingen av naturresurser.

Naturresurserna ”tar slut”
En tydlig tendens är att medelklassen i utvecklingsländerna växer och
att världens maktcentra förskjuts mot
det södra halvklotet. Skillnaden jämfört med tiden före västvärldens industrialisering är att vi inte har samma
naturresursbas att luta oss emot som
då, säger Andy White, som företräder
tankesmedjan Rights and Resources
Initiative (RRI) i Washington D.C.
och arbetar för att lokalbefolkningar i
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utvecklingsländerna ska få sina rättigheter tillgodosedda i fråga om tillgång
till skog och mark.
White refererar till internationellt
kända författare som menar att bristen på naturresurser kommer att bli ett
”permanent tillstånd” i världen framöver, särskilt då det gäller mark, vatten
och brukbara jordar. Detta har redan
börjat synas i priserna på basvaror,
vilka, påminner Andy White, sköt i
höjden under förra året.
– Det här är den viktigaste händelsen sedan den ekonomiska revolutionen, säger White inför de 80 seminariedeltagarna; forskare, beslutsfattare
från den svenska skogssektorn och representanter från internationella frivillig- och påverkansorganisationer.
Till detta ska läggas att det enligt
forskare pågår en snabb utarmning av
artrikedomen, en trend man inte lyckats vända trots att omfattande försök
gjorts att beskydda arter genom avtal
som Förenta Nationernas konvention
för biologisk mångfald och Europeiska
unionens Natura 2000-nätverk av
skyddade områden. Enligt svenska
Världsnaturfondens generalsekreterare
Håkan Wirtén är 90 procent av ekosystemtjänsterna hotade, till stor del på
grund av att västvärlden och de rikare
utvecklingsländerna belastar jorden
ungefär tre gånger så mycket som vad
som är hållbart enligt officiella beräkningar.

Effekterna av klimatförändringarna kommer att spela världen spratt
genom att ändra förutsättningarna för
att bedriva jord- och skogsbruk. Enligt
Godwin Kowero från African Forest
Forum så hotas en stor del av Afrikas
skogsbeklädda områden av uttorkning.
Där skulle man behöva den utvecklade
världens hjälp att sanera marken, plantera nya träd och bidra med kunskap
om hur man sköter och brukar skogen
på ett hållbart sätt.
Ujjwal Pradhan, som leder den
asiatiska delen av World Agroforestry
Centre, säger att ”tillit, säkerhet och
samverkan” är de viktigaste elementen
för att man ska kunna samla sig kring
motåtgärder och ett hållbart brukande
av jorden och skogen i utvecklingsländer som Indonesien, där han är aktiv.
Sedan måste det finnas ett starkt ledarskap på internationell nivå som ser till
att samma tydliga regler gäller världen
över och som ger lokala och regionala
aktörer frihet att uppfylla de gemensamma målen på bästa sätt.
Här är det viktigt att man gör sig av
med överlappande regler och lagar som
hindrar lokala entreprenörer att utvecklas, säger både RRI:s Andy White
och Lennart Ackzell från den gren av
svenska Lantbrukarnas Riksförbund
som arbetar för att ”stärka” lokalbefolkningen i Kenya och att dela med
sig av svenska erfarenheter av att sköta
och bruka skogen även till kinesiska
skogsägare. Också Susan Kandel från

Talare vid seminariet Global trends – implications on the development and use of natural resources hos KSLA den 8 juni 2011. Främre raden fr v: Arvind
Khare, RRI, Central- och Sydamerika; Susan Kandel, PRISMA, El Salvador; Johan Rockström, Stockholm Environment Institute och Stockholm Resilience Centre;
Andy White, , RRI; Lars-Göran Sandberg, Timwood AB; Godwin Kowero, African Forest Forum; Åke Barklund, KSLA. Mittraden fr v: Sten Nilsson, KSLA; Ujjwal
Pradhan, The World Agroforestry Centre, Indonesien; Lisa Sennerby Forsse, SLU, Håkan Wirtén, WWF; Johan Schaar, Sida; Lennart Ackzell, LRF. Bakre raden fr v:
Fredrik Ingemarson, SIFI; Björn Lundgren, KSLA.

PRISMA, som bedriver applicerad
forskning om Latinamerikas utveckling, understryker vikten av att ge lokal- och ursprungsbefolkningar markrättigheter och att överföra kunskap
och teniska lösningar för detta.
Sten Nilsson konstaterar att nya
metoder och ett samlat grepp för anpassning till klimatförändringarna
kommer att bli minst lika viktigt
som att försöka hålla dem i schack.
Trots stora ansträngningar för att
förhandla fram ett nytt avtal för att
begränsa utsläppen av växthusgaser,
efter att det nuvarande internationella
Kyotoprotokollet om klimatförändringar går ut 2012, så har det internationella samfundet ”inte lyckats uppnå
särskilt mycket”, enligt Nilsson.

Enat, tydligt, ledarskap
Johan Rockström från Stockholm
Resilience Centre, menar att dagens
internationella institutioner inte på
ett tillräckligt sätt lyckats bemöta det
samlade resultatet av klimatförändringarna, den demografiska utvecklingen, marknadens svängningar och
den laglöshet som uppstått i vissa ut-

vecklingsländer då lokalbefolkningar
berövats sina rättigheter till marken
och skogen.
Sten Nilsson budskap är att det behövs ett mer genomgående systemtänkande för att klara de stora utmaningar
som världen står inför. Framförallt
behövs det starka internationella institutioner som kan leda oss mot en mer
kvalitativ tillväxt som bygger på uthållighet istället för masskonsumtion.
– Till exempel har de globala oljeoch mineraltillgångarna nått sin kulmen och minskar nu i snabb takt. Man
förutspår att volymerna mineral som
bryts kommer att öka med en knapp
tredjedel mellan år 2005 och 2030.
Råvarorna som håller på att ta slut är
de som har byggt västvärldens industrialisering, säger han.
Och som Lars-Göran Sandberg,
konsult från Timwood säger: vem vill
frånta de utvecklingsländer som är på
väg upp ur fattigdom och hunger deras
nyvunna välstånd?
– Vi kommer att leva i en bipolär
värld. Det ser jag som ett positivt budskap, menar Sandberg, som till vardags hjälper multinationella företag
att tänka strategiskt.

– Vad det gäller energisidan säger
förvisso en ny rapport från FN:s vetenskapliga rådgivare i klimatfrågor,
Interngovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), att världens energibehov skulle kunna täckas av förnybara
källor år 2050, berättar Sten Nilsson –
men han verkar skeptisk. För det kommer även att krävas stora förändringar
i våra västerländska livsstilar och på
systemnivå, inklusive energi- och resurseffektivisering inom alla samhällssektorer. Och vad det gäller det senare,
varnar Håkan Wirtén från WWF, går
det trögt.

Kvalitativ tillväxt
Begreppet tillväxt behöver ”tänkas
om”, för att låna Andy Whites uttryck.
Han varnar för att konflikter kommer
att uppstå eller intensifieras om inte ursprungsbefolkningen i skogsnationer i
Afrika, Latinamerika och Sydostasien
får gehör för sina hittills ”ouppfyllda
förväntningar på rättvisa”.
– En global fond bör upprättas för
att ge dessa befolkningar tillgång till
mark samt kunskap och teknik för att
Forts. på sidan 17 
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Nu ska den svenska älgstammen
förvaltas
adaptivt
Den 1 december 2010 beslutade riksdagen om
ett nytt system för älgförvaltning och älgjakt i
Sverige. Det råder nu en febril aktivitet bland
jägare, markägare, myndigheter och universitet. Mycket måste vara på plats redan i år – det
nya systemet sjösätts den 1 januari 2012.
Vid seminariet Hur utformar vi den nya
älgförvaltningen hos KSLA den 5 april redovisade ett antal intressenter vad som är på gång i
älgsverige i dag.
Text: Carl Henrik Palmér • Foto: www.fotoakuten.se

Seminariets moderator, Kjell Danell vid SLU, inledde med
två iakttagelser. Den ena var att det i dag råder ett ovanligt
gott samarbetsklimat kring älgfrågan. Det har hänt något i
parternas grundinställning, menade han.
Den andra var en 30 år gammal minnesanteckning:
”Älgfrågan löser man inte, den förhandlar man om”. En
sanning som står sig än i dag.
Bakgrunden till riksdagens beslut att införa ”adaptiv
ekosystembaserad lokal förvaltning av älgstammen” var att
nuvarande system för älgjakt ansågs oöverskådligt.
– Den nya älgförvaltningen innebär delvis nya uppgifter för länsstyrelserna, sade Maria Norrfalk, landshövding
i Dalarnas län, vars utredningsförslag som den proposition
som riksdagens antagit delvis baserades på.
– Vi går från administration av älgjakt till förvaltning av
en älgstam. Vi går också från rådgivande länsviltnämnder
till beslutande viltförvaltningsdelegationer, som även ska
hantera de stora rovdjuren.
– Förvaltningen kommer att ske i tre nivåer, berättade
Christer Pettersson, Naturvårdsverket:
1. Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer anger
övergripande mål och program för respektive läns älgförvaltning.
2. Länen delas in i ett antal älgförvaltningsområden –
ett sådant ska vara ett naturligt avgränsat område med
en egen älgstam och det ska vara minst 50 000 hektar.
3. Inom älgförvaltningsområdena sker den lokala förvaltningen i älgskötselområden eller licensområden.
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Det är bråttom
Redan den 1 oktober i år ska de nya älgförvaltningsområdena vara fastställda och dess ledamöter förordnade. Samma
dag ska också ett IT-stöd för älgförvaltningen redovisas.
Den 1 januari 2012 ska Naturvårdsverkets föreskrifter
träda i kraft. De kommer bland annat att innehålla:
 Riktlinjer för handläggning av skyddsjakt.
 Registreringsavgift för ny- och omregistrering av älgskötselområden.
 Fällavgift för vuxen älg och för kalv.
 Arvoden för älgförvaltningsgrupper.
Övergången till adaptiv förvaltning innebär enligt
Camilla Sandström, beteendevetare vid Umeå universitet,
att vi nu lämnar ”trial and error”-stadiet:
– Adaptiv förvaltning innehåller alltid ett moment av
lärande. I stället för att bara fråga sig ”gör vi rätt saker?” så
ställer man den mycket mer långtgående frågan ”hur bestämmer vi att vi gör rätt saker?”.
Flera utredningsuppdrag
SLU har fått tre utredningsuppdrag från regeringen. Göran
Eriksson och Henrik Andrén berättade att det första är att
ta fram metoder för att inventera älg.
– Vi ser framför oss en basmetod, som är billig, och där
flyginventering normalt inte ingår, och en utökad metod
som får vara mer resurskrävande och som i första hand är
tänkt för mer regionala inventeringar.

Det andra uppdraget är att ta fram ett utbildningspaket i adaptiv älgförvaltning. Utbildningen ska genomföras
av länsstyrelserna och rikta sig till ledamöter i viltförvaltningsdelegationer och älgförvaltningsområden.
Det tredje är att beskriva de stora rovdjurens effekter på
älgstammen. Hur påverkas jaktuttaget om det finns varg
och björn i ett område? Hur förändras älgpopulationens åldersfördelning (björn tar nästan bara älgkalv). Hur påverkas
ekosystemet och den biologiska mångfalden?
– SLU har ett också unikt uppdrag att arbeta med miljöanalys, sade Lars Edenius. Det nya systemet kommer att
kräva mycket data om älgstammen och skogen. Vi ska därför arbeta med kvalitetssäkrade metoder för inventering av
älg utifrån spillningsräkning och ha metoder för inventering av betesskador.
Vi tror också att vårt arbete med referenspopulationer
kan ge värdefull information för älgförvaltningen, sade han.
I dessa arbetar vi med gps-märkta älgar och får fram detaljerade uppgifter om vandringsmönster och utnyttjandet av
olika habitat. Till detta kopplar vi data om kalvvikter och
andra uppgifter om fällda älgar.
Skogsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utveckla metoder för att skatta mängden älgfoder i skogen, sade
Christer Karlén.
– De metoder och datakällor som är aktuella är bland
annat satellitbilder, vegetationskartor, laserskanningar,
flygbilder och våra älgbetesinventeringar (Äbin).
– Ett andra uppdrag är att utveckla metoder för att skatta betesskador i södra Sverige (”Syd-Äbin”) och ett tredje
är ta fram underlag som ska ge svar på frågan: ”vad kostar
älgen för skogsägaren?”.

Jägarna gillar läget
Det nya systemet för älgförvaltning ett oskrivet blad, kommenterade Hans v Essen från Svenska Jägarförbundet.
Samtidigt arbetar vi under stor tidspress. Därför måste vi

vara öppna för justeringar om några år – allt kommer inte
landa rätt direkt. Men framförallt gäller det att gilla läget.
Förbundet kommer i första hand att arbeta med föreskrifter och allmänna råd, indelning i älgförvaltningsområden, IT-plattformen och utbildningen i ny älgförvaltning.
– Vi har redan en fungerande och väl prövad ITplattform för älgförvaltning, sade Jonas Kindberg. Portalen
Viltdata, som utvecklats av Jägareförbundet i samverkan
med länsstyrelserna och skogsbolagen, innehåller uppgifter om jaktområden, jaktlag, avskjutning, älgobs m m. Den
kan lätt kompletteras med uppgifter om fodertillgång och
betesskador. Det är en webbaserad plattform, som kan administreras på olika nivåer. Det täcker hela Sverige och är
öppen för alla.
– Det är bra att man lyfter fram äganderätten och att
vilt förvaltas genom jakt, sade Solveig Larsson, Jägarnas
Riksförbund.
– Det är även bra med lokala beslut och det är bra med
frivillighet i samverkan. Men vi har också farhågor – det
verkar bli krångligare och dyrare. För att minska kostnaderna måste man minimera byråkratin och använd billiga
data. Kostnaderna borde inrymmas i dagens fällavgifter.
Solveig Larsson var mycket positiv till det nya IT-stödet
– det kan bli en magnet till ungdomen, menade hon.

Välkommet hos skogsindustrin
– Vi i skogsindustrin välkomnar ett nytt system för älgförvaltning, sade SCA:s skogsdirektör Mats Sandgren.
Älgförvaltningen har hittills varit ett misslyckande. Vi har
en älgstam med låg kvalitet och alldeles för mycket skador
på skogen. Det här är unik möjlighet få en bra förvaltning
med ett gemensamt ansvar. Det kommer också att bidra till
en viktig kunskapsuppbyggnad på alla nivåer.
Skogsindustrierna har tillsatt en projektgrupp som
framförallt ska arbeta med de nya föreskrifterna, men också
se om det går att hitta mätbara mål för älgstammen.


För att möta dagens stora utmaningar.... forts. från sidan 15.

kunna bruka den på ett hållbart sätt. Dessutom behöver
arbetet bedrivas riktat till beslutsfattare på olika nivåer så
att den positiva utvecklingen som eventuellt fås till stånd
kan vidmakthållas, säger Andy White.
Susan Kandel föreslår på liknande sätt att man borde utveckla en ny gren av FN:s initiativ för att minska utsläppen
från avskogning och förstörelse av skogar i utvecklingsländer, REDD, som bara fokuserar på ursprungsbefolkningar
och deras rättigheter.
– Tillväxten behöver bli kvalitativ istället för kvantitativ,
fyller Sten Nilsson i. Ny teknik bör utvecklas så att man kan
producera mer med ett mindre uttag av råvara, energi och,
helst, pengar.
Han menar att det finns en ”enorm potential” för att
utveckla biobaserade produkter, som kemikalier utvunna ur
skogsråvara eller sammansatta förnybara material vars kitt
utgörs av olika typer av biomassa. Sådan produktion kom-

mer att öka med 12–15 procent per år och användningen
av bioenergi nästan fyrdubblas till 13 miljarder kubikmeter per år mellan år 2000 och 2030, enligt Nilsson. Han
förutser också att världens regeringar i större utsträckning
kommer att subventionera utvecklingen av förnyelsebar energi. Sådana signaler kommer även från EU. Bland annat
sade EU-kommissionens president José Manuel Barroso, i
samband med att IPPC publicerade en rapport om förnyelsebara energikällor förra månaden, att man kommer att
avsätta en ”mycket stor del” av medlen i EU:s nästa budget
från 2013 till att utveckla sektorn.
Dock tror varken Sten Nilsson eller Andy White att
världssamfundet – med FN och EU i spetsen – kommer att
lyckas begränsa utsläppen av växthusgaser så mycket att jordens temperaturökning kan begränsas till två grader till år
2050, jämfört den medeltemperatur som uppmättes innan
västvärldens industrialisering startade på 1800-talet. 
KSLA Nytt & Noterat • nr 2 2011
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Boksläpp:
atlas &
antologi

Hundra år av svenskt lantbruk
Moritz Fraenckel överlät sitt stora statistiska kartverk från 1909, Sveriges jordbruk, till Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien på villkor att intäkterna från det skulle omsättas i något liknande om 100 år.
Akademien har nu uppfyllt det villkoret. Den 26 maj släpptes atlasen Jordbruk och skogsbruk i Sverige
sedan år 1900 i samarbete med Sveriges Nationalatlas. Samtidigt släpptes en antologi med samma titel.
Båda redovisar markanvändningen och dess förändringar i Sverige under 1900-talet.
Text: Ylva Nordin

Om än inte lika fysiskt stora som föregångaren från 1909 så är det ändå
ett par bastanta verk som givits ut.
Sammanlagt innehåller de 46 kapitel
skrivna av 56 författare. Bägge är rikt
illustrerade – antologin innehåller 121
foton, 70 kartor och 74 andra illustrationer, atlasen innehåller förutom sina
342 kartor även 171 foton och 69 andra
illustrationer. På sina sätt är böckerna
konstverk, just som Fraenckel önskade.
Professor Janken Myrdal, moderator vid boksläppet, vill se tillkomsten
av de två böckerna som en del av en
agrarhistorisk våg som pågått sedan
1980-talet. Han menar att agrarhistoriens uppsving bottnar i miljöfrågor.
– Vi kan inte lösa de grundläggande miljöproblemen utan ett historiskt
perspektiv och det historiska perspektivet kommer att röra de areella näringarna där jordbruk och skogsbruk
är centrala, säger han.
En av atlasens och antologins
många författare, agrarhistorikern
Iréne Flygare, berättar att hon har
mött en tendens att människor vill
tona ned jordbrukets betydelse som
problemområde. Det skulle förringa
betydelsen av jordbruk som forskningsområde och kanske poängen
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med bokverk av detta slag. Men både
OECD och FAO ger utlopp för uppfattningen att jordbruket kommer att
ha stor betydelse kommande decennier, med en problembild som kretsar
kring att det är svårt att få marken att
räcka till för att frambringa livsmedel
och energi.
– Det har stärkt min tro att detta
är ett mycket viktigt forskningsfält
och jag tror man kan lära sig av historien. Jordbruket handlar om ett energiförhållande som vi aldrig kan frigöra
oss från. I väntan på något avgörande
energialternativ spelar våra jord- och
skogsprodukter en stor roll, säger Iréne
Flygare.
En allt högre levnadsstandard ökar
livsmedelsefterfrågan, priserna stiger
och tillgången på mark sätts under
press. Stabiliteten hotas och regeringar
som brottas med osäkerhet i fråga om
livsmedelsförsörjningen blir nervösa.
Olika länder säkrar sina resurser genom att köpa upp och arrendera mark i
andra, vilket påverkar jordbruket socialt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Det är en global situation vars effekter spiller över även på oss i Sverige.
– Jag vill påstå att jord- och skogsbruket kommer att fortsätta att vara

ett huvudbry vetenskapligt och socialt, säger Iréne Flygare. Därför
måste forskningen fortsätta och rentav
intensifieras som jag ser det. Att förstå jordbruket i både längre och kortare perspektiv är nödvändigt för att
vi ska vara rustade för framtiden. Det
är bra att de här bokprojekten har en
klar profil ut mot allmänheten, mot
politiker, mot samhället utanför akademierna. För det är där kunskapen
måste omsättas.
Iréne Flygare menar att historien
måste skrivas från både ett makroperspektiv, utifrån de övergripande
strukturerna och sammanhangen, och
ett mikroperspektiv, från den horisont
där människor lever.
– De som är fångna i strukturerna är ju egentligen de enda som kan
ändra på dem med hjälp av idéer och
handlingar. Därför är det viktigt med
jordbrukshistoria både socialt och
ekonomiskt – för att kunna möta de
gigantiska utmaningar som världens
befolkningar står inför.

Omfattande material
För den historiskt intresserade är atlasen och antologin naturligtvis en guld-

Till vänster by i Jämtland under sent 1800-tal. Till
höger samma by år 2007. Foton och kartor (se nästa
sida) ur Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan
år 1900.

gruva, med texter, diagram och kartor
som berättar hur förändringsprocesserna pågått utanför storstäderna. Som
svarar på frågor men också gör att nya
intressanta frågor dyker upp hos läsaren.
– Utgångspunkten har varit rumsliga beskrivningar av hela 1900-talet,
berättar Hans Antonson som är en av
antologins två redaktörer. Vi har försökt täcka upp så många aspekter som
möjligt och det finns många sätt att
kategorisera på: ägande, teknik, landskap, kartor, miljö, djur, fastighetspriser, brukare, ägande, kultur och
mycket mer. Författarna är erkända
experter inom sina respektive områden och de 27 artiklarna behandlar
fler aspekter än endast en, vilket gör
läsningen mångfacetterad.
Det är delvis ny forskning som presenteras, källmaterial som aldrig bearbetats tidigare. Hela 100-årsperioden
täcks trots att forskarnas inriktning
ofta är en tidsmässigt begränsad del av
denna period. Man kan se ett produktionsfokus genom nästan alla artiklar,
ett produktionsfokus som övergår till
ett miljöfokus. En del handlar om
jordbruk, en lika stor del om skogs-

bruk. Slutdelen handlar om landskap
och andra förändringar.
De många diagrammen och kartorna i atlasen bygger på statistik som
inte alltid varit lättinsamlad, och det är
en anledning till att verken inte innehåller fler analyskartor än de gör.
– Landets administrativa indelning har varit problematisk för oss vid
hanteringen av statistiken, säger Ulf
Jansson, som är den andre redaktören.
– Statistiken är insamlad på församlingsnivå, på häradsnivå och på
kommunnivå, vilket gör materialet
svårjämförbart. Vi har valt att huvudsakligen presentera kartorna som tidsserier. Av diagrammen har många varit
arbetsamma att göra, andra enklare.
Avsikten är att alla, om möjligt, ska
täcka hela hundraårsperioden.
Jordbruksstatistiken i böckerna har
mestadels baserats på en enorm mängd
data som flitiga människor matat in.
Förutom mängder av data som inte
fanns digitalt har exempelvis hela jordbruksräkningen från 1944 matats in på
sockennivå. För 1950- och 1960-talen
fanns mer material redan färdigdigitaliserat. För att kunna teckna skogens utveckling under 1900-talet är

Riksskogstaxeringens sammanställningar en mycket viktig källa.
– Inom skogsdelen har vi också
haft möjlighet att göra prognoser, något som vi har varit försiktiga med i
övriga delar. Skog växer som bekant
långsammare än spannmål, säger Ulf
Jansson.

Följa de stora skeendena
Janken Myrdal har roat sig med att
identifiera ”knyckarna” i diagrammens
kurvor och jämföra dem med kartorna
för att se de stora förändringsprocesserna. Men allt har inte varit förändring – det finns kontinuitet i markanvändningen också, påpekar han:
– Vi har haft ett åkerbruk i slättområdena i årtusenden. Det är en
grundläggande konstant i markanvändningen. En annan är brödsädesodlingen. Och vi måste komma ihåg
att skogen har en väldig dominans här
jämfört med övriga Europa – vi är den
västra delen av taigan som sträcker
sig till Kamtjatka. Det har påverkat
oss historiskt men också i vår egen tid
med skogen som den stora exportprodukten. Sedan finns en sällan omtalad

Boksläppet hölls i inför en månghövdad åhörarskara i KSLA:s plenisal. Iréne Flygare, t v, är en av de författare som bidragit till både atlasen och antologin. I
panelen deltog fr v redaktören Ulf Jansson, Iréne Flygare (skymd), redaktören Hans Antonsson, Leif Wastensson, som är chefredaktör för Sveriges Nationalatlas,
och Pär Aspenberg, huvudredaktör för atlasen. Moderator var Janken Myrdal (ej på bild). Till vänster om panelen syns Fraenckels stora kartverk, den nya atlasen
och längst fram antologin. Foto: Ylva N ordin.
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konstant som rör stora delar av Sverige
– renskötseln. Antalet renar har legat
förunderligt konstant på en kvarts miljon hela århundradet.
Förändringarna beskriver Janken
Myrdal med ett utsiktstornsperspektiv
och nämner de mest dramatiska.
– Den ena stora förändringsfasen är
det stora språnget efter andra världskriget, 1950- och 1960-talen. Det
skedde en rejäl expansion av kraftkällorna, olja och el, teknikomvandling
och ett förvetenskapligande av lantbruket genom Lantbrukshögskolan.
Rationaliseringarna och produktivitetsutvecklingen inom jordbruket var
större än inom industrin – modernisering av maskiner, vagnpark och lokaler. Hit hörde också handelsgödsel
och växtskyddsmedel. På förändringarna följde stor arbetskraftsöverföring
och nedgång i antalet brukningsenheter, starkast bland småbruken och i
Nordsverige men även i skogsbygderna
i södra Sverige.
– Även på skogssidan kom det stora språnget på 1950- och 1960-talet,
med traktorer och den lätthanterliga
motorsågen. Men ytterligare ett stort
tekniksprång gjordes på 1980-talet
med kranar och skördare. Redan på
1970-talet gjorde röjning och markberedning en stor framryckning och på
1980-talet minskade personalstyrkan
inom skogen dramatiskt, vilket ju är
vad produktivitetshöjning handlar om.
Janken Myrdal menar att landsbygden visar upp två synliga ändrade
inriktningar på senare tid. Dels handlar det om ökat hänsynstagande, som
exempelvis den kraftiga ökningen av
ekologisk odling på 1990-talet är ett
tecken på. Dels har människor fått
större tillgång till landsbygden, där
är det ökade antalet fritidshus ett givet indicium. Kurvan kulminerade på
1970-talet då miljontals människor var

Kor 1902

Kor 1995

Antal per 100 ha åker
75
60
45
30
15

Umeå

Stockholm

Göteborg

Malmö

Antal kor per 100 ha åker år 1902 och 1995. Mönstrets förändring under århundradet beror
delvis på hur stor arealen åkermark är för respektive län. Minskningen under 1900-talet beror i
huvudsak på att mängden mjölkkor minskade i större delen av landet.

inblandade i detta sätt att ta marken i
anspråk.
Atlasen och antologin Sveriges
jordbruk och skogsbruk sedan år 1900 är
ett flerårigt projekt som nu gått i mål
med den äran. Som landsbygdsminister Eskil Erlandsson skriver i företalet: ”Förutom att antologin och atlasen
innehåller intressanta historiska studier så är de ett spännande dokument
över Sveriges modernisering och kan
som sådant användas för att förstå förutsättningarna för dagens och morgondagens jord- och skogsbruk.”

De båda verken säljs i första hand
genom bokhandeln, t ex www.adlibris.com och www.bokus.com. Atlasen
Sveriges jordbruk och skogsbruk sedan
år 1900. En kartografisk beskrivning
finns i en engelsk version: Agriculture
and Forestry in Sweden since 1900. A
Cartographical Description. Även antologin Sveriges jordbruk och skogsbruk
sedan år 1900. Studier av de areella näringarnas geografi och historia är översatt
till engelska: Agriculture and Forestry
in Sweden since 1900. Geographical and
historical studies.


Tranströmer inte bara poet – även skalbagge
Poeten Tomas Tranströmer har fått
ge namn åt en skalbagge. Foto: Christoffer Fägerström

Det är entomologen och upptäckaren
av skalbaggen Mikael Sörensson från
Lunds universitet som döpt den till
Tranströmers tornbagge, på initiativ
av KSLA-ledamoten och författaren
Fredrik Sjöberg. Det vetenskapliga
20
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namnet på baggen är Mordellistena
transtroemeriana.
Sörensson upptäckte den 5–6 mm
långa skalbaggen på Gotland redan för
10 år sedan, hittills i bara två exemplar,
men tills nu har den varit namnlös.

Dess nya namn avslöjades vid firandet av Tomas Tranströmers 80-årsdag på Stockholms stadsteater den 18
april. Poeten var mycket intresserad av
skalbaggar i tonåren.


Matvetenskap och allmänhet
För en tid sedan besökte jag KSLA, Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens, seminarium Molekylär gastronomi och levande mat. Det blev ett intressant möte mellan olika intressenter och vetenskapsinriktningar, bland
andra agronomer, veterinärer, gastronomer, djurskyddsinspektörer, journalister, livsmedelsinspektörer, kockar,
studenter, Naturskyddsföreningen och nutritionister. Ett
möte för dialog mellan vetenskap & allmänhet.
Text: Lotta Tomasson, Vetenskap & Allmänhet

Gastronomi kan definieras som maten och måltidens vetenskap, hantverk och konst. Inom ”matvetenskapen” är molekylär gastronomi i dag en viktig del men är enligt många en
utdöende matlagningstrend på lyxkrogar runt om i världen.
Lågtemperaturfysikern Nicholas Kurti var en av de första
molekylära gastronomerna på 1900-talet och konstaterade att vi vet mer om atmosfären på planeten Jupiter än
om vad som händer i mitten av en sufflé berättade Stefan
Wennström, universitetslektor vid Grythytte Akademin
under sin programpunkt: Kemin bakom molekylär gastronomi.
Att kombinera det praktiska hantverket med vetenskaper som livsmedelskemi är det Stefan definierar som
molekylär gastronomi. Drivkraften är att som forskare vetenskapligt undersöka och utveckla nytt vetande, kunna ta
fram och tillaga rätter med den perfekta smaken, texturen
och utseendet och som mål ge den ultimata matupplevelsen
för alla sinnen.
Exempel: För den ultimata upplevelsen av ett perfekt
tillagat ägg, värm det i vattenbad i 64 grader Celsius (+/- 1
grad) i 1 timme.
Inom gastronomiska kretsar är detta inget nytt.
Tekniköverföringen från vetenskapliga laboratorier och industri till restaurangkök genom centrifuger, vakuumpumpar, omrörare, pH-mätare och annan utrustning har pågått
länge. Inom restaurangutbildningarna lär man sig att använda kockens kemilåda. Tillsatser som den hemlige kocken Mats-Eric Nilsson fått många att sky i industriframställd
mat betalas det dyra pengar för på lyxkrogar. Med hjälp av
denna kemilåda skapar man geler, skum, pulver och sfärer.
Det intressanta och nya är att alla, troligen med surdegshipstern i täten, kan använda denna kockens kemilåda vid
sin egen köksbänk i hemmet. Se artiklarna Laga maten vetenskapligt (Jan Melin, www.nyteknik.se 27 jan 2011) och
Molekylär mat hemma (Mats-Eric Nilsson, www.svd.se 25
feb 2011).
Nu kan kunskapen och medvetenheten om matlagningsfenomen som förklaras med fysik och kemi bli vardaglig och rolig! En positiv trend tycker jag, som själv en
kort period arbetat som lärare och försökt få elever att dela
den fascination jag har för dessa ämnen. Med tanke på att
2011 utsetts av FN till Kemins år är detta mer än välkommet. Hela november månad kommer i detta sammanhang
vigas åt matkemi!
Att få livsmedelskemi som diffusion och osmos, infärgning och karamellisering att bli en del av diskussionsämnena vid köksbordet är ett bra sätt att öka vetenskaplig

Provsmakning av molekylär mat.

förståelse och möjlighet till dialog och debatt, både för dig
själv och dina barn. Se Scientific Americans artikel: Kids
Learn Better When You Bring Science Home.
Att dessutom få möjlighet att skapa med samma material och metoder som lyxkrogar för att få utlopp för sin
kreativa och estetiska sida vid middagsbjudningarna tror jag
att många kommer att gilla.
Bilden ovan är tagen från den provsmakning som genomfördes med Kent Beyer från Grönsakshallen Sorunda.
Smakerna på texturerna (gelé, skum och pulver) var äppelmust och älgört. Flarnet var gjort av jordgubbar och rabarber som kantade en vegetabilisk pannakotta med nypongelé
och en blandning av frystorkade frukter och bär.
Se bloggen www.matmolekyler.taffel.se för den matmolekylärt intresserade och Facebook-sidan för den kommande
kokboken Matmolekyler: www.facebook.com/matmolekyler.
När det gäller mattrender på lyxkrogarna är det nya
från USA levande föda, så kallad machomat och det diskuterades också under eftermiddagen på KSLA. För att få
den enklaste och rakaste smakupplevelsen ska maten vara
så färsk och rå som möjligt. Den färska och råa råvaran
ger en upplevelse och erfarenhet som leder till att man som
gastronom vet vad man pratar om och kan utvecklas, menade Mattias Kroon, redaktör för Mat och vänner. Han
tillagade även ankhjärtan från Frankrike för provsmakning
vid seminariet.
Tidsspannet innan vi bjuder på levande mat vid köksbordet vågar jag dock inte sia om

Seminariet, som arrangerades av KSLA:s Kommitté för matkvalitet och folkhälsa den 12 april kan ses via UR Play.
Artikeln är tidigare publicerad på Vetenskap & Allmänhets hemsida www.va.se., VA-bloggen., 6 maj 2011.
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Vad gör vi av träden i morgon?
Länge använde vi träden bara till brännved, sedan kom
träkol, tjära och masteträd. I industrialiseringens barndom
blev det sågtimmer och därefter massaved. Och så nu
skogsbränsle igen. Men vad gör vi för innovativa, värdefulla produkter av träden i framtiden? Det diskuterades
vid seminariet ”Nya produkter från skogen”, som KSLA
genomförde tillsammans med IVA den 14 april 2011.
Text: Carl Henrik Palmér

– EcoBuild arbetar med grön ingenjörsmässig utveckling, inledde Magnus
Wålinder. Det är ett sexårigt projekt
som ska utveckla nya hållbara material
för byggnation, möbler och textilier.
Centret involverar flera olika forskningsorganisationer och 28 företag,
däribland storspelare som Perstorp,
IKEA och H&M. Tyngdpunkten ligger vid KTH och SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut i Stockholm, där
centret fysiskt är placerat.
VINNOVA, KK-stiftelsen och
Strategiska Stiftelsen bidrar med ca 40
Mkr och industrin plus andra externa
aktörer motfinansierar med ca 65 Mkr.
– För närvarande är ca 120 personer knutna till EcoBuild, däribland
ett 80-tal forskare, berättade Magnus
Wålinder. Hälften är anställda på institut och högskola, hälften på de deltagande industriföretagen. Till detta
kommer ca tio doktorander.
Inom centret arbetar man bland
annat med ingenjörsprodukter baserade på massivträ och kompositer, som
fiberskivor och WPC (wood plastic
composites, spån som blandats med en
polymer).
– Impregnerat trä har ökat markant på senare år. Folk bygger in sina
trädgårdar, det kallas ”Martin Timelleffekten” , sade han.
I dag är impregneringen kopparbaserad, men det finns grönare alternativ:
acetylering, där man byter ut vattnet i
virket mot ättiksyrahydrid. Det ger ett
trä som är minst lika beständigt som
tryckimpregnerat trä och dessutom
håller färg bättre. Och furfurylering,
där träet tryckimpregneras med en furfurylalkohollösning. Furfurylalkohol
kan tillverkas av biomassa, vanligtvis
från majs och sockerrör. Detta ger ett
mahognyliknande, hårt, formstabilt
och beständigt trämaterial.
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Södras prisbelönta lampa, tillverkad av DuraPulp. Foto: Södra.

Pappersmassa
Efterfrågan sjunker på traditionella
papperssorter, i synnerhet tidningspapper. Nypapper var temat för
Kristina Wickholm, forskningsledare
vid Innventia.
– Vi måste hitta nya användningsområden för papper och vi måste få
fram produkter som kan ge ett högre
pris än traditionellt papper, sade hon.
Hon gav ett exempel: Södra har
varit engagerade i ett projekt som har
utvecklat en lampa tillverkad av pappersmassa.
– Den lär kosta ca 3 000 kr, och
med tanke på att den bara väger ca 0,2
kg, så blir kilopriset avsevärt högre
än för tidningspapper där man kan få
runt 8 kr per kilo!
Hon visade också upp ett annat exempel: En barnstol tillverkad av specialpappersmassa från Södra Cell som
blandats med PLA (polymjölksyra, en
biologiskt nedbrytbar plast gjord av
majsstärkelse och rörsocker).
– Stolen tål barnens lek, tål att
staplas, tål att torkas av och beräknas
hålla en barndom.
Materialet har fått namnet DuraPulp, det ser ut som papper och känns
som papper när man tar på det. Det
kan pressas och kan ersätta plast i flera
sammanhang.

Textil och bränsle
– Vårt motto är ”Vi gör mer av träet”,
sade Ola Hildingsson, vd för Domsjö
Fabriker.
I grunden är Domsjö ett gammalt
sulfitbruk men utvecklas allt mer till
ett bioraffinaderi. Huvudprodukten är
specialcellulosa som framförallt går till
viskos, eller konstsilke som det hette
förr.
– Det här ligger verkligen i tiden,
nu när vi närmar oss ”peak cotton”,
menade Ola Hildingsson. Tillgången
på bomull väntas sjunka dramatiskt
på grund av global vattenbrist och ett
ökat miljötänkande – i bomullsodling
används mycket vatten och mycket kemiska bekämpningsmedel.
Andra stora produkter från Domsjö
är ligninpulver, som säljs till betongindustrin, bioharts, bioetanol och
kolsyra. Man har också börjat producera biogas från avloppsvattnet.
Vid företagets utvecklingsavdelning,
Dominnova, arbetar sju ingenjörer på
heltid med att tänka ut nya produkter.
– Vi räknar nu för fullt på ett
projekt med svartlutsförgasning.
Slutprodukten ska bli DME, som kan
användas som fordonsbränsle. Det är
en extremt dyr investering, det handlar
om ca tre miljarder kronor, sade han.
Svartluten används i dag för att till-

verka ånga till brukets egna processer.
Om man beslutar sig för att satsa på
svartlutsförgasning så måste företaget
köpa in ånga – tanken är då att samarbeta med Örnsköldsviks kommun,
som driver ett biobränslebaserat kraftvärmeverk alldeles i närheten.

Kunskap och användbarhet styr
Från molekyl till framtida produkter
– hur identifierar vi behoven? Det var

den fråga som Lars Wågberg, professor i fiberteknik vid KTH, ställde sig.
Det finns en generell bild av en linjär
utveckling från idé via forskning som
till slut leder till en produkt som kan
säljas på marknaden.
– Nuvarande system för forskningsfinansiering styrs helt av denna
tankebild, men den är fel, menade han,
och ritade i stället upp ett system med
två axlar: Kunskap och användbarhet.
Det ger följande fyrhörning:

1.

Maria Norrfalk har
utsetts till hedersdoktor vid
SLU, fakulteten
för skogsvetenskap.

2.
Karl-Gustaf
Löfgren har utsetts till hedersdoktor vid SLU,
fakulteten för
skogsvetenskap.

Pasteur

Kunskap

Nytt om
ledamöter

1. Basforskning, som ger hög kunskap men har låg
användbarhet.
2. Användbar basforskning, som kombinerar hög
kunskap och hög användbarhet (exempel: Louis
Pasteur).
3. Tillämpad forskning, som bygger på låg kunskap men hög användbarhet (exempel: Thomas
Alva Edison).
4. Låg kunskap och låg användbarhet – det är ett
hörn vi till varje pris ska undvika.

Kristina Blennow
har installerats
som professor i
landskapsarkitektur på SLU
Alnarp.
Foto: Ragnhild
Möller

4.

Edison

3.

Användbarhet

Wågberg skissade också på några
punkter för ett nytt system för forskningsstyrning:
 Ge pengar till viss basforskning.
 Utgå från identifierbara stora frågeställningar – visioner.
 Skapa mötesplatser med andra
kompetenser.
”Gläds åt andras framgångar” och
”Låt forskarna gräla” var två andra
punkter han tryckte på för att få en
framgångsrik forskningsmiljö.
– Ska vi ha push eller pull i forskningen, undrade någon.
– Både och, menade Lars Wågberg.
Det behövs både sådana projekt som

”beställs” av samhället, och projekt
som initieras av forskarna.
Han avslutade med att lyfta några
tänkbara nya produkter:
 Magnetiskt papper – aerogeler som
tillverkas av cellulosa eller nanocellulosa och lite metallsalter. Men
vad ska det användas till?
 Volvo gör stötfångare av glasfiber i
dag – de skulle kunna tillverkas i
något biobaserat material i stället.
Men har de någon anledning att
byta?
 Oleofila nanofibriller, som kan
suga upp 35 till 40 gånger sin egen
vikt.


Elisabeth Gauffin
har tagit plats i
organisationen
Kravs styrelse.

Linda Hedlund
blir energistrateg hos LRF,
lämnar posten
som skogsdirektör.
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västsvensk
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KSLAs vårresa 12–13 maj gick till
Bohuslän med programpunkterna
Nordens Ark i Sotenäs, Morlanda
Säteri på Orust och musselodling i
Ellös. Allmänna avdelningens ordförande Olle Markgren och kansliets
Gun Askerö planerade allt mästerligt
utom åskan på Västgötaslätten som
stoppade tågen.
Text: Eva Ronquist • Foto: Peter Sylwan

Ledamoten Lena M. Lindén och medhjälpare gav oss fulla bilden av Nordens
Arks historia, och verksamhet i dag,
såväl teoretiskt som i verkligheten,
mycket imponerande! Konceptet är
fyrfalt; Nordens Ark:
 avlar och föder upp hotade djurarter,
 återinplanterar när så är möjligt,
 driver forskning och utbildning,
samt
 sprider kunskap om hotade djur i
avsikt att skapa förståelse för behov
av insatser.
Man arbetar med hotade vilda
nordiska djur (särskilt amfibier), med
gamla svenska lantraser och med hotade exotiska djur från boreala områden.
Stiftelsen Nordens Ark köpte 1996
säteriet från Hushållningssällskapet,
totalt 383 hektar som hela tiden utvecklas i takt med idéernas förverkligande.
– Som ni märker har vi många besökare också familjer, men inga karu-

seller och ingen sockervadd, sade Lena
M. Lindén. Arken är inget nöjesfält
men alla ska förstås bli nöjda.
– Naturligtvis är inträdesavgifterna
från allmänheten viktiga, men ännu
viktigare är att skapa goodwill för
Nordens Ark. Meningen är att man
ska tala gott om oss. Det är också viktigt att hålla balansen mellan vetenskap och kommersialism. Vi behöver
pengar men tummar inte på vetenskapen för att få in medel, tvärtom tror vi
att seriös forskning är attraktiv.
– Det är en viktig och välskött aktivitet som sker här i lantrasstallet, sade
en av våra aktiva bönder. Bara inte barnen tror att det är så här det ska se ut
på en modern gård!
Spektakulära är förstås tigrarna
och vargarna, men det mer vardagliga slitet gäller fjällräv, stork, berguv,
vitryggig hackspett och fjällgås. Det
mycket lyckade pilgrimsfalksprojektet
avslutas nu och lövgrodan är avförd
från hotlistan – grattis!

Tigrarna hör till det mer spektakulära på Nordens Ark...
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Zoolog Claes Andrén, som delar
sin tid mellan Arken och Göteborgs
Universitet, gav oss de vetenskapliga
data vi önskade och jägmästare Mats
Niklasson visade runt i ekoparksprojektet. På stor del av säteriet avverkas
barrskogen och markerna är under
återförande till äldre tiders glest betade lövskog. Vad som slog oss vid rundvandringen var också framtagandet
och bevarandet av gamla kulturminnen, hällristningar och annat kul.
Idag omsätter Nordens Ark ca 40
miljoner kronor och har 52 anställda.
Efter en natt på Nordens Ark ägnades fredagen åt Morlanda Säteri och
musslor i Ellös.

Mångfacetterade Morlanda
Efter en vacker och slingrande kustresa välkomnades vi till anrika
Morlanda Säteri av ägarna Berit och
Jon Thorburn. Morlanda ligger i ett
svindlande vackert men relativt kargt

... men bevarandet av hällristningar är också en del i verksamheten.

Lena M. Lindén berättar engagerat om det arbete som sker
på Nordens Ark.

De japanska tranorna – en starkt hotad art med
bara två populationer i det vilda – fick i maj i år två
ungar på Nordens Ark.

landskap och under alla tider – även
nu – har driften med nödvändighet
vilat på många ben, den stora arealen
till trots. I början av 1800-talet gjordes
stora förtjänster under goda sillperioder, numera kommer intäkterna från
certifierat skogsbruk, vallodling, golfbana, trädgårdsvandringar, uthyrning
av bryggplatser, båtförvaring, bostäder
och annat. Den vackra och välhållna
huvudbyggnaden från 1600-talet är renoverad i omgångar och helt modern.
Redan under säteriets tidigare dagar
var dess trädgård känd i hela Bohuslän,
och Berit Thorburn har lagt ner ett
omfattande arbete på att återuppväcka
den ur en långvarig slummer. Många
rariteter har påträffats när ogräsen rensats bort och POM – Programmet för
Odlad Mångfald – har hittat en hel
del intressanta och odlingsvärda gamla
växter på just Morlanda.
På de vidsträckta betena går Jan
Karlssons köttdjur, främst korsningar
av Aberdeen Angus och Hereford, och
betar fridsamt. Jan Karlsson har ca 700
köttdjur och KRAV-godkänd produktion på egen och arrenderad mark.

På Morlanda Säteris marker betar Jan Karlssons 700 köttdjur
fridsamt. Främst håller han korsningar mellan Aberdeen Angus
och Hereford.

Köttet säljs genom företaget Gröna
Gårdar, som han var med och grundade 2001. Företaget marknadsför och
säljer per e-mail kött från drygt 20
gårdar i västra Sverige, främst via köttlådor som levereras direkt till kunder.

Naturbete i havet
Efter lunchen i Ellös fick vi höra
Odd Lindahl berätta om odling
av miljömusslor. Odd Lindahl är
KVA-anställd forskare vid Sven
Lovén centrum för marina vetenskaper, tidigare Kristinebergs
Marina Forskningsstation. Även
Hushållningssällskapet Väst har intressen i musselodlingen, bland annat
genom den nya pilotanläggning för
produktion av musselmjöl som byggts
i Ellös.
Odd Lindahl kallar ibland musselodling för naturbete i havet, och
syftar då på att musslorna fångar upp
och växer på näring som läcker ut i havet från land. Värdefull näring, bland
annat kväve och fosfor, kan med hjälp
av musslorna återföras till land och

återanvändas som mat eller foder. På
grund av att de innehåller essentiella
aminosyror är musslor särskilt intressanta i produktionen av ekologiska
ägg, där fiskmjöl inte är tillåtet i foderblandningarna. Musselmjöl används
också i den resurssnåla foderblandning
för fiskodling som bland andra KSLAledamoten Anders Kiessling håller på
att utveckla.
En nyckelfaktor för att produktionen ska bli lönsam är dock att någon form av miljöstöd ges. Om stöd
utgick på ungefär en krona per kilo
producerade musslor eller 100 kronor
per uppfångat kilo rent kväve, skulle
musselmjölet kosta lika mycket som
dagens fiskmjöl och kustvattnet skulle
blir klarare och renare.
Musslorna i Ellös blev resans sista
programpunkt, eftersom vädret inte
tillät den planerade utflykten till musselodlingen Scanfjord, och resenärernas vägar skildes för hemresor i olika
riktningar.



Nordens Ark arbetar främst med hotade vilda nordiska djur, gamla svenska lantraser och hotade exotiska djur från boreala områden.
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Bra pollinering
ökar kvalitet
och lönsamhet

Foto
:

En bra pollinering kan ge större skördar
och bättre kvalité på grödorna. Pollinatörer är nyckelorganismer för den odlade
biologiska mångfalden.
– Vi klarar helt enkelt inte att uppfylla
miljömålen för ett rikt odlingslandskap om
antalet pollinatörer minskar. Omvänt kan ett
ökande antal pollinatörer göra att vi når målet,
säger Thorsten Rahbek Pedersen, agronom vid
Jordbruksverket i Alnarp.
Tex: Ylva Berlin

Thorsten Rabek Pedersen
bertättar att det finns en officiell målsättning på Jordbruksverket, att stärka den
gröna sektorn på ett uthålligt sätt.
– Utan en ordentlig pollinering kan vi få allt svårare
att nå de ambitiösa målsättningarna i utvecklingsprojekt, såsom Tillväxt trädThorsten Rahbek Pedersen. Foto: SLU. gård och Sveriges Frö- och
Oljeväxtodlares arbete med
att utveckla den svenska produktionen av oljeväxter.
– LRF har ett projekt om att ersätta sojaböna från
Brasilien (där sojabönsodlingarna tränger undan regnskog) med närodlad proteingröda. Det kan dock bli besvärligt om åkerböna och lupiner inte pollineras ordentligt.
Insektspollinering ger 15 till 25 procent större skörd.

Flitiga entreprenörer
Bisamhällena är stora och arbetsinsatsen omfattande.
Humlor, som är en undergrupp till insektsgruppen bin, är
som ambitiösa entreprenörer. De arbetar under vilka villkor
som helst och samlar pollen även när det är kallt och blåsigt.
De senaste årtiondena har antalet humlor och bin minskat dramatiskt. Ett skäl är att vallen odlas på ett annorlunda
sätt, och att bönderna skördar höet före midsommar.
– Det innebär att rödklövern inte hinner blomma i slåttervallarna. Utvecklingen mot stora jordbruk förändrar dikesmiljön, som i det gamla jordbrukslandskapet erbjöd bra
bon för humlor.
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Enkelt skapa boställen
– Problemet är omfattande i de öppna landskapen, förklarar
Thorsten Rahbek Pedersen.
Bisamhällen har flera år i rad drabbats av sjukdomar,
såsom virus och kvalster. Förlusterna är stora, i USA försvinner drygt 30 procent av hela populationen varje år.
Forskning visar nu att bestånden av bin och humlor kan
öka snabbt med enkla åtgärder, såsom odling av vissa växter
– insekternas föda. Det är även enkelt att skapa boplatser
för humlor.
– På vissa ställen i slättbygden har man testat upp- och
nervända blomkrukor av lera, med hål i botten – perfekt
boplats för humla. Man kan även lägga ut gamla halmbalar
längs åkerns kanter och låta stenrösena vara kvar.
I obesprutade kantzoner trivs blommorna, likaså i ett
varierat odlingslandskap med åkerholmar, rösen, stenmurar, ängar, betesmarker och vattendrag. Mark som inte brukas bör därför lämnas ifred. Humlor gillar långt och torrt
gräs, och bildar samhällen i gamla mus- och sorkbon. Där
musen trivs, trivs även humlan.
Kan svälta ihjäl
Humledrottningen sover vintertid. När hon vaknar ska hon
samla så mycket energi att hon orkar bilda ett starkt samhälle för många arbetshumlor. Hanplanta av sälg med gula
videkissar blommar i april, vilket har en avgörande betydelse för humlors och bins överlevnad. Spara, gynna och
plantera sälg lite överallt, så att insekterna kan göra ett bra
jobb.
Under maj månad kan humlorna hitta mat lite överallt,
till exempel maskros och höstraps. Däremot kan bin och

Värdet av honungsbinas pollinering i olika grödor i Sverige.
Gröda

Areal
ha
61 860
24 359
834
2 433

Skörd
kg/ha
3 340
1 720
1 980
2 440

Försäljningsvärde
kr/kg
MKR totalt
3
621
3
126
3
5
3
11

Åkerböna
Rödklöver
Vitklöver
Alsikeklöver

6 334
1 901
632
115

2 795
321
278
311

2,5
43,4
51,2
30

45
27
9
1

5–10
20–30
80–90
80–90

2–8
5–8
7–8
1–1

Äpplen
Päron
Körsbär
Plommon

1 592
197
139
94

15 075
8 563
1 007
3 309

6,3
6,5
38,6
11

151
11
5
3

60–80
50–70
30–50
40–60

91–121
5–8
2–3
1–2

Jordgubbar

2 082
156
511
123

5 620
1 603
965

22,3

261
6
4
1

10–30
25–40
50–70
20–40

26–78
1–2
2–3
0–0

164
57 317
Höstraps. Frilandsgurka
Foto: Thorsten Rahbek Pedersen.. Totalt värde av bins pollinering

2,6

5–10

1–2
189–325

Höstraps
Vårraps
Höstrybs
Vårrybs

För lantbruksgrödorna är informa- Hallon
tionen om areal, skörd och priser
från 2008, för trädgårdsgrödorna Svarta vinbär
från 2005–2006. Övriga bär
Källa: Jordbruksverket.

humlor svälta i juni, om de inte har tillgång till vit- eller
alsikeklöver, åkerböna och vårraps.
– Man bör tänka på att insekterna behöver mat hela
växtsäsongen, menar Thorsten Rahbek Pedersen.
Humlor och bin återvänder till samma plats, så länge de
kan hitta mat. Rödklöver bör därför sås tidigt på våren för
att blomma i juni.
Under sensommaren kommer de nya humledrottningarna, som ska säkerställa nästa års pollinering.

7,9

24
1 311

Honungsbinas andel av skörden
%
MKR
5–10
31–62
8–15
10–19
10–15
0–1
15–20
2–2

På sensommaren bildas också vinterbina, som ska leva i
bikupan under vintern. Om de inte får pollen av god kvalitet, så riskerar hela bisamhället att frysa ihjäl. Bina kan inte
bedöma näringskvalitén, så man måste hjälpa dem.
– Om man inte gillar rödklöver, så kan man plantera
andra växter som blommar i juli och augusti – såsom honungsört, som bör sås i maj. Det går bra att odla honungsört
i luckor i rödklövern, eller längs fälten för att locka humlorna.


Pollinering är överföring av pollen (frömjöl) från växtens hanliga organ, ståndaren, till växtens honliga organ, pistillens
märke. För befruktning krävs att pollenkornet gror och bildar en pollenslang som gör det möjligt för de hanliga och honliga
generna att förenas.
Det finns i huvudsak två sorters pollinering – korspollinering, då pollen överförs från en planta till en annan, och
självpollinering, som sker mellan ståndare och pistill på samma tvåkönade blomma. Korspollinering mellan blommor på
samma planta brukar kallas grannpollinering och innebär i praktiken självbefruktning.
Insekter som lockas av blommans speciella färg och mönster hjälper till med korspollineringen. Pollen är livsnödvändigt
för insektsgruppen bin (Apoidea), där humlor ingår som en undergrupp.
Honungsört blommar åtta veckor efter sådd. Sådd i maj ger honungsföda under sensommaren – svältperioden för
pollinerande insekter.
Tips om hur man gynnar humlor och bin: www.jordbruksverket.se/pollinering
Källa: Wikipedia, samt Jordbruksverkets Rapport 2009:24 ”Massdöd av bin – samhällsekonomiska konsekvenser och
möjliga åtgärder”
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Maria Sandström

Ny ansvarig för Enaforsholm Fjällträdgård
Kjell Lundquist har efter många år som trädgårdsansvarig i Enaforsholm lämnat över krattan och spaden till
Maria Sandström, hortonom med norrländska rötter.
Här berättar hon själv kort om sin bakgrund.

”

Jag är hortonom och
tog examen år 1999. Under
min studietid jobbade jag
tre somrar i Enaforsholm
tillsammans med en annan hortonomstuderande
vid namn Ulrika Persson.
Trevliga
somrar
med
många positiva minnen
även om det var ett rätt så
slitigt arbete. Mygg och
kyla är väl något som även
jag som norrlänning minns.
Jag kommer för övrigt från Skellefteå i zon 5 men är sedan 12 år bosatt i en by nordväst om Skellefteå som heter
Norrlångträsk, där bor jag med man och tre barn på 5, 7 och
9 år. Här har vi nog närmare zon 6.
Efter mina studier arbetade jag som lärare i fyra år på
Grans Naturbruksskola i Öjebyn med vuxenutbildningar

i trädgårdsodling. Under sista året på Gran skrev jag en
bok åt Natur och Kulturs förlag som hette Trädgård i kallt
klimat – vi tyckte inte att det fanns någon bra litteratur för
odling i denna del av landet. Boken kom ut 2003.
Vid den tiden lade man ner trädgårdskurserna på Grans
men då hade jag börjat få uppdrag att skriva krönikor i
Hemträdgården, Riksförbundet Svensk Trädgårds medlemstidning och i Natur och Trädgård. Trädgård i kallt
klimat blev min nisch och jag startade en enskild firma där
jag fortsatte att skriva och föreläsa. Jag började också som
säljare, först av jordkällare och senare även av båtar. Men
jag har kvar min firma Trädgårdsråd i Norr, håller föredrag
och skriver artiklar med inriktningen odling i kallt klimat.
År 2009 kom en nyutgåva av min bok ut, utökad till dubbelt
innehåll och med ett foto från Enaforsholm på framsidan.
Mitt fasta arbete är strängt säsongsbetonat så jag kommer att
förlägga så mycket som möjligt av arbetet med Enaforsholm
till hösten och vintern alternativt sensommaren.

Välkommen till KSLA:s nya hemsida!

”

Samma adress – www.ksla.se – som tidigare, men ny form
och ny navigering. Nu kan du också följa uppdateringar
av vår aktivitetslista/kalendariet, publikationer, nyheter
o s v genom att prenumerera på RSS-feeds. Designen är
gjort för att vara surfbar även i din mobiltelefon.
Precis som tidigare läggs dokumentation från våra seminarier och konferenser ut i anslutning till inbjudan på nätet till
aktiviteten. Gå in under Aktiviteter  Tidigare aktiviteter
och leta reda på det arrangemang du är intresserad av. Eller
hitta rätt arrangemang via vår kalender.
Arbete pågår just nu med att förnya även ANH:s/bibliotekets hemsida till liknande form och funktion som KSLA:s
hemsida har.
Våra ledamöter har också fått ett nytt ”Ledamotsrum”
på hemsidan, dit de loggar in överst till höger. (Detta är
alltså inte inloggningen till vårt elektroniska ansökningssystem för anslag och stipendier – den hittar du under rubriken Anslag & Stipendier.)
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Som alltid med en ny hemsida så finns det förstås en del
saker som kan förbättras. Vi tar gärna emot synpunkter och
förslag till adress: akademien@ksla.se.

DET HÄNDER PÅ

ENAFORSHOLM

Kom med på
höstens jakter!

Enaforsholmskursen 30/7–6/8

Jaga älg och/eller ripa

Följ med på en kurs i fjällkunskap!

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

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

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 genomförs 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

Kursen vänder sig i första hand till studenter. Antal kursdeltagare: ca 30. Platserna fördelas i turordning efter när
anmälan inkommit.
Några platser kvar! Anmäl dig före midsommar!
PRIS
3 200 kr (studerande)
4 200 kr (yrkesverksamma)
Priset inkluderar föreläsningar och exkursioner enligt program, 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

www.enaforsholm.se
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Våra senaste publikationer
Jordbruk och skogsbruk
i Sverige sedan år 1900

Studier av de areella näringarnas geografi och historia
Jordbruket och skogsbruket
genomgick under 1900-talet en dramatisk omvandling. I 27 artiklar presenteras
denna omvandlings historia,
en historia som bland annat
innebar en allt intensivare
modernisering och rationalisering. Särskilt tydligt syns
denna förändring genom
utflyttningen från landsbygden och det allt starkare internationella beroendet för de areella näringarna.
Vi följer bl a markanvändningens och fastighetsstrukturens förändringar, mjölkproduktionens och rennäringens
omvandling, skogsarbetets och skogsägandets utveckling,
hur staten styrt och stimulerat vissa aspekter och verksamheter. Artiklarna skildrar hela hundraårsperioden och visar
de areella näringarnas avtryck och påverkan på det svenska
landskapet. Red: Hans Antonson & Ulf Jansson.
SOLMED 53-2011. 512 sidor.ISBN 978-91-86573-10-2.

Farming and forestry
in Sweden since 1900
Geographical and historical
studies
Agriculture and forestry
were dramatically transformed in the 20th century. In
this anthology, eminent researchers present the history of that transformation in
27 themed articles. The articles, which are profusely illustrated, set out to describe
the entire century and show
the footprints and impact of agriculture and forestry on the
Swedish landscape. That impact and its history are analysed
in both a local and an overarching perspective, thus deepening our understanding of past and ongoing changes in
the spatial environment. Eds.: Hans Antonson & Ulf Jansson.
SOLMED 54-2011. 512 pages. ISBN 978-91-86573-11-9.

KS LA:s verksamhetsberättelse 2010
Sekreteraren har ordet. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens organisation. Kommittéernas verksamhet. Konferenser och seminarier. Sammankomster. Högtidssammankomsten. Avgivna remissvar. Anslag, stipendier, priser och
belöningar. Nya ledamöter, avlidna ledamöter. Enheten för
de areella näringarnas historia (ANH). Publicerings- och informationsverksamheten. Enaforsholm och Barksätter. Styrande organ och personal. Ekonomisk flerårsöversikt 2006–
2010. Red. Ylva Nordin.
KSLAT 3-2011, 60 sidor. ISBN 978-91-86573-15-7.
KSLAT – ladda ned eller beställ i tryck på www.ksla.se.

Mitt emellan virkesintressen
Virkesmätningens historia i
Sverige
Virkesmätning är en verksamhet med avgörande
betydelse för att virkesmarknad och virkesförsörjning ska fungera effektivt.
Trots betydelsen för landets
skogsnäring har mätningen
till stor del varit okänd. Med
Mitt emellan virkesintressen.
Virkesmätningens historia i
Sverige byggs kunskapen om
virkesmätningen upp från grunden.
De stora dragen i virkesmätningens utveckling kompletteras med sex specialberättelser, som mer i detalj undersöker särskilda aspekter av mätningens historia under längre
eller kortare perioder. Författare Ronny Pettersson.
SOLMED 55-2011. 656 sidor. ISBN 978-91-86573-13-3.
SOLMED – beställ på www.ksla.se. eller www.kslab.ksla.se.

En atlas på både svenska och engelska,
som utgör band i Sveriges Nationalatlas, ges ut inom samma projekt som ovan. Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år
1900: en kartografisk beskrivning (Agriculture and Forestry in Sweden since 1900. A Cartographical Description) innehåller ett
stort antal kartor, diagram och illustrationer som beskriver jord- och skogsbrukets utveckling under förra seklet. Finns att köpa
genom bokhandeln eller nätbokhandeln.
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Preliminärt kalendarium ht 2011
30 juli–6 augusti – Enaforsholmskursen

21–22 oktober – Älgjakt

20–27 augusti – Akademiresa

26 oktober – Konferens

26–27 augusti – Ripjakt

8 november – Seminarium

på Enaforsholm fjällgård.

till södra USA för ledamöter och särskilt inbjudna.
på Enaforsholm fjällgård.

8 september – Akademisammankomst

på Enaforsholm fjällgård.
Energiläget och vägar framöver.

Hållbart växtskydd.

i Norrköping för ledamöter och särskilt inbjudna:
studiebesök på Bravikens sågverk.
Skogsavdelningens sammanträde.

10 november – Akademisammankomst

13 september – Seminarium

22 november – Konferens

Långa mätserier och näringsläckage.

27 september – Konferens

The global need for food, fibre and fuel – is there
enough land to satisfy the demands?

30 september–1 oktober – Ripjakt

Produktionslandskapets konkurrenskraft.
Jordbruksavdelningens sammanträde.
The global need for food, fibre and fuel – how do
we overcome constraints to meet the demands?

30 november – Konferens
Det nya Vattensverige.

8 december – Seminarium

på Enaforsholm fjällgård.

Den svenska odlingsmaten i ett internationellt
perspektiv – hur skyddar vi den?

10 oktober – Konferens

8 december – Akademisammankomst

Nanoteknik och maten.

13 oktober – Akademisammankomst

för ledamöter och särskilt inbjudna:
Året som gått – året som kommer.

Grön ekonomi.
Allmänna avdelningens sammanträde.

Alla arrangemang är öppna för alla om inte annat anges. De hålls i KSLA:s lokaler, Drottninggatan 95 B i Stockholm, om inte annat anges.
Reservation för ändringar. Arrangemangsprogrammet uppdateras kontinuerligt. Ytterligare information finns på akademiens hemsida.

KSLA Nytt & Noterat • nr 2 2011

31

Enaforsholm

Vårbjörk 24 maj. Foto: Bosse Berglund.

Lämmel 27 april. Foto: Bosse Berglund.

Enaforsholm Fjällgård i slutet av maj
Vintersäsongen har varit bra för Enaforsholm. Faktum är
att vi delvis kan tacka de hårda vindarna och täta snöfallen för en hel del nya gäster och övernattningar. Vad andra
kallar oväder blev för oss godväder. Enaforsholm har nära
till järnväg och landsväg (E14) och då anslutande vägar var
blockerade av snö och tågresenärerna inte kunde lämna
Enafors så fick vi många nya gäster. Men vi fick mycket att
göra med snöskottning och runda vindsfönstret blåste in.
Den stränga kylan under november–januari bidrog
till ökad energiförbrukning. Vi kommer att täta dörrar och isolera vissa utrymmen ytterligare. Styrelsen för
AB Enaforsholm arbetar fram underlag för uppgradering
av värmesystemet som ska leda till lägre elförbrukning.
Senaste dagarna har vi bytt kylsystem till köksskafferiet. Vi
använder nu naturkyla via värmepumpen och kommer att
få en mycket låg driftkostnad samtidigt som värmepumpens
verkningsgrad blir bättre.
Tidiga sommardagar
Som många andra orter i Sverige fick vi några tidiga sommardagar och med ett fint påskväder en vacker början av
maj månad. I närmaste tätorten Handöl arrangerades en
trevlig minimarknad under påsken där det serverades kolbullar och jag kunde köpa Connys rullrån. Handöl var fullt
av folk och alla som har stuga eller bostad i Handöl satt i

Enaforsen 18 maj. Foto: Bosse Berglund.

sin trädgård utmed centralgatan och solade sig medan jag
lätt löpte igenom hela samhället och hoppade över lämlarna
som var väldigt i farten under några veckor.
Våren kom på allvar till påskhelgen men redan i april
blommade purpurbräckan ovanför forsen. Purpurbräckan
som finns i vår logotyp och i fotografi hos Enaforsholm
Fjällgård på Facebook (du behöver inte vara medlem på
Facebook för att kunna se foton och läsa våra korta meddelanden där).
Nu i maj–juni är det lågsäsong och jag flyttar på driftbolagets vinbärsbuskar från Fjällträdgården där de acklimatiserat sig. Kanske hinner jag klart innan trädgårdsmästarna
Marie och Kalle kommer. Då kommer också vår trädgårdschef Maria Sandström som inleder sitt första verksamhetsår
som huvudansvarig för Enaforsholms Fjällträdgård. Du
hittar mer information om trädgården på Enaforsholms
hemsida. Den 8 juni gjorde radioprogrammet ”Odla med
P1” ett reportage om trädgården, som sändes den 13 juni.
På Sveriges Radios hemsida kan du lyssna på programmet
i efterhand.
Tågen går till Enaforsholm varje dag. Det finns alltid
något rum ledigt.

Enaforsholm har egen hemsida!
www.enaforsholm.se.

De som väljer att förlägga sin konferens till
Enaforsholm Fjällgård har chansen att bada
i badtunna. Konferens 9 maj.
Foto: Bosse Berglund.
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Foto: Åke Barklund

Varmt välkomna till
Enaforsholm!
hälsar Bosse Berglund
Telefon: 0647-730 26
Mobiltfn: 0705-273 026
E-post: info@enaforsholm.se

