
Välkomsttal 23 mars 2010 

Herr minister, övriga skogsvänner god morgon och hjärtinnerligt välkomna till Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien denna härliga marsdag, snö och kyla, visst är det skönt. Till dem som var 
besvikna efter COP 15-mötet strax före jul nere i Köpenhamn vill jag tröstande säga, ”Tag det lugnt, 
det världens samlade politiker inte orkar med det grejjar Gud fader på egen hand” 

 

Jag heter Åke Barklund och är akademisekreterare och VD i huset, en plats för det goda samtalet, den 
utvecklande diskussionen där vi förklarar och försöker förstå och går hem lite klokare än när vi kom. 

 

Dagens övning har vi kallat ”Nya verktyg för skydd av skog – blir det mer hållbart?” En bit ner i 
inbjudan som sändes ut för några veckor sedan frågade vi ”Kommer delmiljömålet om 400 000 ha 
formellt skyddad skog att klaras nu under 2010?” Om jag hörde rätt på radion i förrgår morse så 
svarade miljöministern JA på den frågan. Det var ett snabbt och rakt besked till akademien vill jag 
lova. Så då ställer jag raskt nästa, när kommer hela miljömålsproppen? 

 

Om nu snart alla utlovade hektar skogar för miljöändamål är identifierade och avsatta, då återstår 
det stora jobbet – att vårda dem. Hur

 

 skall de skötas, av vem och hur ska det bekostas? Det är klart 
att en del av alla reservat bör lämnas till fri utveckling för att så småningom likna urskog, men det 
allra mesta fodrar vård och ans mot tänkta syften. Här vill jag erinra om skogsvårdslagens 
portalparagraf som sätter virkesproduktion och biologisk mångfald i centrum men raskar över allt 
annat med att hänsyn ska tas även till ”andra allmänna intressen”. Det mesta av sådan andra 
allmänna intressen kräver skötta skogar – vilket för övrigt också säkrande av biologisk mångfald gör, 
särskilt när det gäller alla de organismer som levt upp och blomstrat under kortare eller längre tids 
forna lantbruksmetoder. 

I sin Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, skrev 
Gro Harlem Brundtland 1987 att det gäller att balansera ekonomiska, ekologiska och kulturella 
värden så att “dagens behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov”. Grejjar vi det, då blir det ”bärekraftigt” sa Brundtland, ett i mina öron 
mycket vackert ord och uttrycksfullare än hållbart. 

En verksamhet måste nämligen vara bärkraftig – såvida ingen subventionerar det hela och plussar på 
resurser från sidan – och jag tycker att livet på jorden är en verksamhet. Hållbarhet är också viktigt 
ibland, när det t.ex gäller broar och hus och så men ett helt landskap, kan det verkligen vara hållbart? 

 

Jag börjar bli en gammal man nu som har funderat på och jobbat med de här frågorna länge både i 
den rika och i den fattiga världen. Jag ser det hela i två dimensioner, den rumsliga och den 
tidsmässiga och jag har kommit fram till att den bärekraftiga balansen mellan ekonomi, ekologi och 



kultur ser olika ut över tid och plats. Nya kunskaper och inte minst nya värderingar påverkar 
resonemanget och den kloka Brundtland satt upp just tre

 

 kriterier, som naturligtvis alltid står lull på 
varje underlag. En en- två-, fyr- eller flerbent pall antingen ramlar omkull eller vaggar ostadigt utom 
på helt slätt underlag, en trebent står alltid stadigt. 

Det är klart att svenskarnas syn på bärkraftigt bruk av naturresurserna ser annorlunda ut idag jämfört 
med för 23 år sedan, våra insikter och våra intressen har förändrats. Lärdomen här är givetvis att det 
kommer att bli en annan balans i framtiden, men vi vet inte vilken! Visst är det härligt? Och det är 
ännu mer självklart att vår syn och ugandiernas syn på bärkraftigt bruk av våra respektive 
naturresurser skiljer sig åt också i samma tid.  Policies = regelpaket ges oftast för svaga resurser och 
blir oftast för detaljerade och sofistikerade, med dålig förankring bland de som ska leva efter 
reglerna, oerhört vanligt i U-världen. 

 

När de gäller svensk skog och svenskt skogsbruk är A och O att ägarna till resursen är med på tagen 
annars är förutsättningarna att lyckas små. 

 

Det är C F von Horns stiftelse – i akademiens vård – som bekostar dagens möte – tack Carl Fredrik! 

 

Varsågod Lena Gustafsson, dagens moderator – golvet är Ditt! 


