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Mistra  och Kungl. Vetenskapsakademien 
har inrättat ett oberoende råd, Mistra 
Council for Environmental Evaluation 
(MCEE), för utvärdering av miljöforsk-
ning. Rådet kommer att ledas av Sif 
Johansson.

Akademiledamoten Thomas Rosswall 
har utsetts till ordförande i rådets exeku-
tivkommitté. Han var tidigare Executive 
Director för International Council for 

Science (ICSU) och rektor för Sveriges lantbruksuniver-
sitet (SLU).

– MCEE-initiativet att sammanfatta det vetenskapliga 
kunskapsläget i relation till viktiga miljöfrågor är en spän-
nande och viktig utmaning. Exekutivkommittén samlar 

Thomas Rosswall ordförande i MCEE:s exekutivkommitté

några av de absolut starkaste namnen inom internationell, 
vetenskaplig miljöforskning, vilket skall garantera att de 
evidensbaserade utvärderingarna har högsta vetenskapliga 
kvalitet, säger han.

Övriga ledamöter i exekutivkommittén är Kjell 
Asplund, tidigare vid SBU Kunskapscentrum för hälso- 
och sjukvården, Stockholm; Jacob Fant, Rewir, Stockholm; 
Jacqueline McGlade, European Environment Agency 
(EEA), Köpenhamn, Danmark; Jerry M. Melillo, The 
Ecosystems Centre, Marine Biological Laboratory, Woods 
Hole, MA, USA; Andrew Pullin, Centre for Evidence-
Based Conservation, Bangor University, Gwynedd, 
Storbritannien; Katherine Richardson, University of 
Copenhagen, Köpenhamn, Danmark; Henrik Smith, 
Lunds universitet, Lund.

http://www.miljo-utveckling.se/nyheter/artikel.php?id=35739

Thomas Rosswall. 
Foto: FACCEJPI.
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Sekreteraren har ordet
Detta Nytt & Noterat ger mig några associationer:

• Femtiofem miljarder euro går till lantbruket i EU. Det 
är naturligtvis väldigt mycket pengar och många poster 
är klart tveksamma, t ex tobaksstödet till Grekland, som 
dock på sin tid var priset för att stabilisera demokratin i det 
landet. Femtiofem miljarder är dock ”bara” 0,5 procent av 
EU27:s samlade BNP! Den historiskt intresserade vet att 
en tung orsak till både 1:a och 2:a världskriget var matbrist 
– eller fruktan för matbrist – i Europa. Efter 1952 års Kol- 
och stålunion, som tog kontroll över de direkta ”krigsmate-
rielen”, infördes 1957 Common Agricultural Policy för att 
stampa ”mer mat ur Europas egen jord” och det lyckades 
man med som bekant. Det är lättare att införa stimulanser 
än att avveckla dem!

• När jag i mitt tidigare yrkesliv arbetade i sågverksin-
dustrin, sade jag – med stöd från våra driftsanalyser – att 
vissa sågverk jagar kronor i produktionen, andra letar tior 
på råvarusidan och några söker hundralappar i marknadsle-
det. Den som bäst kombinerade trädets potential på rot med 
kundernas aktuella önskemål, tjänade mest pengar. Av ett 
sågverks intäkter är 85 % trävaror och 75 % av kostnaderna 
är timmer.

• Av blivande hustru Pia lärde jag mig på 1960-talet att 
Mälarens vatten var skitigt (hon jobbade en sommar på 
Mälarundersökningen). Kommuner och enskilda slutade så 
att släppa sina avlopp direkt i sjön. Idag dricker stockhol-
marna Mälarvattnet. Ge naturen en chans och hon tar den! 
Och torsken är tillbaka i stora delar av Östersjön. Borde vi 
inte oftare än vi gör berätta om framstegen i miljöarbetet? 
Människor blir mer motiverade av positiva berättelser än av 
domedag.

• När mänsklighetens rovdrift började ställas mot jor-
dens beräknade resurser för 20 år sedan, sade någon att det 

Foto: Pia Barklund

skulle behövas minst 10 
jordklot för att klara pla-
netens befolkning. Idag är 
en vanlig siffra från alar-
misterna 3 jordklot – utan 
någon medföljande be-
räkning. Därför blev jag 
nästan glad när WWF 
häromdagen konstaterade 
att vi den 27 september 
förbrukat årets resurser, 
beräknat på ett seriöst vis. Det motsvarar 1.4 jordklot! Jag 
tror – en gång till – att människor blir mer motiverade av 
positiva berättelser än av domedag. Det är inte kört!

• Som yngre hörde jag gärna på radions teater. Minns Ni 
den fantastiska, dova ”sätternerochlyssna”-signalen? En pjäs 
handlade om ungraren Dr. Semmerweis och hans kamp 
mot barnsängsfeber i mitten av 1800-talet. Främst genom 
att läkarna (som gick från obduktioner till barnafödslar) 
började tvätta händerna i kalkvatten gick dödstalen ner från 
nästan 20% till 1%. Semmelweis blev till en början hånad 
och motarbetad – man kände ännu inte till bakterier – men 
han gav sig inte. Hans andra rekommendation förbättrade 
väl inte hans rykte i samtidens läkarkrets: ”lägg mammorna 
på en bädd av torv!” Vetskapen att torv är så gott som steril 
hade definitivt nått Hasselfors Skagershultsmosse 1960 där 
jag sommarjobbade klädd i enbart kortbyxor och barfota 
trampade på en trädknagge nere i mossen med rejäl blod-
vite som följd. En gammal torvarbetare rådde mig att bara 
fortsätta klafsa i geggan: ”det läker sig”. 

Åke Barklund
Akademiens sekreterare och VD

Miljödepartementet har erbjudit Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien, KSLA, att lämna synpunkter på rubrice-
rade betänkande och rapport. Sammafattningsvis anför 
KSLA följande:

• KSLA anser att det nya systemet ger goda förut-
sättningar för miljöarbetet.

• Det är ännu för tidigt att bedöma hur ansvarsfördel-
ningen mellan miljömålsberedningen och myndigheterna 
kommer att fungera, men det finns risk för oklar ansvars-
fördelning.

• KSLA konstaterar och beklagar att såväl miljömålsbe-

Akademien har avgivit följande remissvar sedan sist:

Synpunkter på slutbetänkande av Miljömålsberedningens betänkande ”Etappmål i miljömålssystemet” (SOU 2011:34) 
samt Naturvårdsverkets rapport ”Miljömålen på ny grund” (rapport 6420).

redningen som myndigheterna fick alltför knappa tidsresur-
ser för sina uppdrag. 

• KSLA anser att organisationen av miljömålsarbetet blir 
alltmer komplex och arbetet med miljömålen därmed svårt 
att förhålla sig till för aktörer utanför myndighetssfären.

• Det finns risk för stagnation i miljömålsarbetet då tidiga-
re delmål fasas ut ur systemet utan att nya etappmål etab-
lerats.

• KSLA konstaterar att inte heller det förändrade miljö-
målssystemet hittills inbegripit tillräcklig medverkan från 
aktörer utanför politik och myndigheter. 

 Läs hela remissvaret: http://www.ksla.se/remisser/remissvar/miljomalsremiss-2011/
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CAP – Common Agricultural Policy

Den stora frågan framöver är hur jordbruksstöden ska dist-
ribueras, så att fördelningen mellan nya och gamla med-
lemsstater blir rättvis. Målet för den nya politiken är att få 
ett effektivare och mer miljöanpassat jordbruk, samt mark-
nadspriser för produktionen. Politiken ska leda till en bättre 
konkurrens på världsmarknaden. 

– Direktstödet till lantbrukarna görs om. Trettio pro-
cent av medlen ska enligt vårt förslag gå till jordbrukets 
anpassning till miljövänlig produktion. Miljö och klimat är 
prioriterade områden i den nya budgeten, och anslagen på 
dessa områden kommer troligen att öka med omkring 20 
procent, säger EU:s jordbrukskommissionär Dacian Ciolos. 

Denna andel för ett grönare jordbruk är dock omdis-
kuterad inför kommissionens förslag, som lämnas den 12 
oktober. 

För 379 miljarder euro under perioden 2014–2020 ska 
EU få ett modernt jordbruk, utvecklingsbart, stabilt och 
säkert, enligt EU-kommissionen. Den mat som produceras 
ska vara hälsosam och utvecklingen på landsbygden till-
fredsställande. Kommissionen föreslår även att en del av 
pengarna i budgeten ska kunna användas till en typ av för-
säkringssystem, som ersätter lantbrukare vid produktions-
bortfall.

Parlamentets förslag är att budgeten för jordbrukspo-
litiken ska vara oförändrad, och så även stödet till lands-
bygdsutveckling. Om vi vill ha livsmedel av hög kvalitet, 
en skyddad miljö och ökad produktion av förnybar energi, 
så måste det kosta. Direktstödet till lantbrukarna bör vara 

kopplat till gröna åtgärder, såsom lägre koldioxidutsläpp 
och en radikalt minskad energiförbrukning, samt ett system 
för att stimulera gårdar med hållbar produktion.

Parlamentet vill liksom EU-kommissionen ha ett tak för 
direktstödet, per jordbruksenhet. Dessa regler bör dock ta 
hänsyn till storleken på gården, sysselsättningsgraden och 
bestämmelserna för miljöåtgärder. För att undvika miss-
bruk av offentliga medel, bör direktutbetalningarna gå till 
aktiva bönder – det vill säga gårdar som använder marken 
till att producera livsmedel och liknande.

I ett försök att garantera en hållbar och säker försörj-
ning av mjölkprodukter har ledamöterna i parlamentet bett 
kommissionen att övervaka mjölkmarknaden och tillämpa 
adekvata styrmedel för mjölk och mjölkprodukter även efter 
år 2015. Nuvarande kvotsystem försvinner år 2014.

De viktiga frågorna
Marit Paulsen uppger att den biologiska mångfalden, livs-
medelsbristen i världen, samt utsläppen av växthusgaser, 
kommer att bli mycket viktiga frågor framöver. 

– Jordbrukspolitiken är ett avgörande verktyg för att få 
ordning på miljön. Det borde finnas ett konkret system för 
lantbrukare som vill avsätta mark för att främja den biolo-
giska mångfalden – såsom mark runt alla åkrar där ogräset 
kan växa fritt så att blommor, bin, fåglar och insekter får 
en bra livsmiljö. 

Hon vill att bönderna ska få betalt för det jobb de utför. 

EU ska fatta beslut om en ny jordbrukspolitik för perioden 2014 till 2020. Enligt 
Marit Paulsen (FP), svensk parlamentariker och vice ordförande i Committée of 
Agricultural and Rural Development, AGRI, så kommer jordbruksbudgeten att 
minska från 40 procent till 34 procent i reala termer. Jordbruksstödet ska ytterli-
gare miljöinriktas, vilket kan komma att påverka lantbrukarna i deras agerande.
Text & foto: Ylva Berlin

Grön, stark och 
konkurrenskraftig

Marit Paulsen. är vice ordförande i EU:s 
kommitté för jordbruk och landsbygdsut-
veckling, AGRI.
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– Lantbrukets viktigaste uppgift är att producera livs-
medel, fast min uppfattning är att maten ska betalas av 
marknaden och inte av EU. Ett undantag är emellertid 
miljötjänsterna. Jag vill fasa ut de direkta inkomststöden 
och införa ett system där bönderna får betalt för varje hek-
tar ekologiskt odlad mark. En annan idé är att skapa ett 
system där bönderna får betalt för den kol de lagrar i mar-
ken – mätt i kilo från ett år till ett annat. Det är upp till 
bonden att hitta de smartaste och bästa lösningarna för att 
lagra kol. Ett plöjningsfritt åkerbruk är en bra lösning, att 
direkt efter plöjning både harva och så. En sund växtföljd 
och rätta grödor är väsentligt, liksom jordarter och klimat. 
Mitt förslag är att 40 procent av medlen ska vara direktstöd 
för miljöinsatser. Pengarna ska inte gynna organisationer, 
utan gå till böndernas produktion.

Lena Ek (C), nyutsedd miljöminister, har varit suppleant 
i parlamentets jordbruksutskott. Hon vill ha ett marknads-
anpassat jordbruk, samt att reglerna ska bli lika i hela EU. 

– Det är viktigt att lantbrukarna producerar det mark-
naden vill ha. EU bör ta fram regler och villkor, som gör att 
det går att producera alternativ energi på ett helt nytt sätt. 
Vissa bestämmelser är otidsenliga, t ex de som öppnar upp 
för att ha mark i träda. Vi kommer att behöva all mark för 
att odla energigröda.

Hon pekar på att EU importerar mycket livsmedel, i 
Sverige hälften av det vi äter. 

– Ett stort problem är de svenska böndernas konkur-
renssituation, som beror på våra hårda regler för djur- och 
miljöhänsyn. Regler, krav och kostnader är för olika i län-

derna inom EU. Ett mål med den nya jordbrukspolitiken 
är att få någorlunda samma villkor. Personligen vill jag att 
de svenska reglerna ska gälla i hela EU.

Flera svenska partier vill avskaffa jordbrukspolitiken, 
medan centerpartiet vill anpassa den till de nya villkoren. 

– Om vi inte hade någon jordbrukspolitik, så skulle det 
inte finnas några krav på miljöbeskrivning, djurhänsyn och 
livsmedelskvalité. Det skulle i sin tur påverka skyddsreg-
lerna för salmonella, EHEC och liknande, säger Lena Ek. 

Bakgrunden
Budgeten är för närvarande 55 miljarder euro per år, det 
vill säga 40 procent av hela EU:s budget. Mest pengar går 
till direktstödet. Cirka 5 procent av arbetskraften är direkt 
sysselsatt inom jordbruket.

De senaste decennierna har EU ändrat jordbrukspoliti-
ken successivt. Stöden är inte längre kopplade till produk-
tionen och jordbrukarna har fått ett större utrymme att 
producera de livsmedel marknaden vill ha. Den senaste 
stora reformen beslutades år 2003, inför EU:s utvidgning 
med tolv nya medlemsländer år 2004 och år 2007, och som 
en anpassning till kraven på EU i de internationella han-
delsförhandlingarna i WTO.

Tillräckligt stor produktion av mat och en livskraftig 
jordbrukssektor var mycket viktigt för efterkrigstidens 
Europa. Jordbruket var ett av de första politikområdena, 
som skrevs in i Romfördraget år 1957 – en stark pelare 
kring vilken EU utvecklades. Principerna var en enhetlig 
marknad, gemenskapspreferenser, finansiell solidaritet 
och inkomststabilitet. Genom stöd och garanterade priser 
främjades produktiviteten i jordbruket – tillräckligt mycket 
mat producerades. 

Matbristen hörde till historien och politiken var en 
framgång. Konsumentpriserna var acceptabla och bön-
derna fick bra betalt, men avigsidan var överproduktion 
av mejeriprodukter. Kostnaderna ökade och en ny politik 
ledde till att små jordbruk försvann till förmån för större 
enheter.

Behovet av att rationalisera offentliga utgifter, undvika 
överproduktion, samt få en mer miljövänlig politik, ledde 
till att det europeiska jordbruket hamnade i centrum för 
reformdiskussioner. Kvoter för mejeriprodukter infördes år 
1984, på grund av en ineffektiv marknad. Fyra år senare 
kom ett övergripande tak för jordbruksutgifter.

1992 fortsatte förändringarna med MacSharry-refor-
merna som innebar att bönderna skulle fokusera på mark- 
nadens efterfrågan och jordbrukssektorn göras mer kon-
kurrenskraftig. Prisstödet sänktes och bönderna kompen-
serades via direkta inkomststöd. Reformen ledde till lägre 
priser för slutkonsumenten och värnade om de europeiska 
böndernas konkurrenskraft på världsmarknaden genom 
inkomststödet. Målet var också att få ett miljömässigt sunt 
jordbruk. 

År 1999 innebar Agenda 2000 en viktig förändring i 
CAP genom utvecklingen av landsbygdsstöden. Ett tak för 
utgifter på jordbruksområdet var ett sätt att försäkra skat-
tebetalarna om att CAP-utgifter inte skulle falla utanför 
kontrollen. Efter den stora reformen år 2003 då inkomst-
stöden frikopplades från produktionen skedde den så 
kallade hälsokontrollen år 2008. Den innebar bl a ytterli-
gare frikoppling av de stöd, som kopplas till standarder för 
miljö, livsmedelssäkerhet och djurvälfärd.

Källa: LRF, EU-parlamentet och Kommissionen

Nyutsedda miljöministern Lena Ek har varit suppleant i EU-
parlamentets jordbruksutskott.



Mer om jordbrukspolitiken från ANH:
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Att lära av historien
Ett heldagsseminarium om jordbrukspolitiken efter andra världskriget

Dessa frågors betydelse märks exempelvis på att debatten 
om hur bistånd ska organiseras har förändrats de senaste 
decennierna. Allt större vikt läggs vid institutionella förhål-
landen som till exempel äganderättigheter och hur jordbru-
kandet organiseras.

Hur jordbruket ska organiseras och vilka regler som ska 
gälla för verksamheten kan i vid mening sägas styras av 
jordbrukspolitiken. För Sverige som medlem i EU är den 
svenska jordbrukspolitiken något som till stor del bestäms 
på en överstatlig nivå i Bryssel. Detta sker inom ramen för 
CAP, Common Agricultural Policy. CAP kommer att om-
förhandlas under 2013 och dess nya utformning har disku-
terats i såväl lantbrukspressen som i nationella media. Men 
mot bakgrund av politikområdets betydelse, inte minst ge-
nom dess stora andel i EU:s budget, och att inställningen 
till CAP i Sverige många gånger skiljer sig från flera tunga 
länder i EU, så är det ändå relativt tyst kring dess innebörd 
och konsekvenser. 

Historiens betydelse
Samhällssituationen då beslut fattas påverkar utformningen 
av dokument av detta slag under lång tid framöver. Nästa 
omförhandling av CAP är planerad till 2020. Det betyder 
att politikområdets historiska utveckling är av stor bety-
delse för att förstå dagens situation eftersom sannolikheten 
är stor att de förslag som förs fram har sin upprinnelse i 
tidigare fattade beslut. 

Det finns ett behov att samla kunskap om jordbrukspo-
litikens historiska utveckling och låta dem som forskat om 
jordbrukspolitik träffa aktörer som i sin verksamhet påverkas 
av men också påverkar jordbrukspolitiken. Mot bakgrund 

av det arrangerar KSLA:s enhet för de areella näringarnas 
historia, ANH, ett heldagsseminarium den 16 november 2011 
om jordbrukspolitiken i Europa, USA och Ryssland efter 1945. 
De inbjudna föreläsarna är Carsten Daugbjerg, Aarhus 
universitet, Magnus Erlandsson, Stockholms universi-
tet, Ulf Jonsson, Stockholms universitet, Hans Jörgensen, 
Umeå universitet, Ann-Christina Knudsen, Aarhus uni-
versitet, Martin Kragh, Handelshögskolan i Stockholm. 
Vetenskapligt ansvarig är Gabriel Söderberg, Uppsala 
universitet. Jordbrukspolitiken i EU, Sverige, Danmark, 
Frankrike, USA, Sovjetunionen och Ryssland samt de nya 
EU-länderna kommer att behandlas. Inbjudningar har 
skickats till forskare och aktörer på området. 

Utökade litteratursamlingar
I anslutning till projektet har akademiens bibliotek förstärkt 
sina samlingar när det gäller litteratur på det jordbrukspo-
litiska området. Här handlar det inte bara om jordbruks-
politik i en snävare mening, vad som händer i de politiska 
församlingarna och de riktlinjer som dras upp där, utan 
även om litteratur som på en mer övergripande nivå ana-
lyserar det omvandlingstryck som skapar nya typer av in-
tresseorganisationer med betydelse för jordbrukspolitiken. 
Miljörörelsen utgör här ett exempel, liksom den typ av för-
ändringar som följer på den internationella konkurrensen. 
De teoretiska perspektiven på hur jordbrukspolitiken kan 
studeras är också flera, från mer traditionellt historiska stu-
dier till ekonomiska, sociologiska och statsvetenskapliga.

Frågor om projektet och litteraturen besvaras av
per.eriksson@ksla.se. 

Jordbruket förknippas till stor del med de produkter som ingår i processen från jord till bord. Det gäller till exempel 
de frön som planteras – GMO eller inte? – eller den mat som vi äter – säker, god eller nyttig? Men kring denna process 
finns en väv av aktörer, institutioner och uppfattningar av olika slag som påverkar förutsättningarna för jordbruket 
kanske lika mycket som klimatet eller jordarnas kvalitet. 
Text: Per Eriksson, foto: IBL/John Foxx Images.
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Inom skogsindustrin pratar man om green field-anlägg-
ningar. Det är när nya fabriker byggs upp helt från noll 
– från ett grönt fält. Det gäller verkligen för Holmens nya 
jättesåg. Så sent som augusti 2009 var det här åkermark. 
Bygget tog bara 17 månader, i januari 2011 var produk-
tionen igång, berättade akademiledamoten Per Olsson, när 
han tog emot akademien på besök den 8 september 2011. 

Per Olsson är skogschef för Holmens Norrköpingsregion 
och den som ytterst ansvarar för att sågen får grantimmer – 
man ska bara såga gran i Braviken. Anläggningen är nu un-
der inkörning, i år produceras knappt 300 000 kubikmeter 
sågad vara, nästa år ca 450 000 kubikmeter och om ytterli-
gare några år är målet att nå 750 000 kubikmeter. Men det 
kräver lite tilläggsinvesteringar i tork och efterbehandling. 
Dock inga stora saker, inte jämfört med den dryga miljard 
som grundinvesteringen kostat. 

Bravikens såg blir en stor aktör på den svenska markna-
den. År 2010 var totalproduktionen i landet ca 17 miljoner 
kubikmeter, varav 8 miljoner gran. Nu tillkommer nästan 
en miljon kubikmeter till, även om det samtidigt sker en del 
nedläggningar av framförallt av mindre sågar. 

Timret kommer in på lastbil till sågen – något järnvägs-
spår finns ännu inte in på sågområdet utan man får utnyttja 
spåret till det närbelägna pappersbruket. Stockarna mäts, 
kvalitetsklassas och sorteras i något av de hundra fack man 
har tillgång till. 

Sedan sågar man ett fack i taget med en fast inställ-
ning på sågbladen. Flödeshastighet är ledordet – det ska 
gå snabbt, man ska producera 500 kubikmeter i timmen. 
Varje sågklass ger sin kombination av bräder och plankor i 
sina givna dimensioner. När en sådan batch är klar så pos-
tas sågen om och tar sig an en ny sågklass från ett annat 
sorteringsfack. 

Den sågade varan ströläggs och torkas i en av de fyra 
virkestorkarna. För att inte virket ska slå sig, pressas bun-
tarna ihop i en tryckram under torkningen. Av samma skäl 
återfuktas ytskiktet i torkningens slutfas, så att virket får 
samma fuktighet rakt igenom.

I dag hyvlas cirka 20 procent av produktionen i det kom-
binerade hyvleriet/justerverket. I framtiden ska andelen 
hyvlat virke öka. 

Bravikens såg ritar om den 
sydsvenska skogskartan
Nu har produktionen kommit igång i Holmens nya 
sågverk i Braviken utanför Norrköping. Om några år kan 
produktionen vara uppe i 750 000 kubikmeter. Det blir 
då ett av Sveriges största sågverk – kanske till och med 
det största! Det påverkar virkesmarknaden i hela södra 
Sverige. 
Text: Carl Henrik Palmér  •  Foto: Holmen/Sofia Andersson M&F Foto

Bravikens sågverk, störst i landet?
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Akademien tackar Holmen och Per Olsson för ett mycket givande studiebesök!

För varje planka (och bräda) be-
döms hållfastheten. Det är en indirekt 
klassning där man mäter virkets den-
sitet med hjälp av dess resonans. Lite 
förenklat kan det beskrivas som att en 
liten klubba slår till brädan och en la-
ser läser av svängningarna. 

Totalt finns det 90 kollektivanställ-
da och 20 tjänstemän på sågen. Man 
kör 06.00 till 24.00 måndag till tors-
dag och till 15.00 på fredagar. Själva 
produktionen går bra. Däremot är det 
svårare på marknaden, det är tufft att 
sälja sågad gran idag. När marknaden 
vänder ska man sätta in ett skift till. 

Inne på sågområdet finns inget fär-
digvarulager. Det finns i hamnen, som 
ligger bara 400 meter bort. Men det 
är fågelvägen – tyvärr ligger Bråviken 
emellan, så det sågade virket måste kö-
ras ca 5 kilometer på lastbil. 

Samordning med pappersbruket
Samordningen med Bravikens pap-
persbruk är viktig för ekonomin. 
Bruket köper all flis – det är ju bara 

hälften av en timmerstock som blir 
plankor och bräder. Tillbaka från pap-
persbruket får sågen hetvatten som 
används i virkestorkarna. Sågspånet 
säljs i dag externt. 

Platschefen Rickard Wallin berät-
tade om produktionen på Bravikens 
pappersbruk.

– Vi har ett massabruk och tre pap-
persmaskiner som gör olika former av 
trähaltigt papper. En stor del är van-
ligt tidningspapper, ett sortiment som 
tyvärr har dålig lönsamhet.

Det går åt mycket el i produktio-
nen, pappersbruket gör av med 1,7 
TWh varje år – det är en dryg procent 
av Sveriges totala elkonsumtion! Och 
nu stiger elpriserna. Samtidigt viker 
marknaden. Tidningspapper har länge 
gått dåligt i USA, men nu minskar 
också efterfrågan i Europa och Asien. 

Braviken försöker därför alltmer gå 
över till mer förädlade papperssorter, 
bland annat förbättrat tidningspapper. 

Det är vitare än standardtidningspap-
per och har bättre yta och bättre glans 
och passar bra för reklamutskick. Man 
är också inne på katalogpapper, som 
ställer extremt tuffa krav på tunnhet 
kombinerat med tryckbarhet. 

Hur får man ihop 1,5 miljoner kubikmeter 
grantimmer?

Avslutningsvis berättade jägmästare 
Jan Orke vad han och Holmen Skogs 
region nu ska göra för att få fram gran-
timmer till sågen. När sågen kommer 
upp i full produktion handlar det om 
1,5 miljoner kubikmeter under bark. 
De egna skogarna i Kolmården räcker 
bara till 10 procent av detta, resten 
måste köpas på en redan tuff marknad, 
framförallt från privata skogsägare. Jan 
Orke är marknadschef på regionen och 
den som har lagt upp strategierna. 

– Vi har tidigare varit helt fokuse-
rade på att få fram granmassaved till 
pappersbruket. Det har i sin tur inne-
burit fokus på gallringar, berättade 
han. 

För att få fram timmer måste nu 
Holmen bli mer aktiva på slutavverk-
ningssidan. Det innebär i sin tur att 
man måste bli mer aktiv på skogs-
bränslesidan – i den här delen av landet 
tar man ut grot på merparten av alla 
hyggen. Man måste också utöka ser-
viceutbudet på skogsvård. Det är i dag 
något av en branschstandard att er-
bjuda leverantörerna hjälp med mark-
beredning, plantering och röjning efter 
en slutavverkning. 

– Vår strategi är enkel, avslutade 
han. Vi ska sammantaget vara skogs-
ägarens bästa alternativ. Det handlar 
inte om att betala bäst, utan att ge en 
kombination av bra pris, bra service 
och bra betalningsvillkor. 

I servicen ingår ett tätt nät av vir-
kesköpare. Man har nu 40 köpare i 
regionen, det är en ökning med 10 på 
bara några år. Köparna känner sina 
leverantörer och kan hjälpa dem i sitt 
skogsbruk. 

Holmen har också satsat på en åter-
växtgaranti. Om en plantering inte 
klarar kraven i skogsvårdslagen efter 
ett år så kompletterar man gratis med 
nya plantor. Holmen erbjuder också 
behandling mot rotröta i alla avverk-
ningar som inte görs på vintern.

Den tidigare inriktningen på granmassaved gjorde att gallring låg i fokus.
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BSAP sjösattes 2007 av Helsingforskommissionen (Hel-
com) med målet att återställa Östersjöns näringsstatus till 
vad som rådde under 1950-talet. Planen baseras på officiella 
utsläppssiffror i Östersjöländerna och en beräkningsmodell 
som utgick från de kunskaper man hade då. 

BSAP innebär att länderna har åtagit sig olika stora 
minskningsbeting för kväve och fosfor, som dock inte är 
juridiskt bindande. Sedan 2007 har arbete pågått med att 
få in säkrare belastningsdata och göra åtgärdsplaner för att 
nå målet. Aktionsplanen och ländernas minskningsbeting 
ska revideras 2013, varefter åtgärderna måste börja vidtas. 

Under dagen dryftades många heta frågor. Arbetet med 
att ta in fler beräkningsmodeller för Östersjön, koppla dem 
till klimateffekterna och beskriva osäkerheter presentera-
des. Frågan om vi ska minska tillförseln av både kväve och 
fosfor eller bara fosfor belystes från olika synsätt och belast-
ningssiffrornas tillförlitlighet diskuterades. Möjligheten att 
verkligen genomföra planen diskuterades livligt. Det hand-
lar om mycket pengar varför åtgärdernas kostnadseffekti-
vitet och rättvisa mellan länderna var uppe till diskussion, 
liksom möjligheten att tvinga fram åtgärder med juridiska 
medel. Tidshorisonten – att målet ska nås redan till 2021 – 
ifrågasattes också med tanke på tiden det tar att se effekter 
av åtgärder.

Hur går processen vidare?
Sverige är sedan förra året ordförande i Helcom och har 
därmed ansvar för hur arbetet med BSAP fortgår. Ida 
Reuterswärd, Helcoms Head of Delegation, menade att 
BSAP har lyckats sätta Östersjöfrågorna på agendan, inte 
minst i förhållande till EU. BSAP är också unikt så tillvida 
att det är första gången man gjort ekologiska beräkningar 
för att sätta utsläppskvoter.

Sveriges strategi i Helcom innebär bland annat att stärka 
genomförandet av BSAP. Ida Reuterswärd pekade på fram-
steg, bl a för att minska jordbrukets påverkan på Östersjöns 

miljö. Inte minst är det höga tempot för byggande av re-
ningsverk i Polen en framgång, och även i Kaliningrad 
byggs det reningsverk i hög hastighet.

– Men vissa delar av BSAP är väldigt svåra, inte minst 
att komma tillrätta med föroreningar av farliga kemikalier, 
sade Ida Reuterswärd.

Fram till 2013 inriktas arbetet på att se på måluppfyllel-
sen. Olika arbetsgrupper jobbar med hur man når betingen, 
hur man samlar in data och sätt att förbättra de metoderna. 
Under 2012–2013 sker en revidering av data och beting och 
en policyhantering tar vid.

Är BSAP alltför pessimistisk?
Andreas Bryhn forskar om massbalansmodeller vid Uppsala 
universitet. Han ifrågasätter de utsläppsbeting som BSAP 
kommit fram till och anser att kväverening i Östersjön är 
till mer skada än nytta. Planen är för pessimistisk och åt-
gärderna kan bli mycket billigare, menar han.

En huvudfråga var: överstädar vi Östersjön? Ja, svarade 
Andreas Bryhn, åtminstone när det gäller kväve. Det rå-
der enighet i forskarvärlden om att fosfortillförseln måste 
minska, men delade meningar om vikten av att minska kvä-
vetillförseln. Andreas Bryhn menar att kvävereningen är 
meningslös, eller till och med skadlig.

– Risken om vi renar för mycket av kvävet är att vi får 
mer av cyanobakterier än vad vi skulle fått annars, och en 
sämre vattenkvalitet.

En alternativ räddningsplan för Östersjön kan vara att 
minska fosforbelastningen med cirka 10 000 ton per år 
och inte minska kvävetillförseln, menade Andreas Bryhn. 
Kostnaden skulle bli 0,4 miljarder euro istället för 3 miljar-
der euro, som BSAP räknat med.

Baltic Sea Action Plan – 
                de svåra frågorna
Aktionsplanen för Östersjön, BSAP, var 
temat för KSLA:s workshop i Vattenkom-
mitténs regi den 18 maj 2011, där många 
av landets ledande forskare i ämnet, 
tjänstemän från berörda departement 
och myndigheter samt andra intressenter 
deltog.

Detta är en starkt förkortad version av 
Monica Klings rapport från workshopen. 
Hela rapporten finns här: 

Text: Monica Kling  •  Redigering & foto: Ylva Nordin

http://www.ksla.se/aktivitet/baltic-sea-action-plan/
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– Det går att nå en vattenkvalitet som kan räknas som 
god även med mindre ansträngningar än de som anges i 
BSAP. Den kan uppnås med den evidensbaserade åtgärden 
mot övergödning: förbättrad urban avloppsrening av fosfor, 
sa han.

Behövs fler modeller över Östersjöns eutrofiering?
Markus Meier forskar om systemmodeller som beräknar 
den kombinerade effekten av förändringar i klimatet och i 
närsaltstillförseln till Östersjön. Han visade att klimatför-
ändringen bland annat påverkar syrehalten i bottenvatten 
och siktdjupet negativt, vilket gör att BSAP inte blir lika 
effektiv i framtiden som i dagens klimat. Men det behövs 
fler modeller av Östersjöns eutrofiering (övergödning), me-
nar han.

Klimatförändringen medför att effekten av BSAP blir 
mindre än i dagens klimat. Minskningen i kvävetillför-
sel hamnar på cirka 100 000 ton per år som mest, istället 
för 133 000 ton. Fosforreduktionen blir mellan 7 000 och  
9 000 ton per år istället för 15 000 ton. Utan åtgärder och 
vid ”värsta tänkbara scenario” ökar däremot utsläppen mer 
än beräknat med framtidens klimat.

– Klimateffekten tar inte ut effekten av åtgärder, men det 
blir ändå en liten förändring.

BSAP medför att syretillgången ökar med 1 ml per liter 
i ett förändrat klimat, medan den minskar utan åtgärder. 
Siktdjupet kommer att minska ytterligare om ingenting 
görs, cirka en meter vid Sveriges sydkust, medan det ser 
ut att bli nästan oförändrat eller en liten förbättring med 
BSAP i skenet av klimateffekterna.

– Så jag har lite motsatt uppfattning mot föregående 
talare – BSAP kanske inte är för pessimistisk. Men det be-
hövs flera modeller av Östersjöns eutrofiering för att redu-
cera osäkerheten. Och det behövs en jättenoggrann beskriv-
ning av dagens klimat, sade Markus Meier.

Kan vi lita på belastningssiffrorna för Östersjön?
Håkan Staaf från Naturvårdsverket ingår i en Helcom-
arbetsgrupp som tittar på de belastningssiffror för Östersjön 
som rapporteras från länderna.

På frågan om vi kan lita på siffrorna svarade han ”Nja”. 
I stort kanske de stämmer men det finns många brister i 
PLC-rapporteringen. Dessutom är siffrorna inte allmänt 
tillgängliga, vilket försvårar en löpande granskning.

Totalt beräknas belastningen av kväve till Östersjön till 
650 000 ton per år via avrinnande vatten och 200 000 ton 
per år från luften. Fosfortillförseln beräknas till 30 000 ton 
per år via vatten och försumbara mängder från luften. I 
grova drag kan man lita på de siffrorna.

– Men frågan är: duger de för BSAP:s mål? Och då är 
svaret lite mer tveksamt, sade Håkan Staaf.

Förändringar som måste till är att riktlinjerna för 
PLC-rapporteringen ses över och att databasen öppnas 
för granskning, uppdatering och inrapportering. Det finns 
också behov av förbättrad miljöövervakning, bättre beräk-
ningsrutiner i många länder och en uppdatering av gamla 
data så att de kan jämföras över tid.

För att fördelningen mellan länderna ska bli riktig är det 
väsentligt att rapporteringen från respektive land är korrekt 
och jämförbar. Beräkningsmetodiken i länderna skiljer en 
del, till exempel när källorna ska anges.

– Bakgrundsbelastningen är något som varierar ganska 
mycket mellan länder och där vet jag att metodiken är olika. 
Så där har vi ett utvecklingsområde, sade Håkan Staaf.

Ger kväverening bättre vattenkvalitet i Östersjön?
Ulf Larsson forskar om eutrofiering vid kusten och föl-
jer effekten av reningsverkets fosfor- och kväverening i 
Himmerfjärden utanför Södertälje. Han tillhör den grupp 
forskare som anser att vi måste minska både fosfor- och 
kvävetillförseln till Östersjön, med hänsyn till förhållanden 
i mottagande kustområden. Kväverening förbättrar vatten-
kvalitén och kvävefixeringen tar inte ut effekten, menar han.
Debatten som förs om vi ska minska tillförseln av både 
kväve och fosfor eller bara fosfor till Östersjön har pågått 
sedan 70-talet utan att man kommit fram till någon riktig 
koncensus.

– Men väldigt många marina forskare är överens om att 
det inte är antingen eller – det är både och. Vi måste se på 
balansen mellan kväve och fosfor, sa Ulf Larsson.

Fosforreningen har inte förändrat statusen ute i öppna 
Östersjön, men haft en god effekt i kustområdet. Dock 
är det inte tillräckligt, menade Ulf Larsson och visade 
Vattenmyndighetens klassificering av kustvatten.

– Hela kustområdet, med undantag av några få områden, 
har en måttlig vattenkvalitet – trots att vi har plockat bort 
så gott som all fosfor från våra reningsverk. Kväverening ger 
här ytterligare förbättringar.
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Om man tittar på kväve- och fosforkoncentrationen från 
Södertälje via Himmerfjärden ut till det öppna kustområ-
det visar sig koncentrationen av kväve vara högst längst in 
i fjärden och minska ut mot havet. En plottning av kväve-
koncentrationen mot salthalten visar också på hög kväve-
koncentration vid låg salthalt och vice versa. Relationen 
mellan fosfor och salthalt i samma område visar snarare det 
omvända förhållandet.

Det som diskuteras är risken för ökad kvävefixering om 
kvävereningen ökar.

– Resultaten från Himmerfjärden ger slutsatsen att kvä-
vefixeringen inte tar ut kvävereningen. Andelen toxiska 
cyanobakterier minskar också när vi går från utsjön in i 
kustområdet, sade Ulf Larsson.

Hur effektivt är BSAP? Ett ekonomiskt perspektiv
Ing-Marie Gren, SLU, belyste BSAP ur nationalekonomisk 
synvinkel. Om planen verkligen genomförs beror på om be-
tingen upplevs som kostnadseffektiva och rättvisa, menar 
hon. Och det är något som Helcom måste lyfta. Hon tog 
också upp frågan om det betyder något för BSAP:s genom-
förande vilka modeller och belastningssiffror vi använder.

Ett effektivt genomförande av BSAP innebär att planen 
verkligen genomförs i praktiken. För att det ska ske måste 
minst två villkor vara uppfyllda: att människor uppfattar att 
pengarna läggs där de gör störst nytta och att planen också 
uppfattas som rättvis.

– Det är inte tillräckligt att enbart nå överenskom-
melser på internationell nivå, sade Ing-Marie Gren. Rätt-
viseaspekten är en tungt vägande faktor för att en interna-
tionell plan ska kunna genomföras. Men vad menar man 
då med rättvisa?

– Det finns två olika principer. Det ena är om mänskliga 
rättigheter; allas lika rätt eller skyldigheter till saker och 
ting. Den andra är att man relaterar till förmåga att göra 
saker och ting, i förhållande till BNP.

De olika sätten att beräkna rättvisan ger stora utslag. 
Allas lika rätt till utsläpp är det som visat sig vara mest rätt-
vist, för både kväve och fosfor. När vi däremot kommer till 
bördefördelningen, antingen som allas lika skyldighet eller 
i relation till förmågan att betala, då blir det klart orättvist. 
Det betyder att länder med relativt låg andel av totala BNP 
i regionen får en förhållandevis tung finansiell börda.

– Om BSAP ska ha en chans att lyckas måste Helcom 
arbeta med de här frågorna, menade Ing-Marie Gren. Ett 
rättvist bördesystem hör till de verkligt svåra frågorna.

Har vi styrmedel att genomdriva BSAP?
Lena Gipperth, miljöjurist, gav en bild av den juridiska 
möjligheten att genomdriva BSAP och visade på bristen på 
analys av om det finns maktmedel för att kunna göra det. 
Hon drar slutsatsen att det sannolikt saknas rättsliga styr-
medel. Det behövs satsningar för att klargöra hur planen 
ska genomföras.

Regelsystemet kring Östersjön finns på olika nivåer och 
i skilda typer av lagstiftning. Mycket bygger på EU:s olika 
direktiv och politiskt har medlemsländerna lämnat ifrån sig 
mycket av makten till EU, till exempel för fiske- och jord-
brukspolitiken.

– I en internationell förhandling som inför BSAP har 
man undandragit sig möjligheten att åta sig olika åtgärder 
på de områdena. Det gjorde att det blev rekommendationer 
snarare än krav, sade Lena Gipperth.

Hon visade på de styrmedel som ändå finns, exempel-
vis prövningar och omprövningar av vattenkraftverk för att 
komma åt vandringshinder.

– Där finns en stor potential som vi inte utnyttjar. 
Förändringar i befintliga styrmedel är en annan väg att 

gå, som ändringarna i ersättningsnivåer för miljöåtgärder i 
jordbruket och i lagregler för lagring och spridning av stall-
gödsel. Men genomförandeplanen pekar på behovet av nya 
styrmedel, som reningskrav på sjöfarten och utsläppshandel.

– Det finns också en stor potential att utveckla ett sådant 
instrument, men det är väldigt komplicerat rättsligt.

Målen i BSAP blir i stor utsträckning mål att sträva ef-
ter. Vill man ha ett rättsligt genomförande måste det finnas 
en politisk vilja och resurser, och det får inte finnas konflik-
ter mellan mål och åtgärder.

– Vi har inte ett sådant system, och då kan man för-
utsätta att det är ett politiskt ställningstagande – man är 
nöjd med att ha ett strävansmål. Men det betyder att grup-
per som kan nås med befintliga styrmedel kommer att bli 
ålagda krav i större utsträckning än andra.

Slutsatsen av temadagens föredrag är att vi behöver tänka 
vidare, vi behöver fler modeller, mer samverkan, mer sam-
syn och analysera mer. Vi behöver kort sagt arbeta mer.
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Det var tryckande varmt, mellan 35 och 40 grader 
på dagarna! Väderprognoserna följdes noggrant varje 
dag, vi var i början av orkansäsongen – resan avsluta-
des två dagar före sexårsdagen av orkanen Katrina. 
Årets första orkan, Irene, hotade vår hemresa, men 
den blev som tur var inte riktigt den katastrof som 
massmedia ville göra den till.  

Vi började i New Orleans, som ligger ca tio 
mil från Mississippis utlopp i Mexikanska golfen. 
Området blev amerikanskt så sent som 1803, då 
USA köpte ett enormt landområde längs floden 
av Napoleon. New Orleans är fortfarande fransk-
inspirerat, vårt hotell låg i French Quarter, bara en 
gata från Bourbon Street, det berömda jazz-, bar- 
och klubbstråket, som är ett absolut måste för alla 
turister (inom parentes ett förskräckligt ställe för 
den som kommer från de djupa skogarna i Sverige – 
skränande musik, trångt, allmänt stökigt och många 
berusade ungdomar).

Orkanen Katrina drog in över staden den 29 au-
gusti 2005. Det var starka vindar – upp till 95 meter 
per sekund (vår Gudrun höll som mest 35–40 meter 
per sekund). Men det var inte stormen som åstad-
kom de stora skadorna, utan den flodvåg som låg-
tryck och vind byggde upp. Staden ligger under ha-
vets nivå och skyddas av omfattande vallar. Vattnet 
bröt igenom dessa på mer än 50 ställen och vattnet 
steg upp till sex meter över gatunivån. Cirka 1 800 
personer dog och de materiella skadorna var mycket 
omfattande. De centrala delarna av staden är fullt 
återuppbyggda, men längre ut såg vi stängda shop-
pingcentra och förstörda hus. 

Bussresan gick först österut från New Orleans till 
norra Florida. Det var en rejäl tur, knappt 50 mil, 
delvis längs stränder som fortfarande höll på att byg-
gas upp igen efter Katrina. 

Första studiebesöket var världens största pel-
letsfabrik, Green Circle i Florida. Företaget ägs av 

USA:s sydstater är sedan länge en viktig aktör på 
den globala skogsarenan. Här finns stora skogar, 
snabbväxande skogar och en väl utbyggd skogs-
industri.

KSLA har goda kontakter i regionen, framförallt 
genom Bill Stuart, professor i skogsteknik vid Mis-
sissippi University och utländsk ledamot i KSLA. 
Han hade tillsammans med professor Lauri Grace 
vid samma universitet lagt upp programmet för 
KSLA:s studieresa den 20 till 27 augusti 2011. 

Vi var elva svenska deltagare som åkte genom 
fyra delstater i den djupaste södern: Louisiana, 
Mississippi, Alabama och Florida. 
Text: Carl Henrik Palmér

Skoglig studieresa i södra USA

Resedeltagarna (i gula hjälmar) besöker en avverkning i lövskog. Från vänster: Åke 
Barklund, Jan Sandström, Lennart Rådström, Bill Stuart, Bengt-Owe Nelson, Jan Fryk, Bo 
Carlestål, Pia Barklund, Carl Henrik Palmér, Sara von Arnold, Carl-Henric Kuylenstierna 
och Fredrik Ingemarsson. Mannen i röd mössa i mitten är Buck Beach, contractor som 
specialiserat sig på att avverka lövskog. Foto: Pia Barklund.

Green Circles anläggning för tillverkning av bränslepellets. Affärsidén är att förse 
EU med förnybar energi. I USA finns det för närvarande inget politiskt intresse för 
biobränslen. Foto: Carl Henrik Palmér.
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Christer Eriksson med familj och affärsidén är att sälja pel-
lets till den europeiska marknaden, en marknad som kom-
mer att behöva otroligt mycket biobränsle om EU ska klara 
sina 20-20-mål. Pelletsen, som i huvudsak tillverkas av 
gallringsvirke av tall, eldas i första hand tillsammans med 
stenkol i europeiska kraftverk. Den inhemska marknaden 
för biobränslen är däremot stendöd – det finns inget poli-
tiskt stöd för det alls i USA nu. 

Därefter vände vi västerut. I södra Alabama besöktes 
T.R. Millers Mill Company, USA:s 125:e sågverk i storlek. 
Företaget, som är familjeägt, sågar tre olika tallarter och 
den sågade varan säljs under det kollektiva handelsnamnet 
Southern Yellow Pine. Årsproduktionen är knappt 300 000 
kubikmeter. Stämningen på sågverket var lite dyster – pri-
serna på sågade trävaror var låga, USA:s byggsektor är fort-
farande nere för räkning efter det att byggfesten kraschade 
2008 och många sågverk i Amerika står i dag stilla. 

Sågverket är också en stor skogsägare. På sina 87 000 
hektar odlar de framförallt tall som drivs med 30 till 45 års 
omloppstid. Om man kisade lite var skogarna ganska lika 
våra svenska tallskogar – det var inga jätteträd och de stod 
inte jättetätt. De växer dock ungefär dubbelt så fort som en 
sydsvensk granskog! Skogarna var intensivt skötta men man 
hade noggrann kontroll på kostnaderna. ”It’s all about the 
dollar”, som förvaltaren sade. 

Vi besökte också en gallring i ett tallbestånd. Det var 
stora, robusta maskiner och det var många maskiner. En 
stor fällare-läggare sågade av träden med en cirkelsåg och 
samlade ihop dem i ett knippe som hölls stående i aggre-
gatet. När aggregatet var fullt lades knippet ner på marken 
och en ny maskin, en lunnare, släpade ut de okvistade och 
okapade träden till avlägg. Där lyftes de upp i en ny maskin 
som kvistade träden och flisade dem direkt ner i en lastbil. 

Resan fortsatte västerut till södra Mississippi, där vi 

Virket kommer in till T.R. Miller Mill Company’s sågverk i form av hela stammar. Lasten vägs om och contractorn får betalt efter vikt. Foto: Jan Fryk.

T.R. Miller-sågverkets kontrollrum. Foto: Carl Henrik Palmér. En flerträdshanterande fällare-läggare gallrar tall. Foto: Carl Henrik Palmér.
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besökte en TIMO, en Timberland 
Management Organization. Det är ett 
företag som har specialiserat sig på att 
förvalta skog på uppdrag av professio-
nella investerare. Den här typen av fö-
retag finns knappast i Sverige. I USA 
blommande de upp under 1980-talet 
när Wall Street tyckte att skogsindu-
striföretag inte skulle äga skogsmark 
– det var så svårt att värdera skogen 
och avkastningen var så låg. Därför 
sålde företagen ut skogen till investe-
rare. Det företag vi besökte, Molpus 
Timberlands Management, hjälper 
investerare att hitta rätt objekt till rätt 
pris, och förvaltar sedan skogen åt 
dem. Det handlar om totalt 400 000 
hektar. ”Våra investerares har fått sju 
procents avkastning på satsat kapital 
de senaste tolv åren”, meddelade man 
stolt. 

Fjärde dagen kom vi tillbaka till ”ol’ 
man river”, närmare bestämt staden 
Natchez vid floden Mississippi. Det är 
en gammal handelstad och centrum för 
bomullsodlingar i Mississippideltat. 
Namnet är indianskt, under 1700-talet 
levde indianer och fransmän sida vid 
sida här. Efterhand ökade dock kon-
flikterna mellan befolkningsgrupperna 
och 1731 krossade fransmännen slut-
giltigt det indianska samhället. 

Under 1800-talets första hälft 
blomstrade bomullsodlingarna i Mis-
sissippi och förmögna plantageägare 
och handelsmän lät här bygga slotts-
liknande fastigheter. Under inbördes-
kriget försökte Natchezborna hålla sig 
väl med nordstaterna, och som tack för 
det skonades staden – det är den enda 
större staden i sydstaterna som inte 
brändes ner. Vi besökte två av dessa 
”ante-bellum-palats” (ante bellum = 
före kriget). 

I Natchez besökte vi också ett 
lövsågverk, som låg invallat nere vid 
floden. Produktionen var måttlig, 
cirka 50 000 kubikmeter per år och 
man sågade ett 15-tal olika trädslag. 
Sågen var gammal och sliten, och en-
ligt sågverkschefen var det tuffa tider 
nu, marknaden var svag, framförallt 
exporten till Kina. 

Vi fick också följa lövets värdekedja 
bakåt och besökte en avverkning i ett 
grovt lövbestånd. Även här var det sto-
ra maskiner och många maskiner jäm-
fört med vad vi är vana vid i Sverige. 

På en bomullsplantage fick vi se 
hur bomullen förr plockades för hand 
och vi fick se ett av de hus där slavarna 
bodde. Guiden, som ägde plantagen 
tillsammans med sin man, menade 
att slavarna generellt inte hade det så 
dåligt som vi tror i dag. Med en bra 
plantageägare kunde de ha en ganska 
bra tillvaro, men med en dålig planta-
geägare var det naturligtvis miserabelt. 
Avslutningsvis såg vi gårdens nya 6-ra-
ders tröskor för bomull och en högmo-
dern rensningsanläggning för gårdens 
och grannarnas bomull – all bomull 
som odlas är förresten genmodifierad. 

Sista dagen körde vi längs floden 
åter ner till New Orleans. På vägen 
besöktes Port Hudson. Det var en 
strategiskt viktig plats under inbör-
deskriget och 1863 tillföll platsen 
nordstaterna efter en lång belägring. 
Efter det behärskade nordstaterna hela 
Mississippi.  

Det här besöket var lite symptoma-
tiskt. För Bill Stuart är inte bara duk-
tig på skog. Han har också ett starkt 
intresse för amerikansk historia, vilket 
kryddade resan. För skog är inte bara 
skog, den måste alltid sättas in i ett 
historiskt och socialt sammanhang, 
och det gjorde han både kunnigt och 
engagerat. 

Några personliga reflexioner: 
• Det var mycket större skogsarealer än 
jag hade trott. Landskapet runt bussen 
såg stundtals ut som den nya motorvä-
gen mellan Uppsala och Gävle, det vill 
säga massor med skog och nästan inga 
samhällen. 
• Skogen växte förvisso bra, men det var 
inte riktigt de snabbväxande ”turbo-
skogar” jag hade väntat mig. 
• Det rådde en mycket svag framtidstro i 
skogen. Sågverken går på halvfart se-
dan kraschen 2008. Pappers- och mas-
sabruken är gamla och det sker en hel 
del nedläggningar. Så här sade en av de 
personer vi träffade, en contractor som 
arbetat med avverkning och virkesför-
sörjning i staten Mississippi hela sitt 
liv: ”För några år sedan fanns här åtta 
massafabriker – i dag är tre kvar och de 
är gamla, den nyaste är från 1986. Det 
går inte att bygga nya fabriker, myn-
digheterna ställer för höga miljökrav. 
Sydamerika tar över. Måtte vi få igång 
en marknad för skogsbränsle, annars 
kommer vi att översvämmas av skog.” 

Det var lite i koncentrat den bild 
vi fick med oss hem. Och det är kan-
ske också den viktigaste erfarenheten 
av resan: det räcker inte att ha mycket 
skog, snabbväxande skog och billigt 
virke för att få en blomstrande skogs-
industri. Det krävs också kapital och 
framtidstro.   

Och så en reflexion utanför det 
skogliga: Inbördeskriget verkar fortfa-
rande sitta som en tagg i södra USA, 
efter 150 år. Än i dag litar man inte 
fullt ut på den federala regeringen. Det 
verkar framförallt vara plundringarna 
efter kriget som skaver…

Avlägg. Nästan som en maskinshow på Skogs-ELMIA. Lunnare som just har släppt sitt lass, två griplas-
tare, delar av en kombinerad kvistare/flisare, en lastmaskin och en flisbil. Foto: Carl Henrik Palmér.

Ett stort tack till professor Bill Stuart och professor Lauri Grace. Och ett lika stort 
tack till Lennart Rådström som medverkat i planeringen för akademiens räkning.
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NAWARO BioEnergie Park, Güstrow 
Nawaros biogasanläggning är baserad 
på majs till 80–85% samt helsädesen-
silage och vallensilage. Anläggningen 
rötar 400.000 ton per år och produce-
rar 5 200 m3 uppgraderad biogas/h som 
levereras till det närliggande natur-
gasnätet. Anläggningens effekt mot- 
svarar 22 MW el. 

Nawaro har löpande kontrakt upp 
till 8 år med lantbrukare för leverans 
av grödor. Priset på substratet är regle-
rat och räknas upp med ett index varje 
år. Grödorna levereras till anläggning-
en dagligen.

Rötresten behandlas genom tillsats 
av polymerer, centrifugering, mikro-
filtrering, ultrafilterring samt omvänd 
osmos i två steg. I första hand sprids 
den på åkermark hos de lantbrukare 
som levererar grödor till anläggning-
en. De beräkningar de gjort visar att 
av majsens kvävebehov på 209 kg N/ha 
till stor del tillgodoses av rötresten och 
endast 60 kg/ha måste tillföras med 
handelsgödsel. 

Landesforschungsanstalt für Land- 
wirtschaft und Fischerei, Mecklenburg 
Vorpommern 
Tillsammans med andra institut och 
universitet i Tyskland undersöker detta 
statligt finansierade institut växtfölj-
der och grödor för biogasproduktion 
i projektet EVA. Vi tittade på deras 
fältförsök med energigrödor innehål-
lande t ex Galega officinalis, en perenn 
kvävefixerande växt som förekom-
mer i Estland. En av de intressantaste 
nya perenna växterna för biogas är 
Silphium perfoliatum med en skörd på 
14 ton torrsubstans (ts) per år – man 

vill ha minst 15 ton ts/ha och år för 
odling till biogasproduktion.

Institutet har även ett försök med 
snabbväxande energiskogsodling av 
salix och poppel, där man undersöker 
olika rotationstider; 3, 6 och 9 år. Ett 
resultat som framkommit är att den 
årliga skörden är högre vid skörd var 
6:e år jämfört med var 3:e – fler plantor 
dör vid 3 års omdrev p g a att de störs 
vid skörd.

Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe (FNR), Gülzow 
FNR finansierar årligen ca 450 pro-
jekt inom förnybar energi med ca 50 
miljoner EUR, pengar från jordbruks-
ministeriet och i framtiden även från 
miljöministeriet. 

Idag finns det 5 800 biogasanlägg-
ningar baserade på grödor från 650 000 
ha åkermark i Tyskland. Av dessa är 
det endast 48 st som injicerar metan-
gasen till det nationella naturgasnätet, 
de allra flesta producerar el och värme. 
För att främja användningen av den 
värme som bildas vid elproduktionen 

Biogas från åker
Studieresa till Tyskland

I maj i år gjorde två forskare från JTI, Johanna Olsson och Carina Gunnarsson, en studieresa till Tyskland 
med bidrag från Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond. Syftet var att inhämta kunskap och 
knyta kontakter inom området biogasgrödor med fokus på logistik- och odlingssystem, för att i förläng-
ningen förstärka och etablera ett långsiktigt utvecklingsarbete inom området. Här är deras reserapport i 
nedkortad form. Läs den fullständiga rapporten här: http://www.ksla.se/anslag-stipendier/slutrapporter/.
Text & foto: Johanna Olsson och Carina Gunnarsson

Solört (Silphium perfolatium), en av de grödor som odlas i försök om alternativa biogasgrödor hos 
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei.

Plansilolager för åkergrödorna vid Nawaro. En 
lastbil transporterar dagligen ensilerad gröda från 
lantbrukarna till anläggningen.

Försöksodling: poppel och salix. I förgrunden den 
del som skördades i höstas.
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medger det tyska bonussystemet EEG 
(Eneubare Energie Gesetz) en extra 
bonus för biogasanläggningar som 
även utnyttjar producerad värme. 

Leibniz-Institut für Agrartechnik 
(ATB), Potsdam-Bornim
ATB bedriver forskning fokuserad på 
tre områden; miljövänliga och konkur-
renskraftiga produktionsmetoder inom 
jordbruket, kvalitet och säkerhet för 
livsmedel och foder samt förnybara rå-
material och energi från landsbygden. 

ATB deltar i EVA-projektet men 
har också fler pågående projekt; ett 
handlar om att undersöka ekonomiska 
och ekologiska aspekter av att använda 
substrat från permanenta vallar för 
biogas och förbränning, ett som hand-
lar om sockerbetor för biogasproduk-
tion och ett som finansieras av FNR 
om risker för växtpatogener (fusarium-
arter) i färskt och ensilerat material till 
biogas. Institutet koordinerar även ett 
projekt där man undersöker tillsatser 
av enzymer i biogasproduktionen. 

Vi diskuterade möjligheter för sam-
arbeten och identifierade framför allt 
logistik för energigrödor t ex till biogas 
som ett område där vi båda vill utveck-
la oss och vi ska undersöka möjligheter 
till finansiering för samarbeten.

Universität Kassel, Ökologische 
Agrarwissenschaften, Witzenhausen 
Fakulteten för ekologiskt lantbruk har 
tagit fram och utfört odlingsförsök 
i flera år kring tvågrödesystemet för 
biogasproduktion.

Tvågrödesystemet, som ingår i 
EVA-projektet, innebär att två grö-
dor odlas och skördas på en säsong. 

Bakgrunden är att i Tyskland har 
majs som biogassubstrat börjat bli för 
dominerande i växtföljden med sänkt 
mängd näringsämnen och spårelement 
som följd; lösningen är en mix av olika 
grödor som substrat. Eftersom JTI ska 
inleda ett försök med tvågrödesyste-
met i Skåne i höst var det mycket vär-
defullt för oss att få ta del av fakulte-
tens erfarenheter.

Här talade man också om sen-
sorteknik och försök som pågår för 
att med ultraljudssensorer och NIR i 
fält mäta beståndshöjden i vallar och 
betesmarker för att uppskatta biomas-
saavkastningen. 

Dessutom presenterades projektet 
PROGRASS som handlar om att ta 
fram ett koncept för skötsel av extensiva 
gräsmarker genom extensiv skörd och 
energiåtervinning genom kombinerad 
utvinning av fast bränsle och biogas. 
I ett EU-projekt har de tillsammans 
med partners från industrin och forsk-
ning tillverkat en mobil testanlägg-
ning (IFBB, Integrated Generation of 
Solid Fuel and Biogas from Biomass) 
där de utfört försök med gräs från ut-
valda områden i Tyskland, Wales och 
Estland.

Slutsatser 
Vi har fått en mycket god inblick i 
och information om bioenergiproduk-
tionen i Tyskland och även över hur 
lantbruksforskning- och rådgivning 
är organiserad i de tyska förbundslän-
derna vilket kommer att underlätta vid 
vidare kontakter med tyska forskare.

Vi blev otroligt väl mottagna på alla 
ställen vi besökte, fick bra kontakt med 
dem vi besökte och stora möjligheter 

att diskutera och ställa frågor. För att 
få inspiration och värdefulla kontak-
ter med forskare och andra som jobbar 
inom vårt område borde vi göra en så 
här studieresa varje år!

All forskningsverksamhet som vi 
fått presenterad för oss och diskuterat 
med våra tyska kollegor har givit oss 
uppslag till nya projektidéer. 

Samarbetsmöjligheter 
Det agrartekniska forskningsinstitutet 
som vi besökte i Potsdam är på många 
sätt vårt eget instituts motsvarighet i 
Tyskland, med skillnaden att deras 
verksamhet är större. Våra värdar var 
mycket intresserade av samarbete med 
oss i framtiden. 

Även med universitetet i Kassel/
Witzenhausen hoppas vi kunna hitta 
samarbeten i framtiden. Exempelvis 
startar vi ett forskningsprojekt där vi 
ska testa ett tvågrödesystem för ener-
gigrödor och forskarna i Witzenhausen 
var mycket intresserade. Deras pågå-
ende pilotprojekt innehåller även en 
del för att undersöka förutsättningarna 
för deras metod i andra länder och vi 
har fått lämna uppgifter om Sveriges 
odlingsförutsättningar.

Gården Freischborn i Vogelsbergsregionen där försöksanläggningen IFBB står. Solceller har fått en enorm 
spridning i Tyskland tack vare ett bonussystem för produktion av el från vind, sol och biomassa.

Skiss över IFBB.

Blandning av höstspannmål och höstärter.

Carina och Johanna med Frank Hensgren och 
Thomas Fricke, Universität Kassel.
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– Vi använder redan en del torv i våra 
pannor, berättade Seved Lycksell vid 
Skellefteå Kraft. Det mesta vi eldar är 
olika träbränslen, men torven täcker i 
dag 10 till 15 procent av vårt råvaru-
behov. 

Det finns många fördelar med torv, 
menade han. Den är energieffektiv, den 
fossila insatsen i brytning och trans-
porter motsvarar bara 1 till 2 procent 
av energiinnehållet. En inblandning 
av torv ger också högre verkningsgrad 
i biobränslepannorna, och våra torv-
lager ger en ökad energisäkerhet under 
vintern. 

Men det finns också problem. Torv-
brytningen är beroende av vädret – en 
kall regnig sommar ger betydligt säm-
re skörd än en torr och varm. Askan är 
också en svår fråga. Rent logiskt ska 
den åter till torvmarken, men det finns 
inget intresse för det i det i dag. 

Sverige har runt 6,5 miljoner hektar torvmark och torv kan bli ett viktigt 
komplement i det svenska energisystemet. För att få politisk acceptans för 
en ökad användning av torv i våra värmeverk måste dock branschen kunna 
visa att torvbruket är uthålligt. Och just uthålligt torvbruk var temat för den 
konferens för särskilt inbjudna som arrangerade på KSLA den 31 augusti 2011. 
Text: Carl Henrik Palmér  •  Foto: UHI

Just torvens fördelar vid sameldning 
med andra biobränslen underströks av 
flera andra deltagare på konferensen. 
Det blir en ökad verkningsgrad och 
torven skyddar pannorna vid eldning 
av tuffa biobränslen, som halm, salix 
och rörflen.

– Det finns normalt inte speciellt 
många rödlistade arter på torvmarker, 
sade Jonny De Jong vid Centrum för 
Biologisk mångfald. Däremot kan det 
ofta bli ganska långa artlistor, efter-
som torvmarker ofta är mosaikartade, 
de innehåller mycket impediment, 
mycket lövträd och det är ofta gott om 
gamla träd och död ved.

Skiftande syn på torv
– Myndigheternas syn på torv har va-
rierat mycket över tiden sade Magnus 
Brandel vid Svenska Torvproducent-
föreningen. Ibland har torven klassats 

som ett förnybart biobränsle, ibland 
inte. Det svenska energipolitiska be-
slutet från 2008 säger nu att torv kan 
vara ett inslag i begränsad omfattning 
och som komplement till trädbränslen 
– och om det ske i balans med biolo-
gisk mångfald och klimatintressen.

Utsläppsrätter ett hinder
Det stora hindret för en ökad använd-
ning av torv i Sverige är EU:s handel 
med utsläppsrätter. Torv belastas där 
med samma avgift per kilo koldioxid 
som till exempel stenkol. Många anser 
att torven borde få en rabatt i det sys-
temet, eftersom den åtminstone delvis 
är en förnybar råvara. 

Konferensen var ett samarbete 
mellan KSLA och den svenska kom-
mitté som nästa år ska arrangera 
en stor internationell torvkonferens 
i Stockholm. Temat är Peatland in 
Balance och konferensen täcker ”allt” 
som rör torv; bland annat torv som en-
ergiråvara, torv som odlingssubstrat, 
skog på torvmark, jordbruk på torv-
mark, kulturella aspekter på torv och 
tropiska torvmarker.



Vägar till ett hållbart torvbruk

Statsagronom emeritus Jan Philipsson får 
stora förtjänstmedaljen i guld för sina livs-
långa, enastående insatser inom forskning 
och utveckling på husdjursgenetikens 
område. Hans insatser har rönt stort in-
ternationellt erkännande och har i hög 
grad gagnat såv äl SLU som svensk hus-
djursnäring. Jan Philipsson är bland an-
nat initiativtagare till den internationella organisationen 
Interbull. Han har även utvecklat ett avelsvärderingssys-
tem för nötkreatur, ett system som i dag används över hela 
världen. Jan Philipsson valdes i in KSLA 1986 och är för 
närvarande ledamot i akademikollegiet.

Två av årets SLU-medaljer till akademiledamöter

F d förvaltningschefen Görel Oscarsson får 
förtjänstmedaljen i guld. Hon kom till då-
varande Lantbrukshögskolan 1969 och 
blev 1977 det nybildade universitetets 
förvaltningschef, en roll hon hade i 21 år. 
Även om hon primärt var den administra-
tivt högsta ansvariga så intresserade hon 
sig mycket för forskningens möjligheter, 
utbildningarnas centrala betydelse och SLU:s speciella roll 
som sektorsuniversitet. Görel Oscarsson är akademileda-
mot sedan år 1985.

De två, samt forskaren vid SLU:s institution för energi 
och teknik Björn Vinnerås, som får förtjänstmedaljen i sil-
ver, tar emot sina medaljer vid SLU:s promotionshögtid den 
8 oktober.

Akademiledamöterna Jan Philipsson och Görel Oscarsson får årets förtjänstmedaljer i guld 
från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.
Foto:: Julio Gonzalez, SLU.

http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2011/6/de-far-arets-slu-medaljer1/
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– Det är inget smycke för od-
lingslandskapet, säger Kerstin 
lite urskuldande när vi träffas 
vid fårhuset en kväll i augusti.  
Hon syftar på fårhuset som inte 
vid den här årstiden hyser några 
får. De betar på gröna ängar 
med kyrkan i bakgrunden.

Huset är stort och ljust. 
Fåren bor i stora fållor på var-
sin sida av mittgången. På varje 

kortsida finns stora portar där man kan köra in med traktor 
när man exempelvis ska byta ströbädden. I bortre änden 
finns två så kallade balkonger där fåren kan gå ut och vända.

– Det är för att fåren ska kunna gå ut och få lite sol 
på näsan även vintertid. Den möjligheten måste finnas när 
man är KRAV-ansluten, berättar Kerstin.

Stockåkers fårhus byggdes för elva år sedan. Från början 
var det ett växthus som flyttades hit från hushållningssäll-
skapets anläggning i Dalarna. Att ha får i en sådan här 
anläggning är inte så ovanligt som man tror även om det 
inte är så vanligt med ett i den här storleken.

– De flesta har flera mindre hus och om jag skulle bygga 
igen så skulle jag också bygga fler små. Det är lättare att 
sköta, framförallt eftersom plasten måste bytas. 

Fördelen med växthus som fårhus är många. De är bil-
liga att sätta upp och man behöver inte så mycket mer än 

På Stockåker bor fåren i ett växthus
Ett växthus som fårhus. Det är faktiskt inte så ovanligt som det låter. Kerstin Wangsten på 
Stockåkers gård i värmländska Grums har en 110 tackor stor ekologisk samt KRAV-ansluten 
fårbesättning gotlandsfår och köttrasdjur. Och de bor i ett växthus som är godkänt för 150 djur.
Text & foto: Mari Nälsén

en platt vindskyddad åkerbit att ställa det på. Dessutom 
får fåren det mycket ljusare än i ett traditionellt fårhus. 
Temperatur och fukt är dessutom exakt lika som på utsidan 
av plasten.

Men det finns nackdelar också. Växthuset är såväl vind-
känsligt som snökänsligt och de två senaste snövintrarna 
har Kerstin varit tvungen att skotta taket flera gånger per 
vinter.

– När de gick ut på radion och sa att flera idrottshallar 
höll på att rasa på grund av snötyngden i vintras, då åkte 
jag hem från jobbet och skottade taket på fårhuset, säger 
Kerstin och ler åt minnet.

Huset står så till att den ena sidan är helt snöfri. medan 
det på den andra blir stora drivor som i värsta fall kan skada 
taket.

– Man skottar tills man har blodsmak i munnen.
När solen tittar fram på våren kan det bli varmt i växt-

huset men i regel räcker det att öppna i båda gavlarna  för att 
ventilera. Redan i april släpps fåren ut för säsongen varför 
det oftast inte är något större problem.

Även om man inte gör det på den här gården finns det 
en vinst i att odla i fårhuset under odlingssäsongen, det gör 
att investeringen inte står oanvänd en del av året. När djuren 
släpps ut tar man ut en del av djupströbädden och viss del 
används till att odla i. Gården får ytterligare ett ben att stå 
på.

På Stockåker har man omkring 110 tackor. Besättningen är blandad med köttrasdjur och en avelsbesättning med gotländska pälsfår. När fåren släpps ut på 
våren skulle man kunna odla i växthuset.
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27 september – Konferens
The global need for food, fibre and fuel – is there 
enough land to satisfy the demands?

30 september–1 oktober – Ripjakt
på Enaforsholm fjällgård.

10 oktober – Seminarium
Små partiklar och mat – möjligheter och risker. Om 
nanoteknologi och mat.

13 oktober – Akademisammankomst
för ledamöter och särskilt inbjudna:
Grön ekonomi – med fokus på ekosystem och 
biologisk mångfald.
Allmänna avdelningens sammanträde.

19–20 oktober – Seminarier
Säl, skarv och fisk – om sälars och skarvars inverkan på 
fiskbestånden i Östersjön.

21–22 oktober – Älgjakt
på Enaforsholm fjällgård.

25 oktober – Konferens
Har EHEC-bakterien kommit för att stanna?

26 oktober – Konferens
Sveriges roll i Europas energipussel.

Kalendarium 2011

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.

8 november – Seminarium
Framtidens växtskydd – vilket väg ska vi gå?

10 november – Akademisammankomst
för ledamöter och särskilt inbjudna:
Produktionslandskapets konkurrenskraft.
Jordbruksavdelningens sammanträde.

22 november – Konferens
The global need for food, fibre and fuel – how do 
we overcome constraints to meet the demands?

23 november – Seminarium
hos IVA: Förnyelse av EU:s fiskeripolitik – minimerade 
bifångster och förbud mot utkast.

29 november – Seminarium
Jordbruksmarken som kolsänka.

29–30 november – Seminarium
på Sånga Säby för särskilt inbjudna:
Hur utvecklar vi rådgivningen i Sverige?.

30 november – Konferens
Det nya Vattensverige.

8 december – Seminarium
Den svenska odlingsmarken i ett internationellt 
perspektiv – hur skyddar vi den?

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

KSLA Nytt & Noterat   •   nr 3  2011
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Enaforsholm

Varmt välkomna till 
Enaforsholm!

hälsar Bosse Berglund
Telefon: 0647-730 26

Mobiltfn: 0705-273 026
E-post: info@enaforsholm.se

Sommaren är slut. Lite tråkigt förstås men 
den varade länge. Meteorologiskt får vi 
höst då vi har haft en period om fem 
dygn i rad med en medeltemperatur un-
der +10 grader. Det inträffade för några 
dagar sedan. Det känns som att vi haft 

en lång frostfri period i år, frodig och lagom fuktig som gav 
mycket hjortron och svamp. Det zoologiska har också haft 
det gynnsamt. En stor smågnagarpopulation, med fjälläm-
mel i spetsen, har varit till gagn för uppfödning av rovdjurs-
ungar och då har inte mängden småfåglar och kycklingar 
skattats så hårt. Fjällabb, jorduggla, fjällvråk och tornfalk 
har många av våra gäster kunnat se under sina vandringar.

Botaniskt
I början av juni fick vi besök 
av radioprogrammet Odla 
med P1 och programledaren 
Ulla de Verdier som gjorde ett 
reportage om Enaforsholm 
Fjällträdgård. Våra trädgårds-
mästare Marie Janäng och 
Kalle Magnér var samtidigt 
på Enaforsholm och kunde 
berätta om trädgården.

I juni kom också en grupp ledamöter av KSLA för att 
söka rätt på de botaniska observationsrutor (25 st.) och ve-
getationsprofil som Börje Löfkvist (m.fl.) arbetade med från 
början av 1970-talet. Ledamöterna Margareta, Ann-Britt, 
Åke och Carl-Johan lyckades finna positionen för rutorna 
och kunde i augusti även påbörja en inventering av vegeta-
tionen. KSLA har i år låtit trycka en vegetationskarta över 
Enaforsholm med omnejd som är resultat av Margareta 
Ihses och Elisabet Gregersens karteringsarbete under 2010.  

Även i sommar fick vi vara värdar för ett bröllop som 
gav oss full beläggning under några dagar. Vigsel vid Enan.

Enaforsholmskursen genomfördes i år med lite nytt 
innehåll och ett extra dygn på Enaforsholm Fjällgård och 
förnyelsen såg riktigt intressant ut, vilket också bekräftades 
av kursdeltagarna.

Jakt
Det syns mer ripor och hönsfåglar i fjällskogen i år. Våra 
jaktgäster har sett mer och lyckats träffa fler ripor än tidi-
gare. John lagade en förträfflig måltid av riporna. Någon älg 
har vi inte fällt ännu. Men fler jakttillfällen kommer under 
hösten. Vi har plats för fler jägare på dessa arrangemang.

www.enaforsholm.se

Kalle Magnér, Ulla de Verdier och 
Marie Janäng.

Kom med på fin turskidåkning och
härligt fjällfiske vårvintern 2012!
I vinter kommer vi att erbjuda två perioder med turskid-
åkning och två perioder med vinterfiske, pimpling. Till båda 
arrangemangen har vi fjällguider som hjälper er tillrätta 
med vägval och teknik.

Fisket i Jämtlandsfjällen är erkänt bra. Detta vill vi ge 
Dig möjlighet att uppleva. En av de verkliga godbitarna är 
pimpelfiske efter röding och öring på vårvintern. Program-
met är upplagt för att passa alla, såväl för nybörjare som för 
Dig som vill uppleva en ny plats med intressant fiske. Allt 
boende på Fjällgården Enaforsholm. Vi gör fiskeutflykter 
under två dagar. Det finns goda möjligheter att förlänga 
fjällvistelsen med fiske och turskidåkning utöver vad som 
ingår planlagt i program.

Njut turskidåkning: 13–17 februari, 20–24 februari

Njut av spännande vinterfiske: 17–19 februari, 24–26 februari

Julbord!
Vi serverar 
julbord dessa 
lördagar: 
26 november
  3 december
10 december

Öppet under 
jul och nyår!

Välkomna att fira 
jul eller nyår på 

Enaforsholm Fjällgård!

Text & foto: Bosse Berglund


