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Sekreteraren har ordet

Sex meter från nordöstra hörnet på vårt hus i Upplands 
Väsby står en tall 57 cm brh*, rätt så solitär med kraftiga 
grenar. I blötsnövädret med kraftig blåst i början av april 
föll en grov gren på hustaket. Ett par pannor sprack. Om 
jag hade suttit på den grenen innan den bröts och sågat av 
den utanför mig hade jag sparat två pannor och jobbet att 
byta. Detta, apropå Peter Sylwans artikel på sidan 4 ”… om 
att såga på den gren vi sitter”. Det är inte nödvändigtvis 
tokigt att såga på sådana grenar – det kan till och med vara 
lösningen – men det gäller att såga på rätt sida om sig!

En hektar prima åker i Skåne kostar kanske 250 000 kr 
som jordbruksmark, men är värd 10-falt eller mer som logis-
tikknutpunkt. Hur kan vi värna attraktiv jordbruksmark? 
Närmast tänker vi på regleringar och lagstiftning, som det 
ser ut i många grannländer, och det kan vara där vi hamnar. 
Men finns det några andra idéer till lösning av ”goda jorden-
dilemmat” att hämta inspiration från?  

Det utformas just nu en internationell mekanism där 
rika länder i nord ska betala fattiga länder i syd för att inte 
omföra skog till annan markanvändning (REDD+). Det 
gäller att hitta betalningsviljan hos några och se till att 
pengarna inte hamnar i fel fickor. Ni minns kanske ståupp-
arens undran: ”Hur kommer det sig att så lite av de pengar 
som betalas under bordet når folket på golvet?”

Det skulle inte gå att betrakta en skogsplantering som 
en investering att räkna hem vid slutavverkningen. Ränta på 
ränta ger hiskeliga summor, och vad vet vi om virkespriser-
na då? Här har vi fixat kalkylen så att normalläge är växande 
skog, varför återbeskogning är en ”avverkningskostnad” i 
nuet som inte ska ränteberäknas i 100 år. 

Intressanta lösningar diskuteras ibland fram mellan 
arvingar inför generationsskiften på välbelägna lantbruks-
fastigheter med ståndsmässiga bostäder som på marknaden 
kostar mycket mer än vad jord- och skogsbruk kan generera. 
Man talar om driftsvärde och”härlighetsvärden”.

Det slogs vid ett akademiseminarium nu i april ett slag 
för kanin som framtida mat i Sverige. Många rationella skäl 
talar för kanin, men den traditionen har vi inte ännu och 
några uttrycker t o m äckel. Jag har för egen del ätit kon-
stiga saker, både på Island och i Östafrika. Men det mest 
utmanande hände mig i staden Zhangye i inre Kina vid en 
avslutningsmiddag med borgmästaren efter ett konsultjobb. 
Jag fick ett tips i förväg från min unge kinesiske guide så jag 
grundade med ett par extra snapsar. Som femte eller sjätte 

Foto: Pia Barklund

rätt kom det in en kokt jättegroda. Borgmästaren fipplade 
med sina pinnar ut det ena grodögat och lät sig väl smaka. 
Jag skulle som hedersgäst äta det andra och gjorde det, med 
gaffel dock eftersom ögat gled av mina pinnar gång på gång. 
I Frankrike har jag liksom alla turister ätit kanin utan att 
blinka.

Tankesmedjan SIFI vid akademien ordnar goda semi-
narier, bland annat om den europeiska skogspolitik som 
nu växer fram. Om en sådan nu verkligen är på gång är 
det viktigt att vi är med och tillsammans med t ex Finland 
värnar vår syn på skogsbruk som business med god natur-
hänsyn. Det vore inte bra om naturhänsynen i skogsbruket 
kopplades bort från skogslagstiftningen och togs över av 
miljölagarna. Det är ett av USA:s dilemman, där man har 
federala miljölagar och delstatliga skogslagar.

Vid två tillfällen under vårterminen har vi haft särskilda 
program med akademiens beskyddare Hans Majestät Kung 
Carl XVI Gustaf. Ett laxseminarium i januari ordnade vi 
på direkt önskan från Kungen och när det gäller symposiet 
”Faith in the future” på slottet den 22 mars samverkade 
vi med Kungens 50-årsstiftelse och några av våra syster-
akademier. Dagen efter följde vi själva upp med ett särskilt 
jord- och skogsbruksseminarium med fyra av Kungens mil-
jöprofessorer. ”Detta ser vi gärna upprepas”, sade många vid 
det uppsluppna slutminglet på vår uteplats. Det var några 
vårdagar då – minns Ni?

Till sist: välkommen som ny akademisekreterare den 
15 augusti, Carl Anders!

Hälsningar – må så gott.

Åke Barklund
Akademiens sekreterare och VD

På gång!

*) brh = brösthöjdsdiameter, d v s trädets diameter 1.30 m över mark.

UEAA håller årsmöte hos KSLA
The Union of European Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature (UEAA) håller sitt sjunde årsmöte 
hos KSLA den 24–25 maj. I och med det kommer KSLA:s preses att ta över ordförandeklubban för perioden 2012–2014.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer mötet att innehålla tal av statssekreterare Magnus Kindbom och en vetenskap-
lig konferens på ämnet How is work organized in the UEAA countries to meet the challenges of transboundary epizootic diseases includ-
ing zoonosis? En skogsexkursion till Uppland och Mellanskog organiseras också för deltagarna. UEAA:s medlemmar är akademier 
i Bulgarien, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldavien, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, 
Ryssland, Slovenien, Sverige, Ukraina och Vitryssland. 
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Den kunde lika gärna ha hetat Jorden vi fördärvde. Under 
1900-talet och fram till nu har vi lagt ner bortåt 1,5 mil-
joner hektar (lika många fotbollsplaner) jordbruksmark i 
Sverige. Med en genomsnittlig jordfördelning på 0,2 hek-
tar per jordinnevånare, betyder det mark (och mat) åt bortåt 
7,5 miljoner människor. Den övervägande delen har blivit 
skog. Då växer det ju förvisso fortfarande något. Och även 
om Karlfeldt surar så kan skogen återigen bli åker om det 
kniper. Värre är det med all den jordbruksmark som blivit 
vägar, köpcentra, parkeringsplatser och fabriker, bostads-
områden och inte minst logistikcentra. Sett i stort är det 
inte så mycket – om man bara ser till ytan. Inte ens 100 000 
hektar – alltså mindre än 10 procent av all mark som lagts 
igen. Så varför bry sig? 

Sverige har ändå mer än 2,5 miljoner hektar jordbruks-
mark – ca 0,3 hektar per person – så vi har så vi klarar oss. 
Fast kanske inte ändå? I våra slättbygder finns det knappt 
1,5 miljoner hektar och vi importerar mat motsvarande 1 
miljon hektar. Med den syn vi nu har på nationell säkerhets- 
och beredskapsplanering är det kanske inte något problem? 
Vi håller inte ens några egna beredskapslager längre. Hela 
världen – åtminstone Europa – är numera vår hemmamat-
marknad. Men hur säker är den?

Jordbruksmarken allt mer värdefull
År 2050 är vi två miljarder fler jordinnevånare som vill ha 
något att äta. En miljard lever redan under fattigdomsgrän-
sen och måste få det bättre. Mellan 5 och 6 miljarder vill 
gärna äta lika bra som den miljard vi tillhör. Med stigande 
inkomster i världen betyder det ökad efterfrågan på 50–100 
procent mer mat – om bara 40 år – och 250 miljoner hektar 
mer mark. Mark som inte finns! Odlingsmarken kommer 
att bli en allt dyrbarare resurs. Vad som är ännu intressan-
tare: en större del av den mark som är på väg att hamna 
under asfalt och betong i Sverige – till exempel ca 9 000 
hektar bara i Skåne de närmaste åren – tillhör Europas och 
världens absolut bästa åkermark. Och på den växer också 
några av Sveriges mest markhungriga städer. Vårt klimat 
och geologiska historia gör också just dessa jordar mer tå-
liga, stabila och högavkastande än jordbruksmark på många 
andra håll i världen. Varje hektar vi inte odlar här betyder 
att mer än en hektar mark på betydligt känsligare och mer 
miljöriskabla jordar kommer att odlas någon annanstans i 
världen. 

Att byta böljande sädesfält, lysande rapsåkrar och öppna 
landskap mot logistiklador, bullervallar, industri-, kontors- 
och bostadskomplex berövar också staden och stadsbon vik-

Jorden vi (förd)ärvde
Om att såga på den gren vi sitter

Om Karlfeldt fått bestämma – hur många skulle då sitta eller ha suttit i fängelse på 
livstid för ett värre brott än att dräpa män? Frågan hänger i luften över rapporten 
Jorden vi ärvde som snart kommer från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 
Text & foto: Peter Sylwan

Begravningsplats för kulturhistoria.

... den som hejdar växtens fart // och lägger jord igen
begår en synd av större art // än den som dräper män.     Erik Axel Karlfeldt 1864–1931
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tiga estetiska och rekreativa värden. Låt vara att det mo-
derna jordbruket också självt behöver omformas med tanke 
på större hållbarhet, tillgänglighet, mindre läckage, bättre 
miljö och vackrare design. Kalkylen för vitsen med att göra 
stad av landet borde ändå räkna med alla direkta och poten-
tiella förluster. Också de s k ekosystemtjänster vi förlorar. 
Genom hårdgjorda ytor sipprar till exempel inget vatten 
långsamt och filtrerat mot havet. Det kostar att bygga stora 
dammar som samlar upp, fördröjer och filtrerar. 

Jordbruksmark – ett riksintresse
Borde den jordbruksmark vi har i Sverige betraktas som ett 
riksintresse värt samma skydd som våra kvarvarande älvar? 
Nu är det ”bara” miljöbalkens 3 kapitel 4 § (1998:808) som 
gäller. Den säger att: ”Jord- och skogsbruk är av nationell 
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintressen.” 

Det är en lite anmärkningsvärd formulering i sig – som 
om något av nationell betydelse skulle kunna vara något 
annat än ett samhällsintresse? Men det kan ju betyda att 
”samhället” handlar om samhället, d v s den växande tätor-
ten, och att vad som är ett väsentligt samhällsintresse avgörs 
av den enskilda kommunen. Då hamnar odlingsjordens na-
tionella betydelse i en betydligt lägre viktklass än det lokala 
samhällsbehovet av nya arbetsplatser, inflyttning och skat-
teintäkter.

Utanför Landskrona, i västra kanten av den bördiga 
skånska slätten, bygger nu det internationella logistikföre-
taget DSV en ny logistikcentral. Den lägger inte bara under 
sig 60 hektar av Europas absolut bästa jordbruksnark. Den 
begraver också för evigt platser som – om de inte varit just 
”bara” mark utan i stället påtagliga historiska konstverk, 
monument eller ruiner – haft ett riksintressant bevarande-
värde. I all tysthet och stillhet skapades och förädlades här 
de sädesslag som förde in jordbruket i moderniteten med 
kapacitet att försörja det växande industrisamhället. Och 
det var en gång nya sädesslag och nya odlingsmetoder som 
ökade jordbrukets produktivitet, frigjorde och skapade ka-
pital, marknader och arbetskraft som var förutsättningen 
för industrialismen. En del av det dramat utspelade sig på 
marken utanför Landskrona och är åtminstone värt ett 
minnesmärke när marken nu försvinner under asfalten.  

Om jordbruksmarken hade varit klassad som ett riks-
intresse hade miljöbalkens ”... får tas i anspråk (...) endast 
om...” fått en annan betydelse och DSV kanske fått se sig 
om efter annan mark att lägga sin logistikcentral på. Men 
hur och vem skulle kompensera Landskrona för det man 
då inte får göra? 

Bara några mil och några drivmedelskronor längre 
norrut börjar skogen och ligger Örkelljunga. Lika tätt inpå 
E4:an. Där är det förstås också ett samhällsintresse med 
700 nya beskattningsbara arbetsplatser. Och där är det för-
stås ett lika stort samhällsintresse att bygga ut 60 hektar 
logistikcentral, men där utan att ett enda hektar dyrbar 

Sydsvenska Krysset före förvandlingen.
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jordbruksmark hade hamnat under asfalt. Bara lite skogs-
mark. Bara och bara förresten...

Med den bioteknologiska utveckling vi är på väg in i och 
ser komma, spelar det kanske inte så stor roll om det är skog 
eller åker vi talar om, bara marken och det som växer är bra 
på att förvandla sol, vind och vatten till fasta former som 
kan förädlas till foder, föda, fiber eller fordonsbränsle. Och 
visst finns det mark runt E4:an som varken duger till skog 
eller duger till åkermark men är bra att bygga på? Men vem 
ska avgöra det? Var finns den samhällsdebatt som fördju-
par sig i frågan om vilken mark som ska användas till vad? 
Och hur ska det bestämmas? Genom skönhetstävlan mellan 
kommuner eller en kontrollerad planering från Stockholm? 
Eller kanske på den regionala nivån? Eller i samarbete mel-
lan regioner?

Länsstyrelsen i Skåne har precis lanserat en nollvision 
för exploatering av åkermark – säger man. Den tuffa rub-
riken har ett mycket tunnare innehåll. Nollvisionen gäller 
bara bostadsutbyggnad på åkermark. Inget sägs om det som 
tar verkligt stor plats. Idrottsarenor, köpcentra, motorvägar  
Och Malmö har inget annat än jordbruksmark att bygga på. 
Hur bygger man en motorväg på höjden?

Bara några mil längre norrut från Landskrona och 
Örkelljunga längs E4:an kan man plötsligt se hela frågan 
om vilken mark som duger till vad och kan användas till 
vilket i en helt ny belysning. Där, vid Värnamo och ”Det 
Sydsvenska Krysset”*, ljusnar plötsligt himlen över E4:an 
genom den småländska skogen. Där håller kommunen på 
att med sprängmedel, bulldozers, gräv- och schaktmaskiner 
förvandla hundra hektar småländsk skogsmark med berg-
knallar och mosshålor till modern industrimark. Som rena 
råmarken hamnar kostnaden nästan i samma härad som 
extrempriserna på jordbruksmark i Skåne. Och Värnamo 
kommun är inte ensamma om att hugga ner skog och jämna 
ut berg för att ge plats åt nya industrier och affärskedjornas 

rullande lagerlokaler. Är hela E4:an sakta men säkert på väg 
att förvandlas till ett enda rullande lagerhus.

Inne i Stockholm planeras nu för ”Stockholm New”. 
Ett område med bl a en 28 våningar hög skyskrapa och 
3 500 beskattningsbara arbetsplatser och en sammanlagd 
kontorsyta på 5,5 hektar som står på knappt 1,5 hektar – 3 
procent  – av den yta DSV behöver för att skapa 700 jobb. 
Är det så vi skall tänka? Det högbetalda, högbeskattade, 
högutbildade och högdigitaliserat viktlösa på höjden och 
önska allt stort, tungt, tillverkande och transporterande åt 
skogen? Men hur skulle det se ut – och vilka sociala, kul-
turella, ekonomisk och politiska konsekvenser skulle den 
uppdelningen föra med sig? Eller är det redan så det redan 
är? Alldeles av sig själv? Vem eller vad bestämde det?

Rapporten Jorden vi ärvde svarar inte på frågorna men 
ger ett rikt underlag för de som vill vara med och samtala 
om hur svaren ska formuleras och vad de ska säga om hur 
vi ser – eller inte ser – på en av Sveriges bokstavligt talat 
livsviktigaste framtidsfrågor; hur vi ska skydda, bevara och 
utveckla vår förmåga att producera maten vi lever av. 

Sydsvenska Krysset efter förvandlingen.

*) Där Väg 27 mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona korsar Europa- 
vägen (E4:an i Sverige) som knyter ihop Stockholm och Mälardalen med 
kontinenten.



Jorden vi ärvde
Rapporten Jorden vi ärvde kommer inom kort ut i serien 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT).
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Kaniner, kaniner, kaniner… 
”Inget kapital förökar sig så snabbt som kaniner… och så villigt.” Den anekdoten 
kanske kan ses som en sammanfattning av seminariet ”Kaniner, kaniner, kaniner” 
som KSLA arrangerade den 22 mars. Tyngdpunkten låg på kaninen som ekologisk, 
klimatsmart köttproducent – och som jaktbart vilt. 
Text. Carl Henrik Palmér • foto: fotoakuten.se
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Initiativtagaren till seminariet
var Carl-Gustaf Thulin,
föreståndare vid
Centrum för vilt-
och fiskforsk-
ning. 
   – Kaninkött
är klimat-
smart,
hälso-
samt och
etiskt – dess-
utom är det kul
med kaniner, alla
vet ju vad de är bra
på..., inledde han,
och fortsatte med att
kaninen ingår i hans
vision om ett ”vildare”
Sverige. Det är ett Sverige
där vi äter mindre kött än i
dag, men ökar andelen viltkött
och inhemskt producerat kött från
inhemska djur som äter inhemsk
 föda. Det ger en rikare lands-
bygd, mer djur i landskapet,
öppnare landskap och bättre
förutsättningar för biologisk
mångfald.  

– Ekologiskt är vildkaninen en nyckelart i Medel-
havsområdet, sade han. Betningen skapar störningar i 
landskapet som är bra för mångfalden, frön sprids med ka-
ninernas avföring, deras hålor ger skydd till andra arter och 
så är kaninen ett viktigt bytesdjur för rovdjur och rovfåglar, 
t ex den hotade kejsarörnen och det iberiska lodjuret.

Kaninens roll i det svenska ekosystemet är relativt 
okänd, men generellt kan sägas att gräsätare, vilda såväl 
som tama, bidrar till att hålla landskapet öppet.

Kanin som köttdjur
Kaninen har troligen hållits som tamdjur i Sverige sedan 
medeltiden. Hans Falk, tidigare ordförande för föreningen 
Gotlandskaninen, berättade att munkarna förr höll kaniner 
och slaktade högdräktiga honor för att komma åt fostren. 
De kunde nämligen ätas som fisk under fastan! 

– Intresset för kaniner som köttdjur blommade upp 
under världskrigen, berättade han. Men även under mel-
lankrigstiden fanns det en stor svensk produktion.

Åren 1936–37 exporterade
vi 1,2 miljoner

kaniner till
England.

Den handeln
tvärdog dock

1940, när
Skagerrack
minerades

och all handel
västerut

stoppades.
Gösta

Johnsson,
som driver

Vreta Kanin-
gård

med slakteri
utanför

Enköping,
berättade om

sin egen ”kanin-
resa”. Han var ur-

sprungligen VVS-are
från Stockholm men flyttade

ut på landet 1982. Han startade
i blygsam skala med tio honor –

som ändå gav 300 ungar per år, vilket
motsvarade 450 kg kött! År 1991 var han uppe i 30

 honor och en produktion på 1 500 kg kött. Det året gick 
han över till att driva verksamheten på heltid och ökade 
stegvis upp till 200 honor.

I dag har han dragit ner produktionen och hjälper nu i 
stället andra som vill börja med kaninuppfödning. 

– Marknaden för kaninkött ökar i Sverige, alltfler res-
tauranger tar upp det på menyn, berättade han. Men det 
är en ökning från en mycket låg nivå. I genomsnitt äter vi 
bara 15 g kaninkött per person och år i Sverige. Det kan 
jämföras med Malta, där medelkonsumtionen är 8,5 kg! 

Om vi kunde öka konsumtionen av kanin till ett halv-
kilo per person skulle det kunna skapa 1 500 nya jobb i 
landet. Ett halvt kilo är inte så mycket, med tanke på att 
vi totalt äter 84 kg kött per person och år i Sverige. 

Basfödan för kaninerna är hö, sommartid får de 
kvistar också. De får också en del spannmål och soja. 
Kaninen är en god foderomvandlare. För att få fram 2 kg 
kaninkött går det åt 6 kg kraftfoder, 8 kg hö, 3 kg halm 
samt ca 25 liter vatten.
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”Effektiv” produkt
Allt på en kanin kan utnyttjas. Morrhåren kan man binda 
fiskeflugor av, öronen kan bli snacks eller hundmat, skinnet 
är mycket användbart, tarmarna kan bli biogas. Och så köt-
tet, som svarar för 55 procent av levandevikten. 

Kaninen är högproduktiv. En hona föder fyra kullar om 
vardera åtta ungar i snitt per år. Hon är dräktig i 30 dagar. 
Hon är i produktion ca fyra år, det ger ca 110–130 ungar per 
hona under hennes livstid. Ungarna är slaktfärdiga vid ca 
16 veckors ålder och könsmogna vid 24 veckor. Ungar som 
föds i januari hinner själva få ungar som blir slaktfärdiga 
samma år.

Enligt Gösta Johnsson slaktas det årligen 300 000 till 
400 000 kaniner i Sverige. Men konsumtionen är mycket 
större än så, snarare 1 miljon kaniner. Det sker alltså en stor 
import, bland annat från Belgien och Kina. 

– Den belgiska kaninhållningen tycker jag inte om, sade 
han. De har trånga burar, artificiell insemination och det 
är mycket antibiotika i produktionen. För mig är det djur-
plågeri. 

Den kinesiska kaninhållningen visste han inte så mycket 
om, men deras kaniner får äta mycket ris, och det märks på 
köttet, menade han. Det smakar just ris! 

Gösta Johnsson räknade upp ett antal hinder för kom-
mersiell kaninproduktion i Sverige:

•	 Djurrättsaktivisterna.
•	 Avsaknaden av regelverk för burar och djurhållning. Det 

skapar en stor osäkerhet – ingen vågar till exempel satsa 
på nya burar i dag om det kan bli helt nya regler i mor-
gon! 

•	 Avsaknaden av regelverk kring slakten.

– Men vi ska inte bara stirra på problemen, avslutade han. 
Kaninproduktion kan vara mycket lönsam. 

Kanin som ingrediens
– Kaninen är en självklarhet i Medelhavsköket, sade Marco 
Baudone, kökschef på restaurangen Le Rouge i Stockholm. 
Tänk bara på den klassiska paellan Valenciana. Den ska 
naturligtvis innehålla kaninkött!

– Eftersom jag själv kommer från Medelhavsområdet så 
förstår jag överhuvudtaget inte den svenska skepsisen mot 
att äta kanin. För kaninen har ett bra kött, både som lyxmat 
som vardagsmat. Köttet gifter sig bra med tomat, vitlök, 
salvia och rosmarin. 

Efter hans ”kryddiga” föredrag var alla rejält hungriga 
och nere i Oscars källare väntade en ljuvligt doftande ka-
ningryta! 

Hög dödlighet
Efter lunch var det dags för problemen. Myxomatos, kanin-
pest, kom till Europa från Latinamerika under 1950-talet 
och på 1960-talet kom den till Sverige.

– Det är en virussjukdom med förfärande hög dödlig-
het, berättade Erik Ågren, chef för viltsektion vid Statens 
Veterinärmedicinska anstalt.

Kaniner kan också drabbas av en annan dödlig sjukdom, 
kaningulsot, som är ett calicievirus.  Den kan även bära på 
harpest, tularemi, som är en bakterie som kan ge svårläkta 
sår på människa. 

– I naturen besöker kaninhonan sina ungar bara tre mi-
nuter per dygn, berättade Stephanie Buijs, doktor i djur-
välfärd i kaninproduktion vid SLU. Det är alltså en stor 
skillnad mot hur vi håller kaninen som produktionsdjur.

– Det är en hög dödlighet i produktionen, sade hon. 
Man får räkna med att en fjärdedel av djuren dör innan de 
är klara för slakt. Men det går att minska dödligheten:

•	 Satsa på ”all in all out” – töm alla burar på en gång och 
rengör och desinficera dem ordentligt mellan omgång-
arna.

•	 Se till att ventilationen är bra.
•	 Undvik snabba temperaturskillnader.
•	 Ge dem en bra kost – bra balans mellan kolhydrater och 

fiber.
•	 Minska på utfodringen tre veckor efter avvänjningen.

Miljömässigt ligger kanin troligen någonstans mellan 
nöt och kyckling – men det finns inga utförliga livscykel-
analyser för kaninkött enligt Ulf Sonesson, forskningschef 
vid SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik). Kaninen 
är bra på att omvandla grovfoder, den ger låga utsläpp av 
metan, den har hög förökningstakt men ganska lågt slakt-
utbyte, var hans sammanfattade budskap. 

Lågt jaktintresse
– Intresset för kaninjakt är mycket lågt nu, sade Hans von 
Essen, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägarförbundet. 
Det beror på att vi har extremt svaga stammar av vildkanin 
på de flesta håll i landet. Det är en följd av myxomatos, 
kaningulsot och två hårda vintrar. 

Men det har varit andra tider, och han visade på exem-
plet Gotland. Tre exemplar sattes ut där 1902. Redan 1916 
klassades kaninen som ett skadedjur och man började efter 
ett tag betala skottpengar. Havdhems kommun betalade 
till exempel under ett år på 1950-talet ut 150 000 kr!  På 
1960-talet kom dock myxomatosen till Gotland och spred 
sig med blixtens hastighet.

Det är i dag jakttid hela året på kanin, vilket jägarna 
själva har börjat ifrågasätta. 

Den klassiska kaninjakten sker med iller eller frett. Det 
blir svåra, snabba skott. Man har alltid hund med som tar 
hand om skadeskjutna djur. Mindre hårt påskjutna djur går 
snabbt i gryt, därför blir det troligen ingen spridning av 
blyhagel till rovdjur eller rovfåglar. 

Den avslutande diskussionen, som leddes av seminariets 
moderator Göran Dalin, ordförande i Jordbruksavdelningen, 
rörde sig delvis kring det regelverk för kaninproduktion som 
nu väntas från Jordbruksverket. Det finns en risk för att vi i 
Sverige sätter upp egna, tuffa regler för djurvälfärd, som gör 
vår produktion dyrare. Då köper konsumenten importerat 
kött i stället, och det gynnar inte regional utveckling, öppna 
landskap och biologisk mångfald i Sverige.
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Den frågan diskuterades på KSLA:s seminarium The Forest policy process in Europe den 30 mars. I dag är det 
näst intill omöjligt att följa alla turer som påverkar skogsägare i Europa och det är komplicerat att belysa den 
inbördes relationen mellan de olika processerna.
Text: Fredrik Ingemarson 

Panelen, fr v:  Mikael Haglöf, tolk, Sergey Rodin, Deputy 
Head, Forest Research Institute Russia (FSU VNIILM), Ingeborg 
Bromée, kansliråd, Landsbygdsdepartementet, Graça Rato, 
Adviser, Autoridade Florestal Nacional MAMAOT, Portugal och 
Peter Edwards, Inst. för Skogens produkter och marknad, SLU. 
Foto: Fredrik Ingemarson.

EU:s skogsbruksstrategi och Forest Europe
EU:s skogsbruksstrategi innehåller i dag endast riktlinjer. 
Det finns därmed inga övergripande gemensamma be-
stämmelser för vårt skogsbruk. Effekterna av en gemen-
sam EU-politik kan vi istället följa inom jordbrukssektorn. 
Forest Europe är en pan-europeisk politisk process för en 
hållbar förvaltning av Europas skogar. Just nu arbetar en 
kommission med att ta fram ett förslag på hur ett lagligt 
bindande avtal för skötseln av Europas skogar bör se ut.

Intressegrupper med annat fokus
Drivkraften inom de skogliga processerna kommer i hög 
grad från olika intressegrupper med ett annat fokus än 
ekonomiskt uthålligt skogsbruk enligt den nordiska mo-
dellen. Ett antal globala processer, som t ex Konventionen 
om biologisk mångfald, innehåller ett antal kriterier som 
berör skog. Vidare arbetar EU-kommissionens direktorat 
för miljö med en grönbok med förslag till olika alternativ 
för strategi rörande skogsskydd och skoglig information 
inom EU. Därmed dras skogen in i olika former av kon-
ventioner oavsett om sektorn vill det eller inte och med det 
ökar pressen på skogssektorn att agera om den vill fortsätta 
att ha inflytande över skötseln av sina skogar. 

Skogens roll i olika delar av Europa
Seminariet belyste vidden av skogens roll i olika delar av 
Europa. Det framgick att i Portugal ligger ökenspridning, 
brand och produktion av kork högst på den skogliga agen-
dan. Ryssland, med världens näst största skogsresurser, har 
begränsningar i form av logistik och brist på förädling, sam-
tidigt som de inte har samma syn på uthålligt skogsbruk 
avseende t ex föryngringen som vi har.

Verkningslösa avtal
Vidare poängterades vikten av att driva processerna på pan-
europeisk nivå innan eventuella globala avtal får styra inne-
hållet i en europeisk skogspolitik. Ryssarna lyfte fram att 
stora delar av deras skogar ligger i Asien och att de därmed 
ser fördelar med en global överenskommelse som ett förs-
ta steg i processen mot en gemensam politik. Seminariet 
belyste risken att avtalen, oavsett om de är bindande eller 
inte, riskerar att bli så generella att de blir verkningslösa. 
Redan på europeisk nivå är det en realitet i diskussionerna 
och på global nivå ser den utvecklingen i dagsläget ut att 
vara oundviklig.

Är vi på väg mot en

EURoPEISK SKogSPoLITIK?
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Fler och fler vill ha MSC-certifierade fisk- och skaldjurs-
produkter. McDonalds i Europa har certifierat sin verksam-
het enligt MSC:s spårbarhetsstandard och serverar endast 
MSC-certifierad östersjötorsk i Sverige. För att få använda 
MSC-märkningen ska produktionen kunna spåras hela vä-
gen från färdig produkt tillbaka till fisket. 

Långsiktigt hållbart fiske
Nyligen lanserade MSC den första globala rapporten om 
vilka effekter certifieringen har på den marina miljön. Tre 
oberoende undersökningsföretag har granskat bestånden 
och miljöeffekterna för 21 fisken. Drygt 80 procent av det 
MSC-certifierade fisket lämnar så mycket fisk kvar att de 
utan problem kan föröka sig och utgöra bas för ett lång-
siktigt hållbart fiske enligt Maximum Sustainable Yield 
(MSY).

– Mängden av oönskad fisk som slängs över bord har 
minskat kraftigt. Certifieringen har också medverkat till 
att skapa flera skyddade marina områden i exempelvis 
Sydafrika och Patagonien i sydligaste Sydamerika, förkla-
rar Minna Epps.

Bifångsten kan vara småfisk, skaldjur och liknande, som 
följer med fångstredskapen, men även fåglar, sälar eller and-
ra fiskarter som inte kan säljas. 

Fyra certifierade arter
I Sverige finns det fem fisken och fyra MSC-certifierade 
arter: torskfisket i östra Östersjön, gösen i Hjälmaren, samt 
två fisken av sill och ett av makrill i Nordsjön. Det MSC-
certifierade gösfisket i Hjälmaren har lett till att beståndet 
ökat kraftigt.

MSC-märkta produkter har ökat med 
100 procent det senaste året
Antalet MSC-märkta fisk- och skaldjursprodukter har ökat 
med 100 procent på den svenska marknaden och allt fler 
fisken blir MSC-certifierade.

– I januari förra året fanns det 350 MSC-märkta produkter, 
i dagsläget cirka 700, uppger Minna Epps, verksamhets-
chef, Marine Stewardship Council MSC Östersjöregionen.

Text: Ylva Berlin.

Den marina miljön får inte påverkas nämnvärt av fisket. Foto: Ulf Berglund.
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– Yrkesfiskarna har själva bestämt att den gös som tas 
upp ska vara minst 45 centimeter lång. Fiskeriverket har 
valt att införa liknande regler för gösfisket i Mälaren, säger 
Minna  Epps. MSC-certifieringen innebär att beståndet 
ska vara kraftigt och långsiktigt hållbart, samt att vattnens 
miljö inte får påverkas nämnvärt av fisket. Dessutom ska 
det finnas långsiktiga förvaltningsplaner för fiskbestånden.

Yrkesfiskarna följer utvecklingen
Olle Viberg från Simris-
hamn var en av de förs-
ta svenska torskfiskarna i 
Östersjön som bestämde sig 
för att ingå i Fiskbranschens 
enhet för granskning enligt 
MSC:s standard.

– Mitt fiskeföretag blev 
certifierat förra året. Skälet 
var att vi ville följa med i ut-
vecklingen när konsumenter-
na började fråga efter MSC-
märkta produkter. Dessutom 
ville vi ha bättre betalt.

Vad innebär certifieringsreglerna för yrkesfiskarna?
– Att vi får fiska inom vissa områden, på hållbara be-

stånd i östra delarna av Östersjön. Vi använder nät som se-
lekterar bort oönskad fisk. Det har inte blivit några större 
kostnader för företaget. Vi har använt speciella nät i många 
år och väntar nu på att få en ny variant godkänd av Havs- 
och vattenmyndigheten, ett nät med ännu bättre anpassade 
maskor. Mitt företag säljer endast torsk som är mer än 38 
centimeter lång.

Märkning på gång
I år lanserar Aquaculture Stewardship Council (ASC), en 
internationell märkning av odlad fisk och skaldjur. Många 
fiskodlingar ger miljöproblem idag; fisken rymmer, sjukdo-
mar sprids, näring läcker ut i naturen och stor del av fodret 
är vildfångad fisk, men det pågår arbete för att lösa proble-
men.

– En certifiering är planerad för pangasius, det vill säga 
hajmal. Nittio procent av den pangasius som säljs i Europa 
kommer från Vietnam. I december 2010 slöts ett avtal mel-
lan WWF och Vietnams fiskindustri, som innebär att den 
certifierade hajmalen ska öka successivt från 0,5 procent till 
minst 75 procent år 2015. Delar av odlingen beräknas bli 
ASC-certifierad under det här året, berättar Inger Näslund, 
fiskeexpert vid WWF.

Fakta
MSC är en internationellt oberoende organisation, som arbe-
tar för ett långsiktigt hållbart fiske. Målet är att skapa en sun-
dare havsmiljö genom belöning av hållbart fiske. Med hjälp 
av certifieringssystemet skapas ett mervärde för fisk- och skal-
djursprodukter, vilket påverkar konsumenter och inköpare.

Konsumentguiden Fisk till middag lanseras varje år av 
WWF – en hjälp för konsumenter, restauranger och inköpare 
att välja fisk som är fiskad på ett hållbart sätt och inte är ho-
tad. Enligt en opinionsundersökning som WWF gjort i 14 EU-
länder, så ville i genomsnitt 88 procent köpa fiskprodukter 
från ett hållbart bestånd. Sju av tio uppgav att de inte hade 
tillräcklig information för att kunna välja en hållbar produk-
tion.

Enligt EU-kommissionen är drygt 70 procent av EU:s vilda 
fiskbestånd så hårt utfiskade att de inte når de biologiskt säkra 
gränserna för fortplantning och överlevnad. EU importerar 60 
procent av den fisk medlemsländerna konsumerar. Överfisket 
inom EU påverkar hela världen och fiskepolitiken är starkt ifrå-
gasatt. Politiken har varken lett till livskraftiga bestånd eller till 
en stabil ekonomisk grund för medlemsländernas fiskindustri.

Bifångsten kan vara småfisk, skaldjur o d, som följer med fångstredskapen, 
men även fåglar, sälar eller fiskarter som inte får fångas. Foto: Ulf Berglund.

Den östersjötorsk som säljs i Sverige är  MSC-certifierad. Foto: Ulf Berglund.

Det är viktigt att följa med i utveck-
lingen, tycker Olle Viberg. 
Foto: Ylva Berlin. 
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Genomlysningen av SIFI visar att under det 
första verksamhetsåret har målen för aktivi-
teterna uppnåtts och budgeten har hållits. 
Resultatet visar på en stor uppskattning 

SIFI   på rätt väg
Ambassadör Lennart Båge genomlyste under 2011 tankesmedjans för Internationella 
Skogsfrågor (SIFI – The Secretariat for International Forestry Issues) arbete. Rappor-
ten utgör underlag för tankesmedjans fortsatta arbetsstrategi och diskussion med 
tilltänkta finansiärer om den långsiktiga finansieringen av tankesmedjan. 
Text: Fredrik Ingemarson

av seminarier, nyhetsbrev och hemsida. 
Dessa visar också på det växande behovet 
av omvärldsanalys – att följa den breda ut-
vecklingen av allt från framväxande trender 

till konkreta förhandlingar kring en mängd 
frågor inom t ex klimat- och markanvänd-
ningsområdet.

Tankesmedjan bör utifrån det identi-

På hemsidan publicerades under året 
ett tiotal internationella arbetserbju-
danden inom skogssektorn. SIFI har 
presenterat den svenska skogsbruks-
modellen för flera kinesiska delega-
tioner och samordnat möten med bl a 
SLU och Skogforsk. 

Tankesmedjeverksamheten 
Kommittén för Internationella Skogs-
frågor är styrgrupp för verksamhe-
ten. Under årets styrgruppsmöten 
bjöds olika föredragshållare in för 
att presentera trender och projekt för 
tankesmedjan. Följande teman disku-
terades: International Year of Forests, 
Megatrender inom naturresursförvalt-
ning, Konkurrensen om mark inom/mel-
lan jordbruks-, skogs- och energisektorn 
och Restaurering av degraderade marker.

Export av svenskt och finskt skogskunnande
I samarbete med finska jord- och 
skogsministeriet fortsatte arbetet med 
kompetensutvecklingsprojektet med 
syfte att öka exporten av svenskt och 
finskt skogskunnande. Seminariet 
”Färdigheter och know-how för in-
ternationella skogliga uppdrag” hölls i 
Helsingfors den 4 maj med 67 delta-

gare. Målet var att kritiskt granska de 
internationella färdigheter som skogs-
folket utrustas med i dagens undervis-
ning och praktik. Rekryteringsfrågan 
och internationella skogsjobbs attrak-
tivitet diskuterades också. Mängder av 
information och förbättringsförslag på 
olika punkter vad gäller färdigheter-
na på individ- och organisationsnivå 
framkom.

Den 17–18 oktober genomfördes 
en workshop i Helsingfors med syfte 
att planera arbetet med en samman-
ställning av en rapport med titeln 
Export av svenskt och finskt skogskun-
nande. 

Samarbete med RRI
Det tema som genomsyrade årets 
seminarier var megatrender som på-
verkar förutsättningarna för förvalt-
ningen av jordens naturresurser. I sam-
arbete med den Washingtonbaserade 
tankesmedjan Rights and Resources 
Initiative (RRI) genomfördes ett se-
minarium om globala trender i juni. I 
början av maj samlade RRI ett antal 
beslutsfattare från olika delar av värl-
den på Chatham House i London. 
Resultatet därifrån fungerade som 

Tankesmedjan SIFI 
smider allt intensivare
Under 2011 utökades sekretariatstjänsten till en heltid, vilket medfört att SIFI 
arrangerat 31 aktiviteter och därutöver deltagit på 38 externa möten, bl a 
på olika ambassader och samråd på Landsbygdsdepartementet. Under året 
har hemsidan utvecklats och fyra nyhetsbrev levererats med följande teman: 
Ryssland, Megatrender, Bistånd och Markbrist.
Text: Fredrik Ingemarson

underlag för juniseminariet. Under 
hösten koordinerade SIFI rapporten 
som sammanställde resultatet av hös-
tens två markbristseminarier.

Stärkt finansiering
Sedan slutet av 2011 har SIFI fyra or-
ganisationer som finansiärer; KSLA, 
Sveriges lantbruksuniversitet, Lands- 
bygdsdepartementet och Världsnatur-
fonden. 

Kanada och Vietnam i fokus
Under det andra kvartalet 2012 foku-
seras verksamheten på seminariet om 
transformationen av Kanadas skogs-
sektor med tyngdpunkt på utveckling-
en rörande innovation, investeringar 
och skötselmetoder.

I oktober arrangerade SIFI ett run-
dabordssamtal där ett tjugotal svens-
kar med erfarenheter från Vietnam 
samlades. Minnesanteckningar från 
mötet finns på www.sifi.se. I projektet 
”Erfarenheter från Vietnam” samlar 
SIFI information och skapar en platt-
form rörande erfarenheter från svenskt 
skogligt biståndsarbete i Bai Bang. Följ 
utvecklingen på hemsidan! Vi siktar på 
ett seminarium till hösten.
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Samtalet handlade om laxens biologi och miljöproblemen 
i laxälvarna; laxsportfiskets roll för friskvård, sysselsätt-
ning och ekonomi; de gröna organisationernas samarbete 
för Östersjölaxen; fiskodlingsforskning och handel med 
laxprodukter; yrkesfisket efter lax i Östersjön och till sist 
Östersjölaxens nutritions- och hälsoaspekter. 

Ett särskilt intressant exempel som presenterades var 
Mörrumsån, där en yrkesfiskare med nät i havet utanför åns 
mynning på ett år tar upp ungefär lika mycket vuxna laxar 
som tusentalet turister i ån med fiskespö. En skillnad är att 
åfisket genererar ca 120 miljoner kronor i lokala inkomster 
medan yrkesfisket i havet går med förlust.

Ett projekt att odla laxar i vissa kraftverksdammar redo-
visades, där näringsämnen från fiskarnas tarmar kan bli en 
miljömässig tillgång i stället för en miljöbelastning, som vi 
vanligtvis ser det. Laxtrapporna förbi kraftverken fungerar 
nämligen dåligt, lekplatserna i dammarna är ofta förstörda 
och smoltvandringen nerströms fungerar inte alls. De flesta 
smålaxar som tar sig utför älvarna passerar turbinerna, där 
endast några få procent överlever.

Kungen är uppenbarligen rejält intresserad av fiske. Han 
redogjorde för ett utvecklingsprojekt tillsammans med 
Hushållningssällskapet i norr gällande öring och röding i 
Tärnaån. Samtalet avslutades i Oscars källare med lunch 
där Linda Abrahamsson dukat upp med diverse… gissa en 
gång!... laxrätter. Kungen frågade varifrån laxen kom och 
Linda svarade bekymrat att hon i flera dagar försökt få tag 
på svensk vild lax, men kapitulerat och handlat norskt. Det 
går alltså inte att köpa färsk svensk lax i Stockholm i mitten 
av januari!

Dåvarande preses Sara von Arnold hälsade välkommen 
och tackade för besöket. Lennart Nyman modererade sam-
talet och akademiens fiskekommitté under Katarina Veems 
ordförandeskap funderar nu på fortsättningen. För som 
Kungen sa: ”Detta var en bra introduktion till fiske-/sport-
fiskeproblematiken i Östersjön. Nu ska vi väl gå vidare!?”

Ett laxsamtal 
med Kungen
Ett samtal med Kungen och Prins Carl Philip om Östersjöns 
laxar hölls den 12 januari i år med ett 20-tal deltagare; 
Kungens fiskevänner, akademiledamöter och experter.
Text: Åke Barklund

En av många sportfiskare i Mörrumsån. Ingo 
Bramayer, Tyskland, med en lax på nära 15 kg. 
Foto: www.sveaskog.se/sv/morrum-lax.

KSLA:s VD Åke Barklund i fiskesamspråk med 
Kung Carl XVI Gustaf och Prins Carl Philip.

Foto: Ylva Nordin.

fierade behovet av omvärldsanalys utgöra 
en obunden plattform och brygga mellan 
myndigheter, forskning, näring och andra 
icke statliga organisationer med en strate-
gisk rådgivande funktion. Dess analys bör 
addera till de ingående organisationernas 
perspektiv och beskriva helheten och de 
långsiktiga trenderna även inom andra 
sektorer av relevans för medlemmarna. 
Större resurser behövs dock för att säkra 

långsiktighet, kapacitet och genomslag för 
verksamheten. KSLA uppfattas som en bra, 
bred och oberoende bas för tankesmedjan. 
En ökad statlig finansiering välkomnas.

Behov av ökat utbyte
Slutsatsen är att nuvarande mandat, struk-
tur och ledning är ändamålsenlig. Vid en 
ökad finansiering bör styrgruppens roll och 
mandat formaliseras. Deltagarkretsen bör 

ses över i syfte att tillförsäkra att samtliga 
intressenter finns representerade. Dagens 
aktiviteter är uppskattade, men det finns 
ett behov att nå ut bredare med informa-
tion och öka utbytet med andra tankes-
medjor. Vidare föreslås att sekretariatet bör 
ha kapacitet för programverksamhet, ett 
aktivt nätverksarbete, samt förmåga att nå 
ut med information.
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Min föreställning om japansk trädgårdskonst 
före resan var att den präglades av enkelhet 
och en förfinad behandling av få, enkla mate-
rial kombinerat med ett slags gåtfullhet. Ett 
naturligt mål för resan blev att försöka finna 
rötterna till den japanska estetiken, för att på 
så sätt bättre förstå landets trädgårdskonst. 

Saihō-ji och naturen som utgångspunkt
Tidig japansk landskapsarkitektur var starkt 
influerad av sin kinesiska motsvarighet. Runt 
1100-talet började de första anläggningarna 
som senare kommit att betraktas som säreget 
japanska dyka upp.

Naturen som riktlinje och som en jäm-
förbar standard för kvalitet är centralt inom 
japansk estetik. Japansk konst, arkitektur och 
hantverk saknar ofta dekorationer, eftersom 
det inte finns några rent dekorativa element 
i naturen. Ett av de tidigaste exemplen är 
tempelanläggningen Saihō-ji, mosstemplet 
utanför Kyoto. Det är en stiliserad japansk 
naturskog med ett kompakt golv av mossa 
– ett destillat av skog, där man rensat bort 
det som stör i sökandet efter skogens sanna 
natur. Det påminner en del om traditionell 
svensk landskapsarkitektur, som ofta har 
skogen som utgångspunkt. Vid Saihō-ji läm-
nar dock den skapande handen ett tydligare 
avtryck. Stiliseringen i kombination med mi-
nutiös skötsel, där inte ett barr, inte ett blad 
ligger och skräpar, gör den artificiella skogen 
vid Saihō-ji till mer skog än skogen själv.

Kare san sui och religiös trädgårdskonst
Naturstiliseringen drogs till minimalismens 
och abstraktionens spets i de trädgårdar som 
anlades vid zenbuddhismens tempel från 
1500-talet. Dessa anläggningar, sällan mer 
än stenar och grus, kallas kare san sui, ”torrt 
landskap”. Man slås av hur moderna de fram-
står än i dag.

En studie av 

Japansk trädgårdskonst
I augusti 2011 reste landskapsarkitekten Johan 
Abrahamsson till Japan för att studera japansk 
trädgårdskonst, med fokus på perioden åren 
1100–1600. Resan genomfördes med bidrag från 
Stiftelsen C.G. Johanssons och hans arvingars 
fond, en av KSLA:S anknutna stiftelser. Här Jo-
hans rapport i starkt förkortad form.
Text & foto: Johan Abrahamsson

Ett gradvis maktskifte från aristokratin till krigarklassen och ökande 
urbanisering innebar att trädgårdarna flyttade in till ofta strikt rutnäts-
indelade städer med mindre fysiskt utrymme – trädgårdarna blev blick-
fång snarare platser för aktivitet. Krigarkulturens maskulina estetik som 
uppmuntrade måttlighet och framförallt zenbuddhismens enkelhet och 
anspråkslöshet har haft största påverkan på japansk landskapsarkitektur 
och estetik.

Ett centralt begrepp inom japansk konst, med nära koppling till zen-
buddhismen, är yūgen, ibland översatt som ”subtil djupsinnighet”. Inom 
landskapsarkitekturen innebar yūgen en strävan efter förenkling i form 
och förtätning i innehåll.

Yūgen överlappar delvis begreppet yohaku-no-bi, ”skönheten i extra 
vitt”, en medeltida variant av det modernistiska slagordet ”less is more”. 
Det passade väl med den zenbuddhistiska världsåskådningen som såg 
tomheten som mer substantiell än den synliga världen. I konsten innebar 
detta att det som utelämnas i ett verk ansågs viktigare än det som tas 
med.

Asymmetrisk balans och Ryōan-ji
Ett annat tydligt japanskt drag i dessa anläggningar är förkärleken för 
asymmetri. Europeisk landskapsarkitektur har haft epoker som präglats 

Kare san sui-templet Ryōan-ji uppfyller idealet om den symmetriskt balanserade landskapsar-
kitekturen. Anläggningen omgärdas av en mur på tre sidor.
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av strikt symmetri. I Japan betraktas den sym-
metriska formen som komplett och fulländad, 
och därför också energilös och död. Idealet är 
istället asymmetrisk balans. Sättet att uppnå 
en asymmetriskt balanserad anläggning är 
oftast att placera objekt (träd, stenar, hus…) i 
grupper om vanligen tre, fem eller sju objekt. 
Grupperna placeras så att kompositionen som 
helhet upplevs som balanserad, samtidigt som 
den asymmetriska relationen mellan objekten 
skapar dynamik och en rörelse.

Kare san sui-anläggningen vid det zen-
buddhistiska templet Ryōan-ji utanför Kyoto 
är ett typexempel på asymmetriskt balanserad 
landskapsarkitektur. Femton stenar är asym-
metriskt utplacerade på 25 x 10 meters yta av 
krattat grus. Uppresta stenar balanseras av 
liggande, en stor sten balanseras av ett antal 
mindre stenar o s v.

Många kare san sui-anläggningar har en 
berättande karaktär där man kan följa den 
ofta zenbuddhistiskt sedelärande berättelsen 
från sten till sten. Landskapsarkitekten bak-
om Ryōan-ji, troligen en zenbuddhistisk präst, 
lämnade dock till var och en att finna sin me-
ning bakom de stenarna.

Trädgården som entré
Det som vi i dag förknippar med japansk ele-
gans och ypperlig materialkänsla har renod-
lats inom ramarna för wabi-cha, teceremonin, 
som var upphovet till ett nytt arbetsområde 
för japanska trädgårdskonstnärer; teträdgår-
den. Temästaren Sen-no-rikyūs (1522–1591) 
viktigaste bidrag till japansk estetik var med-
vetandegörandet av skönheten i enkla, rustika 
bruksföremål och patinerade material – enkel-
het framför allt annat. 

En central del av ramverket runt wabi-cha 
är trädgården. En teträdgård är en entréväg 
fram till tehuset, med konkreta och abstrakta 
hinder som ska förbereda gästerna för tedrick-
andet genom att försätta dem i rätt mentala 
tillstånd. Vandringen från entrén skulle ge 
känslan av en vandring från staden, genom den 
tysta täta skogen, till ”eremitens enkla hydda”, 
fjärran från världsliga bekymmer. Man ville 
återskapa atmosfären hos de djupa skogarna, 
med frodig vintergrönska och mossa. I stort 
sett inga blomstrande buskar och absolut inga 
prunkande perenner.

Många av de element som vi i dag förknip-
par med japanska trädgårdar, som stenlyktor 
och raffinerat stenlagda gångar, introducerades 
först i teträdgården. 

Efterord
Att gå till botten med japansk estetik och trädgårdskonst visade sig na-
turligtvis vara ett hopplöst projekt. Den japanska kulturen har något 
undflyende över sig. Jag upplever det som att det, i motsats till västlig 
kultur, finns ett slags kollektiv skepsis till förtjänsterna med att verbali-
sera upplevelser och erfarenheter.

I japansk kultur står intuitionen starkare än analysen och känslan 
är värt mer än förståelsen. Japansk estetik är en återhållsamhetens och 
viskningarnas konst – möjligen ett arv från zenbuddhismen, men kan-
ske djupare rotat än så. Den långt äldre, inhemska folkreligionen shinto 
uppvisar också dessa drag. Som någorlunda logiskt skolad europé erfor 
jag att denna egenhet bjuder ett visst motstånd för den som söker ef-
ter den bakomliggande strukturen och en djupare ”förståelse” av den 
japanska kulturen. Kanske var resans viktigaste lärdom den japanska 
kulturens lätta misstro till logik?

Jag har fått ökade kunskaper om bakgrunden till varför japanska 
trädgårdar ser ut som de gör, vilka estetiska principer de grundar sig på 
och vilka designtekniker som används för att skapa de. Förhoppningsvis 
kan jag överföra något av inspirationen från den japanska trädgår-
den till de projekt jag arbetar med. Stort tack till Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademin och Stiftelsen C.G. Johnssons och hans arvingars 
fond för det ekonomiska stödet till denna resa.

Koke deran (mosstemplet) Saihō-ji är en stiliserad naturskog.  120 olika mossarter sägs växa här.



Hämta hela rapporten här:
http://www.ksla.se/anslag-stipendier/slutrapporter/
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Vem försvarar skönheten? 
– Inte är det mitt eget skrå; bio-

logerna och naturvårdarna, svarade 
Jenny Jewert. Vi talar hellre om ”röd-
listat” och ”habitat” och i den mån vi 
ser skönhet så är det genom ett försto-
ringsglas.

– Inte heller är det landskapsarki-
tekterna eller kulturmiljövårdarna, 
som snarare använder uttryck som 
”ursprunglig, välbevarad, harmoni och 
balans...”, fortsatte hon. Med det inte 
sagt att själva begreppet skönhet aldrig 
diskuteras i de kretsarna; däremot är 
detta begrepp alltför föränderligt och 
svårt att definiera för att utgöra en sta-
dig utgångspunkt. Ordet ”skönhet” är 
något som vi vanliga människor säger 
– och vi tror att alla vet vad vi menar.

Men är vi verkligen eniga om vad 
som menas med skönhetsvärden i na-
turen? Vad bygger våra preferenser på?

Jenny Jewert har i sin essä utgått 
från tre olika tidsskalor för att beskriva 
de processer som påverkar vad vi upp-
fattar som vackert: den evolutionära, 
den idéhistoriska och den mänskliga 
tidsskalan.

För evolutionspsykologen kan 
skönhetsupplevelsen vara en förnim-
melse av ”det goda valet”: vi återfinner 
skönheten i de områden där överlevna-
den under årmiljoner varit garanterad; 
öppna marker med tillgång till vatten 
och bytesdjur. Många av oss uppfat-
tar den afrikanska savannen som det 
ideala landskapet – beror det på att vi 
har en nedärvd drift att söka oss till 
lämpligt habitat?

Idéhistorikern ägnar sig åt hur vår 
syn på skönheten har ändrats genom 
seklerna. Såväl Vergilius som de tidiga 
1700-talsmänniskorna hyllade det 
tuktade odlingslandskapet: ”inget kan 
vara vackrare än ett välskött åkerbruk”. 
Både kyrka och vetenskap sanktione-

Skönhet i naturen – ett flyktigt begrepp
Vetenskapsjournalisten Jenny Jewert har på uppdrag av KSLA:s Kommitté för 
hållbar utveckling skrivit essän Inte av bröd och brädor allena – en skrift om 
skönheten i naturen. ”Skönhet” är inget självklart ingångsvärde för vare sig 
biologen, kulturmiljövårdaren eller landskapsarkitekten, menar hon. Det är 
ett begrepp som ”vanligt” folk slänger sig med. Frågan om vem som försvarar 
skönheten dryftades vid KSLA:s seminarium den 30 mars där Jenny presente-
rade sin skrift.
Text: Ylva Nordin

rade denna vurm – människan, Guds 
avbild, var satt att nyttja jorden och 
naturen skulle kontrolleras och ställas 
i de mångas tjänst. Upplysningstiden 
gick så småningom över i romantiken 
varvid naturen började tillmätas ett 
slags egenvärde. Det sublima och vil-
da betraktades inte längre som något 
gräsligt utan som ett ideal samtidigt 
som det originella och känslosamma i 
människan uppvärderades.

I det korta människolivets perspek-
tiv verkar det som om vi präglas starkt 
av den natur vi upplevt som barn. ”Jag 
längtar marken, jag längtar stenarna, 
där barn jag lekt”, som Heidenstam ut-
tryckte det. Även om barndomsland-
skapet är ett miljonprogramområde så 
kan det vara dit jag längtar, om det är 
där jag finner det välkända och trygga.

– De slutsatser vi kan dra av detta är 
att natursynen är i ständig förändring 
och präglas av såväl biologiskt arv som 
idéer och tankar i vår tid och av våra 
egna upplevelser, sade Jenny Jewert.

Hälsa och skönhet
Professor Nils Uddenberg, en av kom-
mentatorerna vid seminariet, poängte-
rade att det som människor kallar ”ett 
vackert landskap”, hur det än definie-
ras, är oerhört viktigt för dem.

– Många hämtar kraft ur naturen 
och skönhetsupplevelsen där är något 
hälsobringande för människor, något 
som vi måste ta vara på. Det kanske 
inte kräver en exakt diskussion om vad 
skönheten är för att vi ska kunna göra 
det.

Jenny Jewert berättar i skriften 
om omvandlingen av området Oset-
Rynningeviken i Örebro från att vara 
stadens baksida till att bli en stads-
del som örebroarna gärna vistas i. 
Kommunbiologen Mats Rosenberg 

som stått bakom omvandlingen har 
också märkt av landskapets hälsoef-
fekter. Han har i sitt arbete utgått från 
en ”verktygslåda” som bl a innehåller 
delar som Stor variation, God till-
gänglighet, Rymd och rum, Storvuxet 
och ålderdomligt, Naturlig vegetation, 
Vatten, Artrikedom och blomster, 
Rundade linjer och former o s v. 

– För mig har denna verktygslåda 
varit förknippad med skönhet, som ju 
består av väldigt många delar. Men 
med en om än ovetenskaplig analys så 
märker jag att besöksfrekvensen ökat 
och jag möter människor som mår bra 
i Rynningeviken – det är kanske det 
som är det sköna 

Nils Uddenberg höll med evolu-
tionsförespråkarna att det finns djupa 
biologiska rötter i vår uppfattning av 
naturen men framhöll att hans tidiga 
upplevelser bl a på skånsk landsbygd 
såväl har präglat hans syn på naturen 
som gett honom möjligheter att lära 
sig mycket om den.

– Det är rimligt att människan är 
funtad som alla andra organismer som 
har något slags älsklingshabitat. Men 
skönheten i naturen är också bero-
ende av våra personliga erfarenheter 
och värderingar. Jag tror att kunskap 
är viktigt för att kunna ”läsa” naturen, 
den blir så mycket rikare och åtmins-
tone i mina ögon mycket vackrare med 
kunskap om den. Kan jag skilja en blå-
sippa från en viol så har jag en rikare 
upplevelse av våren än av att bara gå 
runt bland blommorna.

Skönheten skapas i stunden
Professor Carola Wingren förklarade 
sig mindre intresserad av evolutions-
teorierna:

– Jag är övertygad om att det upp-
levda är det överskuggande, sade hon. 
När bilden av hur vi vill att landskapet 
ska vara och hur det faktiskt är över-
ensstämmer, så uppfattar vi det som 
skönt. När de två bilderna divergerar, 
som de ofta gör och under snabb för-
ändring, så ser vi en förfulning – om 
inte förändringen innebär en återgång 
till något som är känt, som i Mats 
Rosenbergs arbete t ex.
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Carola Wingren hävdade utifrån 
sin utgångspunkt som landskapsarki-
tekt att skönheten inte skapas i land-
skapsanalysen, det planeringsdoku-
ment som ska fånga landskapet i ett 
generellt grepp. Istället skapas den i 
den enskilda situationen, i relationen 
mellan människa och landskap, vare 
sig människan är bonde, friluftsmän-
niska eller arkitekt.

– Den europeiska landskapskon-
ventionen säger att landskapet ska dis-
kuteras med invånarna. Jag tror att det 
är en garanti för att skönheten kom-
mer att behandlas kontinuerligt, inte i 
de generella dokumenten men vi kom-
mer att behöva diskutera skönheten i 
situationen.

Bland åhörarna fanns Jan Ter-
stad, avdelningschef på Naturskydds-
föreningen.

– Den offentliga naturvården job-
bar ytterst på uppdrag av folket, via 
regering och riksdag. Naturpolitiken 
kan inte ersätta det vetenskapliga un-
derlaget kring biologisk mångfald, 
folkhälsa o s v. Men hur hanterar man 
skönhet, som är så subjektivt? Jag 
skulle hellre återta begrepp som na-
turkänsla och upplevelse.

Anneli Fiskesjö, länsråd i Kalmar 
län, höll med om att skönhet inte ska 
lagfästas som en skyddsgrund men 
menade att begreppet kan fungera som 
en ingång till samtal om naturreservat, 
biotopskydd o s v. 

– Vi talar rätt mycket om bemötan-
det från byråkratin. Jag känner att när 
konflikter uppstår med markägare m 
fl så kan vi ofta utgå från vad som är 
vackert, hellre än att tala om rödlistade 
arter. Det och att ta vara på männis-
kors olika kunskaper i ett jämbördigt 
förhållande som utgångspunkt för 
bemötandet kan göra att vi kommer 
långt i den framtida vården och skyd-
det av naturen.

Det uthålliga som det vackra
Var står vi idag? Kanske är ett para-
digmskifte på gång, som bygger på att 
vi ser det långsiktigt uthålliga som det 
sköna i landskapet. Jenny Jewert har i 
alla fall vissa förhoppningar om det. 

– Alla estetiska upplevelser är lika 
sanna och i någon mening lika värda. 
Men jag tycker inte att naiviteten ska 
var det ledande i en hård budget när 
det handlar om det sköna i landskapet, 

sade hon och slog ett slag för att Alan 
Carlsons teser ska få större utrymme i 
ett ökat samarbete mellan landskaps-
arkitekter, biologer och naturvårdare. 
Alan Carlson, filosof och professor vid 
University of Alberta, Canada, vill att 
naturestetiken kopplar upp sig mot 
miljöfrågorna i högre grad. Han me-
nar att det finns en hel del man bör 
kunna för att göra en korrekt estetisk 
bedömning av naturen, t ex formlära, 
ekologi, biologi, naturhistoria, nutida 
och historisk markanvändning och 
även myter, symboler och konst kopp-
lad till landskapet – på samma sätt 
som en konstkritiker behöver kunna de 
konstnärliga strömningarna, konsthis-
toria m m för att rätt kunna bedöma 
ett konstverk. Alan Carlson anser att 
vi utan tillräckligt kunskapsbagage lätt 
hamnar i ”ytlig estetik”, exemplifierat 
av gräsmattan – som kanske inte skulle 
värderas så högt om vi hade mer kun-
skap om hur mycket gödning, vatten 
och bränsle den kräver för att vara så 
där perfekt grön och tät.

Vad är skönhet i naturen? Vi kan ha skilda utgångspunkter även rent fysiskt. Betraktaren på kullen och bilisten kan uppfatta helt olika bilder av samma land-
skap. E4 norr om Huskvarna. Foto: Trafikverket, Kerstin Ericsson.
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Våra senaste publikationer

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

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Verksamhetsberättelse 2011
Akademisekreteraren har ordet, KSLA:s organisation, Kommittéernas verksamhet, 
Årets konferenser och seminarier, Projekt, Sammankomster, Högtidssammankomsten, 
Avgivna remissvar, Anslag, stipendier, priser och belöningar, Ekonomisk flerårsöversikt 
2007–2011, Nya ledamöter, Avlidna ledamöter, Styrande organ och personal, Enheten 
för de areella näringarnas historia (ANH), Publicerings- och informationsverksamheten, 
Enaforsholm och Barksätter.
Red. Ylva Nordin
KSLAT 3-2012, 68 sidor, ISBN 978-91-86573-24-9

Forskning och innovation för produktiv och skonsam skogsteknik – en strategisk fråga 
för hela den svenska skogsnäringen
Skogsnäringen möter nu en ny situation med både problem och möjligheter. 
Produktivitetsutvecklingen i skogsbruket har avtagit. Globalt ser vi en våg av stora 
satsningar på skogsbruk och skogsindustri där kostnadseffektiv råvaruförsörjning är en 
viktig konkurrensfördel. På den positiva sidan kan noteras att skogen fått en nyckelroll 
i sökandet efter uthålliga energilösningar. Här ligger nordisk skogs- och energitek-
nik långt framme med stora möjligheter för nordiska aktörer att ta initiativ och göra 
banbrytande insatser. För att skogsbruket skall hänga med i denna utveckling krävs 
kraftsamling och ökat samarbete för att skapa bättre miljöer och mera resurser för 
skogsteknisk utveckling och innovationer.
I denna utgåva av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift tecknar KSLA:s 
Kommitté för skoglig teknik och logistik en bild av behoven, hoten och möjligheterna 
avseende FoU, teknikutveckling och innovation i skogsbruket. Kommittén ger också 
förslag på hur en nationell satsning kan bidra till att säkra vår position avseende världs-
ledande, uthållig skogsteknik och skogsindustriell tillväxt.
Förf. Magnus Thor
KSLAT 1-2012, 28 sidor, ISBN 978-91-86573-22-5

Inte av bröd och brädor allena – en skrift om skönheten i naturen
Vad är vacker natur? Ligger skönheten i betraktarens öga, eller finns det fog för att ge en 
viss elit – landskapsarkitekten, naturvårdaren, skogs- och agrarhistorikern, konstnären – 
tolkningsföreträde i planeringen av brukande och exploatering av landskap? Har vackra 
landskap någon kraftfull försvarsadvokat i en tid när jord och skog förväntas leverera 
bröd, brädor och bränsle i en omfattning som aldrig tidigare?
I denna skrift behandlas naturens skönhet från ett historiskt, filosofiskt och evolu-
tionsbiologiskt perspektiv. Vad menar filosoferna med ytlig estetik? Är vi biologiskt 
programmerade att tilltalas av vissa miljöer, eller växlar våra landskapspreferenser lika 
kvickt som modet inom konfektion och inredning? Hur har vår syn på vad som är 
vackra landskap förändrats över tid? I en personlig essä får läsaren besöka Frödings 
landskap, soptippar som blivit populära utflyktsmål och pittoreska fjällmiljöer. Kanske 
är ett paradigmskifte på gång som innebär att allt fler människor kommer att betrakta 
det uthålliga som det sköna?
Jenny Jewert är skribent och journalist med inriktning mot vetenskap, miljö och politik. 
Initiativtagare till skriften är KSLA:s Kommitté för miljöfrågor, numera Kommittén för 
hållbar utveckling
Förf. Jenny Jewert
KSLAT 2-2012, 44 sidor, ISBN 978-91-86573-19-5
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Nytt från ANH

Nyhetsbrevet Freja från akademiens 
enhet för de Areella Näringarnas 
Historia (ANH) går i år in på sin tred-
je årgång. Nyhetsbrevet har successivt 
funnit sin form. Det ursprungliga må-
let med nyhetsbrevet var att låta prenu-
meranterna bekanta sig med vad som 
finns i samlingarna, att få ett grepp 
om i vid mening vilka ämnesområden 
som biblioteket täcker. Men vi har 
också velat lyfta fram specialområden 
och rariteter av ett slag som kanske är 
svårt att se framför sin inre blick när 
man tänker på den rätt vida kategori 
som agrarhistoria utgör.

Denna guidande ambition kvarstår, 
men i nyhetsbrevet har vi också berät-
tat om vad som händer vid ANH, till 
exempel om de historiska projekt som 
vi driver, men också om sådant som 
kan ha ett nyhetsvärde för den agrar-

Biblioteket och akademiens enhet 
för de areella näringarnas historia 
(ANH) var tidiga med att skaffa en 
digital hemvist i form av en hemsida. 
Hemsidan har använts för att berätta 
om biblioteket liksom för att göra re-
surser av olika slag tillgängliga. Den 
gamla hemsidan är nu nedsläckt och 
ANH har skaffat sig en ny digital kos-
tym. Struktur och utseende liknar nu 
akademiens hemsida, men istället för 
att gå i grönt så har ANH:s hemsida 
en brun ton. Den nya webbadressen 
signalerar också på ett tydligare sätt 
att vi är en del av akademien. Den nya 
adressen är: www.ksla.se/anh. 

Årgång tre för ANH:s 
nyhetsbrev Freja

historiskt intresserade, som 
konferenser och användbara 
resurser på nätet.

Nyhetsbrevet vänder 
sig i första hand till fors-
kare intresserade av agrar- 
historia i vid mening, inte 
bara professionella his-
toriker utan även lek- 
mannahistoriker. Målet 
är också att vara till 
nytta för tjänstemän och 
journalister som arbetar med den gröna 
sektorns frågor, på samma sätt som det 
är bibliotekets uppgift att ge en histo-
risk klangbotten till de frågor vi idag 
ställs inför. 

Men biblioteket är också leda-
möternas bibliotek. Bland de kungliga 
akademierna har Kungl. Skogs-och 
Lantbruksakademiens ledamöter, lik-

Ny hemsida 
för ANH 
och biblioteket

som 
ledamöterna 
i Vitterhetsakademien och Svenska 
akademien, de finaste biblioteken. Vi 
är därför från Frejas sida särskilt in-
tresserade av att höra vad akademiens 
ledamöter tycker om nyhetsbrevet. 
Info/prenumeration:
per.eriksson@ksla.se

Arbetet med att föra över det mate-
rial som fanns på den gamla hemsidan 
pågår för fullt. Under en tid har också 
en mängd material som det inte varit 
någon idé att lägga ut på den gamla 
sidan samlats på hög. Detta material 
kommer nu undan för undan att läggas 
upp på den nya sidan. 

Vi tror att den nya hemsidan kom-
mer att vara lättare att orientera sig på 
och att den på ett bättre sätt än den 
gamla kan bli till en användbar resurs 
för de agrarhistoriskt intresserade fors-
karna.

En nyhet är rubriken Ämnes-
sökning. Under den rubriken har vi 
samlat 12 ingångar för att så snabbt 
som möjligt hitta de resurser som 
finns på hemsidan. Under respektive 
kategori finns länkar till bland annat 
inskannade källskrifter och artiklar, 
databaser, litteraturlistor, bibliogra-
fier och ett urval av våra egna skrifter 
i pdf-format. De 12 kategorierna är: 
Allmänt, Jordbruk, Husdjur och ve-
terinärt, Skog, Redskap och teknik, 
Trädgård, Etnobiologi, Fiske – vatten-
bruk, Jakt – viltförvaltning, Landskap 
och miljö, Vetenskap, KSLA.

Text: Per Eriksson
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Det går att ladda ner preses Sara von Arnolds välkomsttal, Åke Barklunds anförande, Theodor Kallifatides högtidstal ”Skogens 
viskningar och rop” (även som ljudfil) och nya ledamoten Marianne Erikssons tal från KSLA:s hemsida www.ksla.se. Där finns 
även högtidsprogrammet, som innehåller menyn och menypresentationen.

Preses Sara von Arnold höll sitt inledande anförande. De tre 
nya hedersledamöterna Mårten Carlsson, Gunnela Ståhle 
och Lars-Eric Åström mottog sina hedersbetygelser och de 
övriga 18 svenska och 5 utländska nyinvalda ledamöterna 
erhöll sina ledamotsbrev ur preses hand.

Årets utsedda pris- och belöningsmottagarna var 14 till 
antalet och de hade äran att ta emot sina priser ur H. M. 
Kung Carl XVI Gustafs hand.

Akademiens sekreterare Åke Barklund sammanfattade 
det gångna årets verksamhet inom akademien, varefter för-
fattaren Theodor Kallifatides höll högtidstalet ”Skogens 
viskningar och rop”.

Preses hälsade avslutningsvis Kerstin Niblaeus och Bo 
Andersson välkomna till deras nya uppdrag som preses 
och vice preses. I och med detta avlöstes Sara von Arnold 
och Åke Bruce för innevarande fyraåriga mandatperiod. 

Hogtids-
sammankomst 

2012
Årets högtidssammankomst hade temat Skogen och hölls på Musikaliska med efterföljande middag på 
Berns den 28 januari 2012. Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia hedrade akademien med sin närvaro 
jämte drygt 460 andra gäster. Priser och belöningar delades ut och de nya ledamöterna fick motta sina leda-
motsbrev.

Nytillträdda preses Kerstin Niblaeus förklarade därefter 
den 199:e högtidssammankomsten avslutad.

Under ceremonin framfördes musik av tre olika ensem-
bler från Lilla Akademien. KSLA:s egna fanfarer framför-
des av Johan Setterlind på trumpet (kompositör: Gösta 
Nilsson).

Den efterföljande middagen för de drygt 460 gästerna 
intogs på Berns och var komponerad med utgångspunkt 
från högtidssammankomstens tema. Måltiden presentera-
des av ledamöterna Christina Möller och Carl Jan Granqvist.

Vid banketten talade A. W. Bergsten-pristagaren Stig 
Lindén å pristagarnas vägnar och Marianne Eriksson ta-
lade för alla de nya ledamöterna. Jordbruksminister Eskil 
Erlandsson framförde gästernas tack för en trevlig och god 
middag.

Hedersledamöter och internationella ledamöter, fr v: Mårten Carlsson, Gun-
nela Ståhle, Lars Eric Åström, Zenonas Dabkevicius, Rod Mailer, Ram Oren, 
Eimei Sato, Shen Suhua.

Författare Theodor Kallifatides höll högtidstalet med titeln ”Skogens visk-
ningar och rop”. 
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Våra ledamöter som välkomnades vid högtidssammankomsten 2012:
Hedersledamöter: Professor emeritus Mårten Carlsson, Lomma (Jordbruksavdelningen); agronom Gunnela Ståhle, 
Stockholm (Allmänna avdelningen); skogsbrukare Lars-Eric Åström, Rejmyre (Skogsavdelningen).
Allmänna avdelningen: Ambassadör Lennart Båge, Lidingö; professor Zenonas Dabkevicius, Akademija, Litauen; Senior 
advisor Magnus Enell, Stockholm; professor Per-Anders Hansson, Knivsta; agronom, rektor Cecilia Koch, Lidköping; profes-
sor Johan Schnürer, Uppsala; avdelningschef Eva Thörnelöf, Bromma.
Jordbruksavdelningen: Agronom Birgitta Carlander, Lerdalen; Dairy Development Director Charlotte Hallén Sandgren, 
Kalmar; föreståndare, forskningsledare Jenny Kreuger, Uppsala; Dr., Principal Research Scientist Rod Mailer, Wagga 
Wagga, Australien; affärsutvecklare Jan Moback, Stockholm; professor Eimei Sato, Sendai, Japan; professor, VD Richard 
Öste, Lund.
Skogsavdelningen: Dr.h.c., journalist Henrik Ekman, Stockholm; jägmästare Marianne Eriksson, Ås; VD Sture Karlsson, 
Falun; professor Bengt Kriström, Umeå; professor Stig Larsson, Uppsala; professor Ram Oren, Durham, NC, USA; Director 
Shen Suhua, Beijing, Kina; skogsbrukare Jan-Olof Thorstensson, Påryd.

Priser och belöningar som delades ut vid högtidssammankomsten 2012:
Akademiens A. W. Bergsten-pris till lantmästare Stig Lindén, Akademiens Guldmedalj till fil.lic. Rune Frisén och till 
professor Sándor Belák, Akademiens silverplakett till verksamhetsledare Bodil Cornell, Akademiens belöningar för fram-
stående doktorsarbeten, till FD Martin Andersson och till FD Anna Zachrisson, Akademiens belöning för föredömliga 
insatser inom pedagogik och undervisning till universitetsadjunkt Catharina Alwall-Svennefelt och till professor Lotta 
Rydhmer, Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningsinformation till laborator Christina Greko, 
Akademiens belöning för föredömliga insatser, skogs- och jordbruksforskningens tjänst till forskningsingenjör Claes 
Hellqvist, Akademiens stipendium till landsbygdsrådgivare till landsbygdsrådgivare Yvette Bårring, Akademiens Gunnar 
Torstensson forskarstipendium till FD Sandra Jämtgård, Anders Elofsons medalj till byrådirektör Nilla Nilsdotter-Linde. 
Anders Walls landsbygdsstipendium delades ut till direktör Ola Petersson.

Pristagare, fr v: Stig Lindén, Rune Frisén, Sándor Belák, Bodil Cornell, Martin Andersson, Anna Zachrisson, Catharina Alwall-Svennefelt, Lotta Rydhmer, Christina 
Greko, Claes Hellqvist, Yvette Bårring, Sandra Jämtgård, Nilla Nilsdotter-Linde, Ola Petersson.

Nya svenska ledamöter, fr v: Richard Öste, Eva Thörnelöf, Jan-Olof Thorstensson, Johan Schnürer, Jan Moback, Stig Larsson, Bengt Kriström, Jenny Kreuger, 
Cecilia Koch, Sture Karlsson, Per-Anders Hansson, Charlotte Hallén Sandgren, Marianne Eriksson,  Henrik Ekman, Magnus Enell, Birgitta Carlander, Lennart 
Båge.
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Nytt om ledamöter

Carl-Anders Helander är sedan 15 år 
VD för Hushållningssällskapet i 
Skara, där han dessförinnan hade 
olika rådgivnings-, försöksledar- 
och forskningsuppdrag. Han blev 
mark-/växtagronom 1979 vid SLU 
i Uppsala, där han också dispute-
rade år 2002 med avhandlingen 
Farming System Research – an ap-
proach to developing of sustainable 
farming systems and the role of white 
clover as a component in nitrogen man- 
agement. 

Före agronomstudierna var 
Carl-Anders lantbrukselev vid går-

Carl-Anders
KSLA:s nye VD

dar i Sverige och England och första 
jobbet som färdig agronom var som 
gödselmedelskonsulent under två år 
vid Supra i Köping.

Han valdes in i akademiens jord-
bruksavdelning 2006.

I 30 år har Carl-Anders och hustru 
Margareta parallellt med sina förvärvs-
arbeten brukat hennes föräldragård 
med inriktningen lamm- och nötkött. 
För några år sedan flyttade sonen Carl 
och hans fru Sophie hem till gården 
och har sedan dess tagit över en hel del 
av det praktiska arbetet. 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sekreterare och 
verkställande direktör Åke Barklund går i pension till som-
maren. Styrelsen (kollegiet) har utsett Carl-Anders Helander, 
Falköping, till ny akademisekreterare/VD, vilket akademien 
bekräftade vid sammankomsten den 12 april. 
Foto:  Axel Helander

– Som ledamot i akademien har 
jag haft förmånen att delta i och följa 
verksamheten och jag ser verkligen 
fram emot att arbeta i Stockholm 
som akademiens verksamhetsledare. 
Jag ser att KSLA kan spela en allt 
viktigare roll som brygga för kom-
munikationen mellan forskning, 
näringsliv och samhälle inom de 
areella näringarna, kommenterar 
Carl-Anders Helander.

Carl-Anders Helander tillträder 
tjänsten som akademisekreterare 
och VD i mitten av augusti.

Grattis till jobbet som ny akademisekreterare/VD för 
KSLA! Hur känns det?
Det känns naturligtvis väldigt spännande och hedrande. 
Samtidigt som det på många sätt blir en stor förändring 
för mig, både jobbmässigt och privat, men det ska bli kul! 

Vad lockar dig med ditt nya jobb?
Att få chansen att jobba i en ny miljö, med många nya 
medarbetare. Dessutom med många nya kontakter, inte 
minst med akademiledamöterna som jag ser som en fan-
tastisk resurs att få jobba med.

Hur ser du på KSLA:s roll i samhället?
Jag ser stora möjligheter för KSLA att spela en allt vik-
tigare roll som plattform, obunden mötesplats, diskus-
sionsforum och en kreativ bas för att utveckla de areella 
näringarna. Detta görs genom att KSLA har ett förtro-
ende att på olika sätt samla företrädare för forskning, 
näringslivet och samhället.

Kortintervju med Carl-Anders Helander
Hur ser du på KSLA:s framtid?
Naturligtvis ser jag stora möjligheter för KSLA, som 
verkar i en näringsgren – den gröna näringen – som har 
goda framtidsförutsättningar, stora utmaningar och som 
på många sätt engagerar hela vårt samhälle. Här har aka-
demien en självklar framtid, där vi både kan luta oss mot 
vår tradition och ständigt utveckla vår verksamhet.

Vilka erfarenheter tar du med dig till KSLA?
Dels handlar det nog om ett ganska stort nätverk inom 
de areella näringarna även om det behöver utvecklas yt-
terligare, främst inom skogsnäringen. Jag har ju arbetat 
med allt från praktiskt lantbruksarbete till europeiskt 
forskningssamarbete, jag tror mig om att ”kunna tala med 
bönder på bönders språk och med de lärde på latin”. Dels 
en mångårig chefs- och ledarerfarenhet från en till delar 
ganska likartad organisation, Hushållningssällskapen har  
ju ett nära släktskap med akademien.
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År 1996 instiftades ”The King Carl XVI Gustaf 50th Anni-
versary Fund for Science, Technology and Environment” 
(Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, tek-
nik och miljö) av de tre naturvetenskapliga akademierna; 
KSLA, KVA och IVA, samt Svenskt Näringsliv som en fö-
delsedagspresent till Kungen. Dels inbjuds årligen en ut-
ländsk gästprofessor att under ett år forska och undervisa 
vid ett svenskt universitet i stiftelsens anda, dels har ett 
15-tal unga svenska forskare årligen fått en rejäl slant att 
vidareutveckla sin vetenskap inom ”Science, Technology 
and Environment”. 
Text: Åke Barklund

Symposium med Kungens miljöprofessorer

Faith in the Future

För drygt ett år sedan väcktes tanken att bjuda in de hit-
tills 14 utländska gästprofessorerna till en dags symposium 
på slottet och så skedde den 22 mars i år. Till en början 
ställde vi oss frågan ”Lever alla och är de i skick?” Vi scou-
tade och fann att alla levde och ”var i mycket gott skick” 
vilket tydligt visades vid den fantastiska föreställningen i 
Bernadottebiblioteket inför Kungen och 120 andra delta-
gare. UR filmade det hela och TV kommer i vår att i ett 
par portioner servera ”Faith in the Future”. Den avslutande 
middagen på slottet filmades inte men många resonemang 
fortsattes runt borden och vid minglet i Vita havet in i sena 
kvällen.

Symposiets ordförande, KSLA:s preses Kerstin 
Niblaeus, anslog en klart positiv ton i sin välkomstadress 

och Kungen spädde i sitt anförande på med att världen de-
finitivt har problem, men att de är fullt möjliga att bemästra 
om vi gifter ihop de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekterna på ett klokt vis. 

Kvällen före symposiet på slottet ordnade vi i Oscars 
källare en välkomstbuffé för ”Kungens födelsedagspresen-
ter” – som de 14 professorerna kallade sig – och för orga-
nisatörerna. Informell och hög stämning i valven gav en 
perfekt start för symposiet och dagen efter ”Faith in the 
Future” höll vår akademi ett uppföljande seminarium med 
fyra av gästprofessorerna: ”Facing the Future – biodiversity, 
ecology and economy: three pillars in the future of agricul-
ture and forestry”. Anförandena av professorerna kommen-
terades sakkunnigt av svenska forskare och diskussionen av 
varje avsnitt gavs rejäl tid. Margareta Ihse och Åke Bruce 
hade planlagt seminariet, som avslutades i vår just vårvak-
nande trädgård med vin och Lindas snittar. 

Våra ledamöter Henrik Ekman och Johan Kuylenstierna 
modererade symposiet på slottet och Peter Sylwan höll i 
seminariet på vår akademi.

Dessa marsdagar i Stockholm gav Kungens professorer 
med sina olika profiler enastående möjligheter att komma 
ihop och diskutera med varandra – få hade mötts ”live” tidi-
gare. Intresset för att fortsätta hålla kontakt och även träffas 
igen var stort och några undrade om KSLA kunde spela en 
roll i detta. 

Nytt om

ledamöter
Christel Cederberg,

miljöforskare på SIK (Institutet för Livsmedel 
och Bioteknik) har utsetts till adjungerad 

professor på Chalmers, Göteborg.
Christel Cederberg har också tilldelats priset 

”Årets Agronom 2012” av Agronomförbundet.

Carina Håkansson,
verkställande 

direktör/koncern-
chef på Dala Kraft 

AB, har utnämnts till 
ordförande i 

 Föreningen Sko-
gen.

Johan Kuylenstierna
är nu Executive 

Director på Stock-
holm Environment 

Institute.

Johan Rockström
är fortfarande 

Executive Director 
på Stockholm 

Resilience Centre.
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Akademiens A.W. Bergsten-pris (instiftat 
1922)
Penningsumma (f n 60 000 kronor) 
och plakett i silver. Utdelas till per-
son, ledamot eller icke ledamot, som 
genom framstående vetenskapligt 
arbete, framgångsrik undervisande 
verksamhet eller jämförbar insats på 
det praktiska området bidragit till att 
väcka håg och intresse för jordbruket 
eller därmed förenad näringsgren och 
som därigenom gjort sig förtjänt av så-
dan utmärkelse. 

Akademiens S.o. Berg och Fajer Fajersson-
pris (instiftat 1983)
Penningsumma (f n 25 000 kronor) 
som belöning för framstående insatser 
inom lantbrukets marklära/växtnä-
ringslära och växtförädling/kvalitets-
forskning, utan särskild prioritering 
mellan områdena, varvid person-
liga kvalifikationer är utslagsgivande. 
Utdelas högst vart tredje år.

Akademiens georg och greta Borgström-pris 
(instiftat 1997)
Penningsumma (f n 30 000 kronor) 
som tilldelas förtjänt person, som ak-
tivt forskar eller på annat sätt verkar 
i Georg Borgströms anda, d v s verk-
samhet som har med världens livsme-
delsförsörjning att göra och de därtill 
knutna ekologiska, demografiska och 
ekonomiska aspekterna. Ambitionen 
är utdelning vartannat år.

Akademiens Bertebos Prize (instiftat 1996)
Internationellt vetenskapligt pris inom 
livsmedel, jordbruk, djurhälsa el-
ler ekologi. Prissumman på 300 000 
kronor bekostas av Bertebos Stiftelse. 
Delas ut vartannat år. 

Akademiens stora guldmedalj (instiftad 
1812)
I gediget guld (diam 50 mm) att bä-
ras i grönt och svart band runt halsen. 
Utdelas för synnerligen framstående 
livsgärning inom akademiens arbets-
fält, till ledamot eller icke ledamot. 
Akademien eftersträvar restriktiv och 
icke regelbunden utdelning, högst vart 
femte år.

Akademiens guldmedalj (instiftad 1996)
I gediget guld (diam 30 mm) att bä-
ras i grönt och svart band på bröstet. 
Delas ut för utomordentlig gärning 
inom akademiens verksamhetsfält, till 
ledamot eller icke ledamot eller perso-
nal. Kan utdelas årligen.

Akademiens Nilsson-Ehlemedalj (instiftad 
1951)
I gediget guld (diam 45 mm) i etui. 
Utdelas till förtjänst person för synner-
ligen framstående och för utveckling-
en främjande insatser inom professor 
Herman Nilsson-Ehles forskningsom-
råden, nämligen genetiken och dess 
praktiska tillämpning inom jordbruk, 
trädgårdsbruk och skogsbruk. Utdelas 
högst vart tredje år.

Akademiens silverplakett (instiftad 1995)
jämte diplom utdelas till person, som 
på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse 
för de areella näringarna. Belöningen 
ska uppmärksamma insatser av enskil-
da personer. Kan delas ut årligen.

Akademiens belöning för framstående 
doktorsarbete (1980)
Ur Stiftelsen Hugo och Emma 
Björkmans minnesfond kan utdelas 
penningsumma (f n 15 000 kronor) 

och diplom till person, som under den 
närmast föregående treårsperioden 
framlagt framstående doktorsavhand-
ling vid universitet eller högskola med 
relevans för de areella näringarna och/
eller därtill knuten verksamhet. Kan 
utdelas årligen.

Akademiens belöning för föredömliga insat-
ser inom pedagogik och undervisning (1985)
Ur Stiftelsen Nanna Bergmansons, f 
Wirén, fond kan utdelas penningsum-
ma (f n 15 000 kronor) samt diplom 
till person, som under den senaste tre-
årsperioden på ett framstående peda-
gogiskt sätt förmedlat kunskap inom 
de areella näringarna vid universitet/
högskola. Kan utdelas årligen.

Akademiens belöning för föredömliga insat-
ser inom forskningsinformation (1985)
Ur Stiftelsen Hugo och Emma 
Björkmans minnesfond utdelas pen-
ningsumma (f n 15 000 kronor) samt 
diplom till person, som inom skogs- el-
ler jordbrukssektorn gjort framstående 
insatser inom forskningsinformation, 
d v s all information baserad på veten-
skapliga resultat, som ges till andra än 
forskarna inom det egna ämnesområ-
det. Vid bedömningen kan hänsyn tas 
till förmågan att inhämta erfarenheter 
och problem i samhälle och näringsliv 
och förmedling av dessa till vetenskap-
lig verksamhet. Kan delas ut årligen.

Akademiens belöning för föredömliga 
insatser i skogs- och jordbruksforskningens 
tjänst (1979)
Ur Stiftelsen Hugo och Emma 
Björkmans minnesfond kan utdelas 
penningsumma (f n 15 000 kronor) 
samt diplom till person, som gjort 

Varje år föreslår akademiens ledamöter mottagare av 
våra olika priser och belöningar. Ledamöterna har fram 
till den 15 maj på sig att föreslå de som ska uppmärksam-
mas för sina insatser vid högtidssammankomsten den 28 

januari nästa år. De flesta, men inte alla, priser delas ut 
årligen. Vid 2013 års högtidssammankomst – akademiens 
200-årsjubileum – är ambitionen att följande priser och 
belöningar ska delas ut.

Ur Akademiens PM för priser och belöningar 2012  •  Illustration: Akademiens guldmedalj

Akademiens
priser & belöningar
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framstående insatser i skogs- eller 
jordbruksforskningens tjänst. Kan de-
las ut årligen.

Akademiens stipendium till landsbygdsråd-
givare (1998)
Ur Stiftelsen Hem i Sverige-fonden 
delas ett stipendium ut till person 
som genom idérikedom och engage-
mang i sin praktiska verksamhet som 
landsbygdsrådgivare/-utvecklare på ett 
positivt och oegennyttigt sätt bidra-
git till utvecklingen på landsbygden. 
Stipendiet utgörs av en penningsumma 

(f n 15 000 kronor) samt diplom och 
är avsett att användas för studieresor 
inom ämnesområdet landsbygdsut-
veckling. Kan utdelas årligen.

Vid högtidssammankomsten den 28 januari 
kan även delas ut två belöningar som 
inte beslutas av akademien, utan av 
separat styrelse/kommitté, nämligen 
Anders Elofsons medalj och Anders 
Walls landsbygdsstipendium.

Ur Stiftelsen Anders Elofsons fond 
utdelas en medalj i solitt silver (diam 
38 mm) med band i fyra färger, gult, 

Framtidsdagen anordnas en gång varje mandatperiod för att 
riksdagsledamöterna ska kunna diskutera viktiga framtids-
frågor med ledande forskare och experter. Årets tre teman 
var Framtidens resurser, Framtidens hälsa samt Framtiden 
på nätet, i molnet och i andra digitala världar. KSLA och 
några andra forskningsnära organisationer medverkade med 
bokbord. Flera gymnasieklasser var också inbjudna och för-
beredda på att delta i diskussionerna.  

Som första talare förklarade Hans Rosling på sitt van-
liga briljanta vis att svenskar i gemen har mycket föråldrade 
kunskaper om omvärlden. Få svenskar vet till exempel att 
det 2011 bara föddes i genomsnitt 2,5 barn per kvinna i 
världen.

– Antalet barn i världen har i stort sett slutat växa. 
Dagsaktualiteter dominerar media som helt misslyckas med 
att visa den gradvisa samhällsutvecklingen, menade Hans 
Rosling. Djupare kunskaper behövs i alla läger. 

Riksdagsledamoten Ingela Nylund Watz hakade på, och 
efterlyste bland annat folkbildning och informella mötes-
platser mellan forskare och parlamentariker. Hans Rosling 
höjde dock ett varnande finger och menade att enskilda 
forskare kan vara lite farliga i sin partiskhet och att vi stället 
behöver överblick, gedigna utredningar och seniorforskare. 

– Politiker efterlyser forskning men forskarna saknar 
politisk ledning och politiska beslut, sade KSLA-ledamoten 
Johan Kyulenstierna, chef för Stockholm Environment 
Institute och en av talarna.

– Bristen på handling är globalt ett större problem än 
bristen på resurser!

Den 26 januari diskuterades de globala framtidsfrågorna i riksdagen. Inbjudna forskare och 
experter samtalade om naturresurser, hälsa och IT med riksdagsledamöterna. Vice talman 
Susanne Eberstein och flera med henne betonade vikten av samarbete över utskottsgränser 
liksom behovet av forskning, kunskap, synteser och mötesplatser – ljuv musik i öronen på 
KSLA:s utsända.
Text: Eva Ronquist

Framtidsdag i riksdagen

Hämta tidning med referat från Framtidsdagen eller se seminarierna online:
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-utskotten/Forskning-och-framtid/Framtidsdagen-2012/

Hans Rosling. Foto: Melker Dahlstrand, Riksdagen

grönt, svart och blått, penningsum-
ma (f n 10 000 kronor) samt diplom. 
Utdelas till person som har utfört en 
utomordentlig gärning inom området 
vallfröodling och bete. Kan utdelas 
årligen. 

Ur Anders Walls Stiftelse delas ett 
stipendium (f n 100 000 kronor) samt 
diplom ut till person i 25–30-årsål-
dern, som har gjort insatser för att ut-
veckla produkter och tjänster, till gagn 
för landsbygden. Kan delas ut årligen. 
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KSLA har beretts tillfälle att lämna ytt-
rande över Europakommissionens för-
slag till förordning om en europeisk 
havs- och fiskerifond KOM (2011) 804. 
Akademien sammanfattar sitt yttrande 
sålunda:

• KSLA anser att det övergripande 
målet för den gemensamma fiskeripo-
litiken (GFP nedan) ska vara livskraftiga 
fiskbestånd som grund för utveckling 
av lönsamma fiskerinäringar. I yttrandet 
över Europaparlamentets och rådets 
förordningar om GFP och den gemen-
samma marknadsordningen för fis-
keri- och vattenbruksprodukter ansåg 
KSLA att ambitionen var för låg, men 
konstaterade samtidigt att den innebär 
är en avsevärd höjning i förhållande till 
nuvarande situation. Förordningen om 
en europeisk havs- och fiskerifond är ett 
viktigt styrmedel för att uppnå målen i 
den gemensamma fiskeripolitiken.

Rapporten ”Prestationsbaserad resurs- 
tilldelning för universitet och högskolor” 
har remitterats av Utbildningsdeparte-
mentet. KSLA sammanfattar sina syn-
punkter på den remitterade rapporten 
så:

KSLA avstyrker utredningens för-
slag i deras huvuddelar. Bl a anser KSLA 
att:

• Externa medel från alla finansiärer 
ska ha samma vikt.

• Förslagen beträffande bibliometri 
bör övervägas ytterligare.

• Förslagen beträffande samverkan 
är ofullständiga. Dock bör pilotprojekt 
för värdering av samverkan genom-
föras.

Akademien har avgivit följande remissvar sedan sist:

Yttrande över förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifond

Yttrande över rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor

• KSLA anser att den europeiska fiskeri-
fonden (2007–2013) hittills har snedvridit 
marknaden och haft skadliga effekter på 
lönsamhet och hållbarhet.
• KSLA bedömer att förslaget till 
Europeiska havs- och fiskerifonden 
inte tillfullo är förenligt med kommis-
sionens ambition att harmonisera styr-
medlen med genomförandet av GFP-
förordningen.
• I förslaget finns tyvärr en risk för att 
innovativa vattenbrukslösningar inte 
kommer att vara stödberättigade.
• Med förslaget finns också en risk för 
att bidrag kommer att ges till att etablera 
marknader för handel av undermålig/
olaglig fisk (fisk som kan komma att om-
fattas av utkastförbud).
• Inom ramen för Hållbar utveckling i 
fiskeberoende områden bör betydligt fler 
insatser vara stödberättigade än i det nu 
liggande förslaget.
• Det kommer att krävas avsevärda ar-

betsinsatser för genomförande av för-
slagen på nationell nivå.
• Ett framgångsrikt genomförande 
kommer att kräva ett tvärsektoriellt ar-
betssätt.
• KSLA anser att Sverige aktivt bör 
verka för att inga bidrag som kan öka 
flottans storlek, eller på annat sätt bidra 
till ett fiske som inte är anpassat till fisk-
bestånden, accepteras i den kommande 
fiskerifonden. KSLA anser att subventio-
ner kopplade till näringsutövande gene-
rellt bör minskas.
• Medel bör satsas på restaurering 
och förvaltning av fiskbestånden. 
Livskraftiga fiskbestånd utgör förutsätt-
ningen för såväl näringsverksamhet som 
fungerande ekologi i havsmiljöerna.
• För de stater som inte följer över-
enskommelser inom ramen för GFP bör 
korsvisa sanktionsmöjligheter (cross-
sectoral compliance) tillämpas i högre 
utsträckning än tidigare.

Läs hela remissvaret: http://www.ksla.se/remisser/remissvar/forordning-om-en-europeisk-havs-och-fiskerifond/

Det nuvarande systemet för presta-
tionsbaserad resurstilldelning besluta-
des 2008. I forskningssammanhang är 
tiden sedan införandet kort, särskilt med 
tanke på att effekter av systemet en-
dast kan mätas fram till och med 2010. 
Forskarsamhället reagerar på nya förut-
sättningar för finansiering genom ändrat 
mönster för publiceringar, ändrade ad-
ministrativa rutiner, inriktning av högre 
tjänster m m. En del av dessa reaktioner 
får snabbt genomslag, t ex uppstramning 
genom att forskare anger korrekta adres-
ser vid inmatning i publikationsdatabaser. 
Det tar längre tid innan ändrade mönster 
för publiceringar, t ex inom humaniora 
och samhällsvetenskap, får mer påtaglig 
inverkan på det antal artiklar från dessa 
vetenskapsområden som registrerats i 
Web of Science. 

Utredningen har inte kunnat visa att 
effekterna av det system som beslutades 
2008 har fått genomslag i forskningen, 
än mindre kunnat följa upp effekterna. 
KSLA anser att det är rimligt att ett sys-
tem för prestationsbaserad resurstilldel-
ning för universitet och högskolor, som 
det som nu tillämpas i Sverige, får verka 
under ett antal år innan förutsättning-
arna för fördelning av resurser föränd-
ras mer i grunden. Självklart kan smärre 
justeringar behöva genomföras för att 
avhjälpa oönskade eller oförutsedda 
effekter av systemet. Det vore emeller-
tid olyckligt att redan nu introducera 
förändringar som skulle kunna ha bety-
dande påverkan på hur forskarsamhället 
inriktar sig för att maximera sin tilldel-
ning av basresurser.

Läs hela remissvaret: http://www.ksla.se/remisser/remissvar/prestationsbaserad-resurstilldelning/
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24 april – Workshop
i Linköping för särskilt inbjudna: Betesrådslag – strategiskt 
bete med helhetssyn.

25 april – Seminarium 
Strategiska åtgärder för tillväxt i det svenska lantbruket – 
åtgärder som lantbrukarna själva inte har inflytande över.
Vad har drivit på produktionsminskningen i svenskt lantbruk? Detta se-
minarium belyser frågeställningen ur ett strategiskt makroperspektiv, 
vilket innebär inriktning mot sådana faktorer som lantbrukarna själva 
inte kan påverka. Målet är att identifiera de områden som vi Sverige 
behöver arbeta vidare med och som stimulerar en positiv tillväxt av det 
svenska lantbruket, med fokus på vad olika aktörer kan göra.

25 april – Workshop
för särskilt inbjudna: Uppföljning av rådgivningsseminarium 
– bildande av branschråd kring rådgivning till lantbruket.

26 april – Workshop
för särskilt inbjudna: Lagar och andra regler kring slam i 
Sverige – slam som produktionsresurs i svenskt jord- och 
skogsbruk.

7 maj – Seminarium
Den globala ”köttexplosionen” – effekter för människors 
hälsa och för miljön.
Köttkonsumtionen ökar i Sverige och globalt. Vad styr trenderna? Går det 
att göra köttmåltiden hälsosammare? Vilka avtryck gör köttkonsumtion 
på klimat och miljö? Dessa frågor och flera belyses av erkända forskare 
och andra insatta personer. Paneldiskussion: ”Går det att ändra våra 
konsumtionsvanor och vem skulle vinna på det?”

8 maj – Seminarium
Ska landsbygden kunna kommunicera? Och hur ska det då 
gå till? 
Att det fasta telefonnätet skulle försvinna från många landsbygdsbyar 
kom som en chock för de drabbade. Ska telefonen tas ifrån männis-
kor på landet? Många arbetar med kommunikationsproblematiken; 
det finns lösningar och det finns erfarenheter och insikter. Men också 
svårigheter och hinder. Ska glesbygden ska ha samma möjlighet till 
kommunikation som det urbana Sverige?

8 maj – Seminarium
på Kulturhuset, Stockholm: Från kolkälla till kolfälla – om 
framtidens klimatsmarta jordbruk. 
Jordbruksmark har stor potential att lagra kol. Med rätt metoder kan jord-
bruksmarken gå från att vara en källa för växthusgaser till en effektiv 
fälla för koldioxid och bidra till att minska hotet från den globala upp-

Kalendarium våren 2012

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

värmningen. Här ser vi på möjligheter att minska växthusgasutsläppen 
genom kollagring i åkermark och metoder för klimatsmart jordbruk. 
Samarrangemang med SIANI.

9 maj – Konferens
Effektiv energianvändning. 
EU har enats om klimatsmartare energianvändning. Effektiviteten i vår 
energianvändning är nog den viktigaste komponenten. Det finns för-
utsättningar att kontinuerligt öka verkningsgraden och reducera ener-
giläckagen och öka andelen förnybar energi. Vår energianvändning är 
på ungefär samma nivå som på 70-talet; då dominerade oljan – idag 
täcker den förnybara energin nästan hälften av våra behov.  Vi ser på 
möjligheterna att ytterligare öka verkningsgraden i energisystemet. 

9 maj – Rundabordssamtal
för särskilt inbjudna: KSLA och CAP.

10 maj – Akademisammankomst
för våra ledamöter: Vårresa till Taxinge Gods.

14 maj – Workshop
för särskilt inbjudna: Oönskade ämnen i slam – slam som 
produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk.

24–25 maj – UEAA general Assembly
för särskilt inbjudna: The VII General Assembly of the 
Union och European Academies for Sciences Applied to 
Agriculture, Food and Nature.

28 maj – Seminar
The transformation of the Canadian forest sector and 
Swedish experiences.
The northern forest sectors are going through transformations driven by 
increased competition from southern producers, declining markets for 
traditional products, increased biomass competition and rapid high-
tech developments. The aim of this seminar is to identify important 
issues to manage in the transformation processes in the forest sectors 
in Canada and Sweden.

31 maj– Workshop
för särskilt inbjudna: Slam och tekniska lösningar – nuläge 
och alternativ. Slam som produktionsresurs i svenskt jord- 
och skogsbruk.

Reservation för ändringar. Arrangemangsprogrammet uppdateras kontinuerligt.
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DET HÄNDER PÅ

ENAFORSHOLM

Kom med på
höstens jakter!

Enaforsholms-
kursen 21–28 juli
Nyfiken på den svenska fjällvärlden?
Väkommen till årets Enaforsholmskurs!

Nästan varje år i 62 år har KSLA inbjudit till en fjällkurs på 
Enaforsholm. Kursen har ändrat skepnad och innehåll ge-
nom åren men är fortfarande en fantastisk möjlighet att 
under trygga och trevliga former få vandra i de vackra 
Jämtlandsfjällen och vistas på vårt fina Enaforsholm. 

Kursen vänder sig till såväl studenter som yrkesverksam-
ma och pigga pensionärer och ger en bred introduktion till 
den svenska fjällvärlden. Kunniga lärare berättar om fjällväx-
ter, fåglar, geologi, skog, rennäring, landsbygdsutveckling 
och mycket annat. En tredagars fjällvandring mellan fjällsta-
tioner ingår. Vi äter gott, slipper tälta och vandrar mycket – 
god grundkondition rekommenderas.

Unna dig att bli fjällbiten i kunnigt och trevligt sällskap! 
Sista anmälningsdag 15 maj. 

PRIS
4 000 kr (studerande)
6 000 kr (yrkesverksamma)
Priset inkluderar allt utom resan till Enaforsholm, som man 
enklast gör med nattåg som stannar på promenadavstånd. 

MER INFORMATION, DETALJPROGRAM & ANMÄLAN
Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se

OM ENAFORSHOLM FJÄLLGÅRD OCH BOENDET:
Bosse Berglund, tel 0647-730 26, info@enaforsholm.se

Jaga älg och/eller ripa

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

RIPJAKTER
25–26 augusti och 28–29 september. Jakten bedrivs med 
stående fågelhund. 
En ytterligare ripjakt kan bli aktuell i kombination med 
älgjakt tillsammans med det lokala jaktlaget. 

ÄLGJAKT
I jaktprogrammet ingår också en ren älgjakt som genom-
förs den 14–15 september 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 4.300 kr
• ripjakt i kombination med älgjakt 4.500 kr

Deltagarantalet är maximerat till 10 personer vid resp jakt.

Väl mött på upplevelserik jakt!

INFORMATION OCH ANMÄLAN

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

Ripjakt: Lars Törner
070-330 42 00
lars@ltmiljo.se

Boende: Bosse Berglund
0647-730 26
info@enaforsholm.se

Ur fjolårets kursvärderingar:
”Tack för en supertrevlig och spännande kurs!”
”Kursen var helt fantastisk!”
”Det var en jättehäftig upplevelse att vandra med packning 
över fjället.”
”..allt har varit så väl förberett med utskick och packlista…”
”Intensivt men mycket intressant”
”Gemytligt, glatt och energiskt! Superbra!”

www.enaforsholm.se


