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Sekreteraren har ordet
Vid akademisammankomsten i december valdes traditionsenligt ett antal nya ledamöter in i vår akademi. Vilka de är
framgår på annan plats i detta nummer av KSLA Nytt &
Noterat. Som relativt ny i min roll som akademisekreterare
så blir det allt tydligare vilken fantastisk kompetens, vilket
engagemang och vilka goda ambitioner som ledamöterna
bidrar med i akademiens arbete.

Aktiv akademi
KSLA är en mycket aktiv akademi, det speglas inte minst av
artiklarna i denna tidning. Det är också imponerande vilken
fantastisk bredd som vi har i vår verksamhet. Lika imponerande är också aktualiteten i det som genomförs i form av
seminarier och dylikt. Jag får ofta höra kommentarer om
att vi verkligen ligger rätt i tiden med valet av frågeställningar som belyses vid aktiviteterna. Arbetssättet med våra
kommittéer är en viktig grund för denna fina verksamhet.
I kommittéerna finns både ledamöter och externa personer
som tillsammans utgör gräddan av kompetensen inom respektive ämnesområde. Våra aktiviteter är också välbesökta,
vid ett flertal tillfällen i höst har jag fått glädjen att hälsa
välkomna till arrangemang som i stort sett fyllt vår plenisal.
Likaså når vi ut väldigt brett till våra intressentgrupper;
näringslivet, forskarvärlden och samhället i övrigt. Ändå
känner jag att det finns många som inte nås av informationen om oss och vår verksamhet. Jag har själv upptäckt nu,
när jag finns på plats här nästan varje dag, att jag tidigare
som vanlig ledamot inte hade koll på allt som händer här
i huset. Så jag vill gärna uppmana alla som läser detta att
sprida information till omvärlden om vår värdefulla verksamhet – det är den värd!
Modern bioteknik
Ett bra exempel på ett spännande och kontroversiellt tema
som lockade många deltagare, fullt i vår plenisal, var seminariet med titeln ”Behövs modern bioteknik i hållbart
jordbruk?” Bakgrunden till seminariet var den bok som
skrivits av genteknikforskaren Pamela Ronald och hennes
make, ekologiske lantbrukaren Raoul Adamchek. Båda författarna deltog som inledare i seminariet och gav oss sina
gemensamma visioner. En av de kommentarer jag fäste mig
vid från de övriga inläggen var från en företrädare för de
ekologiska odlarna som efterlyste ”en gentekniskt modifierad gröda som man verkligen skulle ha nytta av som ekologisk odlare”.
För egen del så tycker jag att ni också ska läsa reportaget
från seminariet på Logården i Skaraborg. Här summerades erfarenheterna från 20 års odlingssystemexperiment.
Ambitionerna i dessa studier har varit att parallellt utveckla
både den integrerade och den ekologiska odlingen. Många
miljömässiga fördelar har påvisats, men utmaningen för
framtiden är att få skördekurvorna att peka uppåt.

Foto: Lars Klingström

Nya ”gröna” produkter
Omställningen till mer biobaserade produkter är en stor
och spännande utmaning för framtiden. Möjligheterna att
ersätta fossil olja med biomassa i olika former har egentligen ingen teknisk begränsning. Det framkom tydligt vid
ett mycket intressant seminarium med titeln ”Tekniska
produkter från biomassa – hur långt har vi kommit?”
Satsningen på en ”biobaserad samhällsekonomi” är idag lite
av ett internationellt modeuttryck och Sverige har väldigt
goda förutsättningar att vara ledande i en sådan utveckling. Ett fascinerande inlägg var den framtidsversion som
skogsindustrins representant målade upp, samtidigt som
den realistiska kommentaren var att ”nya produkter måste
vara bättre och billigare än dagens”.
Året som kommer
Under 2013 firar KSLA 200-årsjubileum. Det gör vi
bland annat genom flera lite större arrangemang. Förutom
Högtidsdagen den 28 januari (som inom parentes redan nu
är fullbokad!) så arrangerar vi ett internationellt symposium, Global Outlook, den 29 och30 januari. Mer info finns
på annan plats i denna tidning. Till försommaren satsar vi
på ett tredagars event som vi kallar ”För Stundande skördar”. Där kommer vi att spegla dåtid, nutid och framtid.
Reservera redan nu 11, 12 och 13 juni för detta unika och
festliga arrangemang.
I samband med 200-årsfirandet får vi förhoppningsvis
många möjligheter att synas mer än vanligt. Detta ska vi
naturligtvis utnyttja så att fler människor, företag och organisationer får kännedom om oss och vår verksamhet. Redan
nu har det publicerats ett antal artiklar i fackpressen inför
jubileet och fler är på gång. Vi har naturligtvis också ambitionerna att nå ut till lite vidare kretsar, så det kommer vi
att jobba med under året som kommer.
Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD
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Berteboskonferensen 2012
Måndag–tisdag den 10 och 11
september 2012 hölls för åttonde
gången Berteboskonferensen i sedvanligt gott samarbete mellan KSLA
(som planerar och genomför) och
Bertebos Foundation (som finansierar).
Det är ju så, att udda år delas Bertebospriset ut vid högtidsammankomsten i januari och sensommaren
året därpå hålls en tvådagarskonferens i pristagarens ämne på hotell
Strandbaden i Falkenberg.
Konferensen var fulltecknad –
det blev trångt och gemytligt och
med ovanligt många yngre forskare
och studenter, kul!
Text: Åke Barklund
Foto: Ylva Nordin & Åke Barklund

Om hållbar djurhållning

för framtida generationer

”How can we ensure sustainable cattle production systems for future generations?”

2011 års pristagare, kanadensiskan
Karen Beauchemin, höll i år inledningsföreläsningen ”Greenhouse
Gases and Animal Agriculture –
Finding a Balance Between Food
and Emissions”, varefter följde
tiotalet schemalagda kommentarer och förtydliganden från andra
forskare och praktiker.
Ungefär 15 % av dagens växthusgaser kommer från idisslarna,
mycket i form av metangas i utKaren Beauchemin.
andningsluften – en 25 gånger potentare växthusgas än koldioxid.
Någon framhöll att det radikala sättet att minska dessa
växthusgasutsläpp vore att sluta hålla fyrmagade husdjur,
men att vi då naturligtvis mister såväl önskvärd mjölk- och
köttproduktion som landskapsvård. Det är alltså frågan
om en typisk ”trade-off-diskussion”, fördelar vägda mot
nackdelar. Redovisningarna och diskussionerna gällde de
genetiska möjligheterna att modifiera såväl djuren som jäs4
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ningsprocessen i magarna och olika utfodringsmodeller och
foderslag. Det finns rejäla potentialer! Idisslarnas förmåga
att omvandla cellulosarik växtlighet till mat för människor
och att samtidigt tukta växtligheten till fager artrikedom
framhölls flera gånger till kornas fördel.
Djurhållningens totala växthuseffekter studerade i livscykelanalyser, liksom mjölkens växthusgaskomponenter
omräknat till CO2-ekvivalenter, satte in dagens ämne i klimatdiskussionen. De direkta avgångarna från djuren i form
av metanrapningar svarar för 1/3 av mjölkens totala växthusgasutsläpp. Två tredjedelar kommer från lustgas från
marken, handelsgödseltillverkning, traktorbränsle, metanavgång från gödseln, elanvändning på gården, mejeriets
processer, distribution, hantering i butik och av konsument.
Många led måste studeras och åtgärdas i växthusgasarbetet,
inte bara djuren som sådana.
Livsstilsfrågor av typen minskad köttkonsumtion togs
upp, liksom alternativa köttslag med avsevärt mindre växthusgaspåverkan som svin och fågel. För att även klara av
landskapsvården föreslog någon under en kaffepaus att vi
skulle hålla kor för mjölkens skull, det ger ju även en del kött

vid slakten, men radikalt gå över till häst för köttproduktion och på så vis även klara av landskapsbilden. Matvanor
och de kulturella effekterna av den idén diskuterades inte i
detalj!
Över all livsmedelsproduktion svävar ekonomin; utbud, efterfrågan, intäkter, kostnader, export och import.
Internationell handel med såväl mjölkprodukter som kött
beskrevs och livsmedel handlas idag definitivt på en global
marknad.
Ett anförande gav oss underlag för bra diskussioner om
hur livsmedelsproduktion och matkonsumtion påverkas
av skatter och regleringar. Det följdes upp i slutdiskussionen med Jordbruks- och miljöutskottsledamoten Åsa
Coenraads.
De utländska forskarna var mycket förtjusta i vår konferensmodell; vetenskap, praktiska erfarenheter, ekonomi
och politik. ”Oftast talar vi till och diskuterar bara med
andra forskare och det blir ganska så annorlunda. Att få sin
forskning insatt i sitt praktiska sammanhang och diskuterad
av de som direkt berörs är fantastiskt”, sade de. ”Welcome

back”, sade jag. ”This is the Royal Academy’s concept, based
on the fellows’ different backgrounds and competences.”
Vid söndagens välkomstmiddag hade Stefan Edman kåserat om idisslarnas roll för biologisk mångfald och skönheten i landskapet till såklart mycket vackra bilder. Första
dagen leddes av Margareta Emanuelson och den andra
dagens eftermiddag höll Peter Sylwan i moderatskapet. På
förmiddagen hade vi exkurerat i ”Berteland” under ledning
av Per Stenström, besökt företagets nya kostall och Berte
kvarn. Vice preses Bo Andersson hälsade välkommen såväl
vid söndagens ankomstmiddag som vid måndagmorgonens
konferensstart och han avslutade tisdagseftermiddagen med
en elegant sammanfattning av två dagars intensiva resonemang och med informationen att nästa Bertebospris och
konferens har rubriken ”Den goda jorden” och kommer att
handla om konkurrensen mellan jordbruk och annan markanvändning.
Nu jobbar vi för fullt med det KSLAT-nummer som ska
sammanfatta 2012 års Berteboskonferens något mer utförligt än denna sketch.


Klimatförändringar
öppnar för fler insektsburna sjukdomar
Myggan Culex pipiens sprider många sjukdomar. Även om
dessa sjukdomar inte är ett problem i norra Europa idag
kan klimatförändringarna göra att de breder ut sig norrut.
Dr. Mare Lõhmus, forskare vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), har i en studie stödd av Stiftelsen
A.W. Bergstens donation visat att det finns en omfattande

genflöde mellan de flesta europeiska Cx. Pipiens-populationer – de nordliga populationerna är mycket lika de
sydeuropeiska. Det tyder på att utbredningen av de sjukdomar som denna mygga sprider beror mer på miljöförhållandena än på genetiska faktorer hos myggorna, skriver Mare Lõhmus.

Text: Mare Lõhmus • Foto: Anders Lindström, SVA

Culex pipiens-myggor är vanliga i nästan hela världen och
fungerar dessutom som viktiga vektorer för många allvarliga sjukdomar som kan drabba både djur och människor.
Den pågående klimatförändringen, med ökande medeltemperaturer och förändrad mängd nederbörd, har en påtaglig
effekt på förekomsten av både sjukdomsspridande insekter
och olika infektionssjukdomar. Även om de sjukdomsalstrande organismer som sprids med Cx. pipiens – som till exempel West Nile-feber, Usutu-virus och parasitmaskar av
släktet Dirofilaria – för närvarande inte är ett stort problem
i norra Europa, kan de, som en följd av klimatförändringen,
flytta norrut i framtiden. Därför är frågan om huruvida Cx.
Pipiens-populationer i norra Europa är lika bra på att sprida
dessa smittor som sydligare populationer av stor betydelse.
Ett sätt att beräkna likheten och graden av kontakt mellan
europeiska Cx. Pipiens-populationer är att titta på genutby-

tet mellan populationerna. För att testa den genetiska likheten mellan tio myggpopulationer med ursprung från norra,
centrala och södra Europa använde vi av oss tekniken med
mikrosatellitmarkörer. Vi fann att förutom tre relativt isolerade populationer (i Rumänien, Frankrike och Turkiet) var
resten av de europeiska Cx. Pipiens-populationerna genetiskt
mycket lika varandra, vilket tyder på ett omfattande historiskt genflöde mellan europeiska myggpopulationer. Detta
i sin tur tyder på att infektionssjukdomar som sprids med
denna art förmodligen inte kan förknippas med en särskild
vektorgenotyp utan mera med lämpliga miljöförhållanden.
Följaktligen skulle vi kunna förvänta oss att våra myggor är
lika effektiva spridare av Cx. pipiens-burna sjukdomar som
mer sydliga populationer och att dessa sjukdomar dessutom
sprider sig norrut med gynnsamma klimatparametrar.
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Försurning som försurning?
I november hölls ett välbesökt seminarium på KSLA där flera forskare från bland
annat Future Forests och SLU lyfte fram var forskningen står idag i fråga om
kopplingen mellan skogsproduktion, mineralvittring, försurning och skogsvattnens status. Vad vet vi, hur mår vattnet och var finns de största osäkerheterna?
Och kanske det viktigaste – vartåt bör kommande forskningsinsatser riktas?
Text: Annika Mossing

Det finns glädjande budskap: svenska sjöar och vattendrag är sakta på väg att återfå hälsan efter decennier med
försurning. Jens Fölster vid institutionen för vatten och
miljö, SLU, redovisade trender för en rad vattenkemiska
parametrar, som sulfat, buffringsförmåga, pH med flera.
Trenderna är på väg åt rätt håll, utom möjligen för halten
löst organiskt kol eller humus, som ökar i många ytvatten.
Förklaringen till förbättringarna i vattenkemin är glädjande
nog främst att försurande svavelnedfall har minskat kraftigt. Trenden för kvävenedfallet är också minskande, men
i långsammare takt.
Kevin Bishop från Future Forests ville påminna oss om
att vi inte får glömma de positiva nyheterna – en del miljöproblem håller på att lösas. Det går att nå framgång om
många hjälps åt!
– Att de europeiska svavelutsläppen är på väg mot rekordlåga nivåer är en framgångssaga för vetenskap, diplomati och miljöarbete, sade Kevin Bishop.
Än är det förstås alldeles för tidigt att avskriva problemen. Fortfarande uppskattas 12 000 sjöar i Sverige vara
försurade, enligt uppgifter som Per Olsson från Havs- och

6
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vattenmyndigheten redovisade. När det var som värst på
90-talet beräknades 18 000 sjöar vara försurade.
Samtidigt visade Jonatan Klaminder, Umeå universitet,
att det förindustriella referensvärdet som dagens pH jämförs med kan vara satt onaturligt högt.
– Det beror på att referensvärdet är bestämt till år 1860
då pH sannolikt hade påverkats uppåt av äldre tiders markanvändning. Den återhämtning av försurningen som sker
leder också till att humusämnen i våra ytvatten ökar vilket
ytterligare försvårar definitionen av referensvärdet, sade
han.

Biomassauttag och försurning
En fråga som diskuterades åtskilliga gånger under dagen var
om vi riskerar att skapa en ny försurningssituation genom
ett intensifierat uttag av skogsbiomassa. Och är försurningseffekterna som orsakas av biomassauttag jämförbara med
den försurning som orsakats av deposition?
Träd tar upp baskatjoner, det vill säga positivt laddade
joner (till exempel Ca2+, Mg2+ och K+), som är viktig näring för träden. När baskatjonerna tas upp av träden påver-

kar det buffertkapaciteten – markens förmåga
att motstå låga pH-värden – i skogsmarkens
översta skikt. Detta brukar kallas biologisk
försurning för att skilja det från den försurning som orsakas av surt nedfall. När skogen
sedan avverkas förlorar ekosystemet dessa
baskatjoner. Det kan på sikt leda till utarmning och försurning. Skörd av biomassa för
energiändamål utan kompensation bidrar på
så sätt till markförsurning.
Johan Iwald visade hur den biologiska försurningen påverkas av biomassauttag. Han
är doktorand på institutionen för mark och
miljö, SLU, och har studerat försurningseffekten av skörd av stamved, grot (grenar och
toppar) respektive stubbar och dessutom jämfört olika trädslag.
– Ur ett renodlat försurningsperspektiv är skörd av grenar och toppar sämre än
stubbskörd, sade han. Uttag av gran försurar mer än uttag
av björk, men minst biologisk försurning orsakar uttag av
tall. Förklaringen är att gran dels har en högre biomassa
per hektar skog än tall och björk, dels har en större andel
baskatjonrik gren- och barrbiomassa jämfört med andra
träslag.
Iwalds slutsatser stöds av finska resultat. Martin Forsius,
vid det finska forskningsinstitutet SYKE, pekade på att
man måste väga in samtliga faktorer i beräkningarna, det
vill säga näringsupptag, deposition, vittringshastighet, klimatförändringar och avrinning, för att kunna dra slutsatser
om effekterna av ett intensivare biomassauttag.
Genom att koppla ihop flera modeller för bland annat
skogstillväxt, biogeokemiska processer, klimatförändringar och försurningens utveckling har forskarna på SYKE
kommit till slutsatsen att ett intensivt biomassauttag med
helträdsskörd, det vill säga skörd av stammar, grenar och
toppar, inte kan vara ekologiskt hållbart utan att baskatjonförlusterna kompenseras på något sätt.
Gustaf Egnell från Future Forests påpekade i detta sammanhang att man måste ha kunskap om skogsträdens fysiologiska behov av baskatjoner innan man kan uttala sig
om eventuella framtida näringsbrister ur ett skogsproduktionsperspektiv. Fortfarande är det framförallt kväve som
begränsar tillväxten i våra skogar – ett näringsämne som
inte finns i vedaskan som återförs.
Under seminariet pekade flera på att biologisk försurning på grund av storskalig helträdsskörd kan orsaka minst
lika stor försurning av marken som det sura nedfallet tidigare gjorde. Men är dessa processer är helt jämförbara? Frågan
väcktes under seminariet. Rent kemiskt handlar det om helt
olika mekanismer. Svavelnedfall bidrar med svavelsyra, vilket är en kemiskt stark syra som genom sin sammansättning gör att djupare markskikt och ytvatten påverkas. Vid
biomassauttag följer stora mängder baskatjoner med som
härstammar framförallt ifrån markens ytskikt, vilket leder
till att buffertkapaciteten i marken försvagas. De försurande
processerna sker därför på olika sätt, vilket sannolikt påverkar ekosystemen olika.
– Här finns en kunskapslucka som behöver täppas till
innan vi kan uttala oss om hur olika typer av försurning
påverkar mark och vatten, menade Hjalmar Laudon, ledare
för Future Forests mark- och vattenforskning.

– Om den biologiska försurningen skulle ha samma inverkan på mark och vatten som den som orsakades av det
sura regnet, varför återhämtar sig skogsvattendragen i takt
med det minskade svavel- och kvävenedfallet, samtidigt
som tillväxten i skogen aldrig varit större?!, frågade Laudon
retoriskt.

Osäkerheter måste diskuteras
En nyckelfråga i sammanhanget är den om mineralvittring.
Vittring kan balansera surt nedfall och biomassaskörd, men
är vittringen tillräcklig? Vad vet vi egentligen om vittringshastigheten?
Jonatan Klaminder och en grupp forskare från Future
Forests har i två artiklar påtalat att studier av vittringshastighet är mycket osäkra och att variationen mellan vittringsberäkningarna med olika modeller på en och samma
lokal kan vara större än den förväntade skillnaden i uttag av
näringsämnen mellan helträdsavverkning och konventionell avverkning. Vi kan alltså konstatera att stor osäkerhet
råder kring vittringens hastighet, och att dagens policy kan
vila på lös grund.
Hur ska vi då hantera detta för att uppnå ett hållbart
skogbruk i framtiden? Martyn Futter resonerade kring begreppet osäkerhet och hur det går att förhålla sig till detta.
Futter föreslår några generella förhållningssätt.
– Genom att från forskningens sida kommunicera öppet
kring osäkerheten och föra dialog om dess konsekvenser
har vi tagit ett första steg. Framöver behöver vi minska osäkerheten kring vittringshastigheter. Ett nytt projekt under
ledning av Kevin Bishop, Qwarts, försöker göra det.
Slutligen bör man enligt Futter anta strategier som bygger på adaptiv förvaltning* samtidigt som ekosystemens
återhämtningsförmåga beaktas. Martyn Futter tryckte på
att osäkerhet inte är en orsak att avstå från att agera. I stället måste vi lära oss att leva, hantera och agera med hjälp av
osäkerheterna.

*) Adaptiv förvaltning: en förvaltningsmodell som bygger på fortlöpande kunskapsinhämtning, applicering och utvärdering.
Läs mer: www.slu.se/qwarts och www.futureforests.se
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Framtiden är
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– Vi har inte varit så duktiga i skogsbranschen på att förutsäga framtiden, inledde Carl Henrik Palmér, jägmästare och
frilansjournalist, denna artikels författare. Han räknade
upp en lång lista över prognoser som aldrig slog in.
•

•
•

•

•

•

Få branscher är så beroende av god framtidsspaning som
skogsbruket. En skogsskötare bör varje dag ställa sig frågan: Vilka trädslag och kvaliteter vill våra barnbarn – och
deras barn – få ut ur de skogar vi anlägger i dag? Och vilka
andra nyttigheter kan de tänkas uppskatta – och betala
för? Biologisk mångfald? Friluftsliv? Koldioxidlagring?
”Den svårfångade framtiden” var temat för Skogsavdelningen höstsammankomst den 11 oktober 2012.
Text: Carl Henrik Palmér • Foto: fotoakuten.se
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Skogsekonomer har i alla tider trott att priserna på timmer och massaved ska öka relativt andra varor i takt med
stigande resursknapphet i samhället. I verkligheten har
priserna sjunkit stadigt med en till två procent per år i
minst 50 år.
Virkesbrist har alltid hotat runt hörnet – men aldrig slagit in.
Virkessvackan skulle medföra rejält sänkta slutavverkningsvolymer i början av 2000-talet. I verkligheten har
avverkningsvolymerna ökat och fortsätter att öka enligt
dagens prognoser
I början av 1970-talet skulle den svenska skogens värde
sjunka som en sten – tropikerna och plasterna skulle ta
över. ”Avverka nu medan skogen har ett värde”, sade en
statlig utredning. Strax därefter gick skogen in i en långvarig högkonjunktur.
Den svenska skogen har ”hotats till livet” ett par gånger
– på grund av försumpning i början av 1900-talet och av
surt regn under 1980-talet. Båda dessa prognoser visade
sig tack och lov vara hjärnspöken.
Utan hormoslyr och DDT skulle skogsbruket gå under
ekonomiskt. Sedan kom förbuden – men skogsbruket
fortsatte, nästan som inget hade hänt.

– Är då skogsbruket sämre prognosmakare än andra
branscher?, frågade Carl Henrik Palmér. Han gav själv svaret: nej. Kanske är det till och med lite bättre, eftersom
tiden alltid är en faktor i det skogliga tänkandet.
– Kan vi bli bättre framtidsspanare i framtiden?
Även här blev svaret nej. Framtiden kommer alltid att
vara omöjlig att förutsäga. Det oväntade, det oförutsedda,
händer alltid förr eller senare och kastar alla prognoser över
ända, då prognoser bara kan baseras på kända fakta och
förhållanden.
Även jordbruket har problem med framtiden, berättade
Bengt Rundqvist, agronom vid Naturvårdsverket. I början
av 1990-talet initierade verket en stor framtidsstudie, det så
kallade 2021-projektet. Syftet var att visa hur ett uthålligt

samhälle skulle kunna se ut (det här vara bara något år efter
den stora miljökonferensen i Rio). För jordbruket var målet
att reducera användningen av kemiska bekämpningsmedel,
minska utsläppen av kväve, fosfor och växthusgaser och öka
den biologiska mångfalden till 2021.
Hur ser detdå ut i dag, när vi har kommit halvvägs mellan 1995 och 2021?
– Ja, det är mycket som inte har utvecklats i visionens
riktning, sade Bengt Rundqvist:
•
•
•
•
•

Energigrödorna är bara en bråkdel av vad vi förutspådde.
Vi sade att det skulle vara 650 000 hektar 2021, i dag är
det max 20 000 hektar.
Vi trodde att vi skulle vara mycket mer självförsörjande på livsmedel. Vi underskattade den stora importen,
framförallt av kött.
Andelen KRAV-godkänt lamm- och nötkött är i dag
bara en bråkdel av vad som sades i visionen.
Jordbrukets lönsamhet har, trots bidrag, utvecklats betydligt sämre än vad vi trodde då.
Kväveläckaget har däremot minskat i takt med visionen,
men inte på grund av bättre teknik, som vi förutsatte,
utan genom minskad inhemsk produktion av spannmål
och animalier.

Alternativens vetenskap
– Det finns inte en enda, entydig framtid som väntar på oss
därute. Det finns ett oändligt antal alternativa framtider,
sade Erik Westholm, professor vid SLU. Han är bland annat verksam inom forskningsprojekten Future Forests och
Future Agriculture, och arbetade tidigare vid Institutet för
Framtidsstudier.
Framtidsstudier handlar om att visa vad som kan hända
– att lyfta fram olika möjligheter. Det kallas därför ibland
för The science of alternatives.
Det finns två huvudlinjer i 1900-talets syn på framtiden,
som har slingrat sig runt varandra med omväxlande framtidstro och framtidsoro:
Tillväxtoptimisterna. ”Det löser sig” är deras motto. De
arbetar ofta med linjär framskrivning av historisk utveckling.
Resurspessimisterna. ”Allt tar slut.” Det finns en oro för
miljön – tillväxten är ett hot mot framtiden.
Visst är framtiden svår att bedöma, men demografin är
en bra ledstång att hålla sig i. De människor som skapar
samhället om 30 år är redan födda – vi vet hur många de
är och det ger en ganska bra bild av det framtida samhället.
Trettioåringar är aktiva, de köper många kylskåp – och hittar många rödlistade arter. De åldras – och många åldringar
längre fram kräver mycket vårdresurser.
– Rum och tid är centrala i vår begreppsvärld, sade Erik
Westholm. Rummet är inget problem – det finns där, lätt
att förstå, lätt att visa i till exempel kartor. Tiden är mycket
svårare. Den finns egentligen bara som ord när vi pratar
om den.

Tiden finns egentligen bara som ord.

– Tid är också ett problem i forskningspolitiken, menade han. Man sätter igång processer som man vet att det
tar minst 20 år att få genomslag för, och utvärderar dem
efter tre år! Skogsfolk är däremot förhållandevis bra på tidsperspektiv.
Framtiden spelar roll i dagens samhälle. Den som får
gehör för sin framtid får makt i dag. Den som arbetar med
framtid måste därför alltid klargöra sina antaganden och
hur man hanterar olika intressen.
Det påstås ibland att man kan få en bild av framtiden genom att se på ungdomars värderingar. Det bygger på hypotesen att man behåller de värderingar man har som 20-åring
livet ut. Det trodde dock Erik Westholm inte så mycket på.
– Då skulle vi leva i proletariatets diktatur i dag, med
tanke på att ”alla” unga var kommunister under 1980-talet.
Man glömmer lätt att människor ändrar värderingar i takt
med att de får erfarenheter.
”Framtiden är rebellisk”, var hans avslutande take-home
message. Den gör inte som vi tror!

För stundande skördar – en del av 200-årsfirandet
Den 11–13 juni arrangerar KSLA ett symposium med titeln För stundande skördar. Inriktningen
blir Dåtid – Nutid – Framtid. Två av dagarna håller vi till i Aula Magna, Stockholms universitet.
Under den återstående dagen ges tillfälle till olika exkursioner i Stockholms närhet.
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Behövs modern bioteknik
i hållbart jordbruk?
Genteknik kan användas till att förbättra ekologisk odling. Det budskapet
framför genetikern Pamela Ronald, University of California, och hennes
äkta make Raoul Adamchek, före detta ekologisk lantbrukare. Detta är
kontroversiellt bland ekologiska bönder i USA och i Europa är det som
att svära i kyrkan, eftersom även konventionella bönder skyr genmodifierade grödor.
Text: Maria Larsson • Foto: Anna Lehrman, Mistra Biotech/SLU

Pamela Ronald och Raoul Adamchek var huvudtalare på
ett KSLA-seminarium med titeln ”Sustainable agriculture
– does it need modern biotech?” Tillsammans har de skrivit boken Tomorrow’s Table. Organic Farming, Genetics, and
the Future of Food (Oxford University Press, 2008), där de
presenterar sin gemensamma vision om att gifta ihop genteknik med ekologiska jordbruksmetoder som en väg att öka
livsmedelsproduktionen på ett hållbart sätt.

Utmaning att öka matproduktion
Trots att produktionen av mat räcker till alla, hungrar en
miljard människor. Hur ska vi då kunna mätta nio miljarder
människor år 2050 – med hållbara metoder, som ska minska
påfrestningarna på klimat, vatten och odlingsmark?
Johan Rockström, SEI, kräver en ny global kravlista för
världens matproduktion. Bland annat måste man genomföra en grön revolution på i stort sett den odlingsmark vi
har i dag (med en liten ökning från 12 till 15 procent av
total mark), hålla nere användningen av blått vatten, minska
kväveutvinningen från luften till 25 procent och kraftigt
minska förlusten av biologisk mångfald.
– Det är svårt men inte omöjligt, sade Johan Rockström.
Ekologiskt jordbruk hållbart
– I Sverige kan ni dricka vatten
direkt från vattendrag, medan
vi hemma i Davies inte ens kan
dricka vatten från brunnar, sade
Raoul Adamchek.
Han menade att det beror på
att konventionellt jordbruk läcker
alltför mycket av näringsämnen
Raoul Adamchek.
och bekämpningsmedel. Därför
behövs mer ekologisk odling,
som bygger på växelbruk, biologisk bekämpning, gödsel,
kompost och täckgrödor. Problemet är att skörden ofta blir
mindre än i konventionellt jordbruk. Raoul redogjorde för
en ny rapport i den vetenskapliga tidskriften Nature, där en
sammanställning av 316 jämförelser av 34 grödor i genomsnitt ger 25 procent lägre skörd i ekologisk odling.
Modern bioteknik kan bidra
När 30–60 procent av skörden försvinner på grund av skadedjur, sjukdomar och negativ miljöpåverkan kan modern
genteknik bidra till ett hållbart jordbruk. Pamela Ronald
10
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gav flera exempel på
detta och började
med att berätta om
ett virus, som slog ut
nästan all papayaodling på ön Oahu och
sedan spred sig till
Hawaii. Där lyckades ett forskarteam
göra papaya resistent
mot viruset, ungefär
som när människor
blir immuna mot polio och smittkoppor
med hjälp av vaccin.
Pamela Ronald.
Papaya var den första
genförändrade grödan och genförändringen gjordes helt
utan kommersiella intressen.
– Jag och mitt forskarteam har i en lågavkastande indisk
rissort lyckats lokalisera en gen som gör riset motståndskraftigt mot översvämningar och sedan tillsätta den genen
till andra, både högavkastande och välsmakande, rissorter.
Det var en fantastisk känsla när det lyckades, försäkrade
Pamela Ronald.
Men genteknik behöver kombineras med ekologiska
jordbruksmetoder för att lyckas i längden, anser Pamela
Ronald. Hon berättade att införandet av Bt-bomull i Kina
minskade den kemiska bekämpningen kraftigt och därmed
också minskade sjukdomar som berodde på bekämpningsmedlen bland bönderna. Men efter sju år spred sig andra
insekter och bönderna började spruta igen. Om de istället
skulle odla zoner med traditionella bomullssorter mellan
fälten med Bt-bomull kunde de undvika resistens hos skadeinsekterna.
I vilken ände ska man då börja, med ekologisk odling
eller genteknik?
– Varje problem ska angripas för sig. Det gyllene riset har
räddat tusentals barn från A-vitaminbrist*, medan försöken
att förändra kosten har misslyckats, påpekade Pamela.

GMO ingen succé i Europa
Trettio års genteknikforskning har medfört att genförändrade grödor odlades på 11 procent av åkermarken i världen
år 2011. Då var 82 procent av bomullen, 75 procent av sojabönorna, 32 procent av majsen och 26 procent av rapsen
genförändrad.
Men Europa är ett undantag. Den första kommersiella
grödan i världen godkändes 1992. Sex år senare godkändes
Monsantos Bt-majs Mon 810 för odling i Europa. Året efter
infördes ett moratorium för godkännande av genmodifierade grödor i EU. Det pågick 1999–2004. År 2010 godkändes
BASF:s industripotatis Amflora med hög halt av amylopektin. Men odlingen av de två grödorna är försumbar, endast
100 000 hektar 2011, vilket utgör 0,06 procent av världens
åkermark.
Motstånd i många läger
Det finns ett politiskt motstånd mot GMO i Europa –
kanske inte hos forskare och tillverkare, men hos politiker,
journalister, bönder, konsumenter och även hos tillsynsmyndigheten EFSA, som behandlar ansökningar om att få
nya medel godkända.
– Vi är aldrig någonsin så noggranna som när vi behandlar ansökningar om att få genmodifierade grödor godkända,
avslöjade Ilona Kryspin Sørensen, Danmarks representant
i EFSA.
EFSA vill absolut inte att Greenpeace och andra GMOmotståndare ska tro att myndigheten är köpt av de tillver-

kande företagen. De höga kraven på bevisning om att nya
GMO-grödor är ofarliga medför svårigheter för små länder,
små grödor och små organisationer. Proceduren blir allt för
kostsam för dem. I ett ganska nytt Mistrafinansierat forskningsprojekt undersöker forskare bland annat hindren för
en ökad acceptans av GMO i maten. Kanske handlar det
om att se nyttan med genmodifierad mat på samma sätt som
med penicillin och tillväxthormoner.
Även ett stort företag som BASF ger upp om Europa
och flyttar huvudkontoret till USA.
Bönderna är kluvna. Ekologiska lantbrukarna säger
helt nej, de vill endast använda naturliga metoder, medan
det bland LRF:s medlemmar finns både förespråkare och
motståndare. Bönderna är dock beroende av förädlingsföretagen och såväl mejeri- som slakteriindustrin säger än så
länge nej till GMO.
De flesta europeiska konsumenter är också mot användande av genteknik.
Avogheten handlar mycket om att människor inte tycker att man ska leka Gud och/eller att gripa in i naturen.
Men alla grödor vi odlar är förändrade jämfört med sina
ursprungliga släktingar. Frågan ställdes på seminariet om
det verkligen är värre att använda genteknik än traditionell
långsammare förädling.
– Uppgiften är att föda framtidens växande befolkning
och då är det här en lyxdebatt. Berthold Brecht sa att ”först
kommer mat, sedan moral”, påminde filosofen och etikprofessorn Nils Uddenberg.


*) Se Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift nr 7-2008 Golden rice and other biofortified food crops for
developing countries (http://www.ksla.se/publikationer/kslat/kslat-7-2008/).

Global Outlook – en del av 200-årsfirandet
Den 29–29 januari arrangerar KSLA ett internationellt symposium med titeln
Global Outlook – Future Competition for Land and Water på Norra Latin i Stockholm, http://www.ksla.se/aktivitet/global-outlook/. Symposiet har fyra delar:
1. Tis 29 jan fm. Agricultural policies over the past 40 years.
Föredragshållare: Professor Alan Swinbank, University of Reading, England,
professor Bill Winders, Georgia Institute of Technology, USA och professor
Philipp Aerni, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Schweiz. Moderator: Professor Mats Morell, Stockholms universitet.
2. Tis 29 jan em. Opportunities and challenges for farmers, researchers and business in the agricultural sector.
Föredragshållare: Professor Robert Thompson, University of Georgetown, USA, professor John Pickett, Rothamsted
Research, England, EU-parlamentariker Marit Paulsen och lantbrukare & KRAV-ordförande Elisabeth Gauffin. Moderator: Vice preses KSLA, professor Bo Andersson.
3. Ons 30 jan fm. Opportunities and challenges in the forestry sector.
Föredragshållare: Professor Sten Nilsson, Forest Sector Insights AB, professor & Deputy Director General August
Temu, World Agroforestry Centre, Nairobi, Kenya, professor Xu Jintao, Department of Environmental Sciences, Peking University, China, och professor Jan Erik Nylund, SLU Uppsala. Moderator: Ordförande i KIS, Dr. Björn Lundgren.
4. Ons 30 jan em. From knowing to acting – paths to a sustainable future.
Föredragshållare: Minister & Personal Adviser of the President of the Republic, H.E. Dr. Jacques Diouf, Dakar, Senegal,
Director, professor Paul Alan Cox, Institute of Ethnomedicine, Wyoming, USA, och professor Susan Baker, Cardiff
University, Wales. Moderator: Dr. Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institute.
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Experimentverkstad.

under bar himmel
Det integrerade odlingssystemet på Logården tampas med vikande skördar och tät matjord. Men 20 års studier visar på miljömässiga fördelar för integrerad odling. Utmaningen för framtiden
är att få skördekurvorna att peka uppåt.
Text & foto: Jens Blomqvist

Logården utanför Grästorp i Västergötland donerades till Hushållningssällskapet Skaraborg redan 1942. I början av 1990-talet
drogs riktlinjerna upp för att storskaligt jämföra olika odlingssystem.
Logården delades i tre delar med olika växtföljder. Man ville jämföra
ett konventionellt odlingssystem, som skulle bedrivas som växtodlingen i området, ett ekologiskt enligt KRAV:s regler vid denna tid,
och ett integrerat odlingssystem.
– I det integrerade odlingssystemet var minskade energiinsatser
genom odling utan plog en väsentlig del, liksom lähäckar för att
gynna den biologiska mångfalden, berättar Maria Stenberg som arbetar med odlingssystemen på Logården sedan ett tiotal år.

Ribban ligger högt
Inspiration hämtades bl a från ett EU-nätverk för standardisering
av hur man studerar integrerad och ekologisk odling. Flera andra
studiegårdar för odlingssystem runt om i Europa designades samtidigt. Den integrerade odlingen på Logården mejslades ut med både
ekonomiska och miljömässiga mål. Den sjösattes 1991 som en experimentverkstad under bar himmel med rätt att ta ut svängarna för att
visa vägen mot framtidens växtodling.
Men det är ingen kravlös lekstuga som har bedrivits under de
dryga 20 åren sedan 1991. Tvärtom lades ribban för odlingen högt.
Behovsanpassade insatser
Jordbearbetningen i den integrerade odlingen är alltså en nyckelfaktor. Medan det höstplöjs genomgående till alla grödor i den konventionella odlingen gäller minimerad bearbetning i den integrerade.
– Alla insatser i jordbearbetningen behovsanpassas, förklarar
Maria Stenberg.
Samma filosofi gäller också den kemiska ogräsbekämpningen,
växtskyddsinsatserna sker endast vid kraftiga angrepp. Låga insatser
är alltså vägledande och det speglar också kvävegivorna som bara
ligger på ca 70 procent i den integrerade odlingen jämfört med nivån
i den konventionella.

Överst: Maria Stenberg arbetar med och utvärderar Logårdens
odlingssystem sedan drygt 10 år.
Mitten: Lähäckar är karakteristiska för den integrerade odlingen
som ett av flera sätt att integrera metoder för att minska behovet
av insatser.
Nederst: I den integrerade odlingen ersätts plöjning med en
behovsanpassad bearbetning för att minska energiinsatsen.
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Positivt och negativt i vågskålen
Trots lägre insatser av kväve hände något med avseende på den kvävelevererande förmågan i det integrerade odlingssystemet redan efter
några år. Under åren 1995–1999 jämfördes skördarna av höstvete i
N-stegar från 0 till 200 kilo kväve per hektar. På varje nivå var skörden högre i den integrerade odlingen än i den konventionella och
detsamma gällde proteinhalterna.
– Kväveoptimum visade sig vara lägre i den integrerade odlingen,
sammanfattar Maria Stenberg.
Det är positivt. Men i den motsatta vågskålen ligger en del negativa lärdomar. Det har varit problem att etablera höstraps och om

Höstvete. Den 3 september arrangerade Jordbruksavdelningen och Hushållningssällskapet i Skaraborg ett gemensamt seminarium om odlingssystem för framtiden. Valet av Logården som plats var självklar. En fullständig rapport kommer.

och när höstrapsen slutligen tittat upp har sniglar tagit för
sig av grödan. Gräsogräsen har ökat och understundom har
det varit svårt att få till skapliga såbäddar under fuktiga
förhållanden.
– Tajmingen blir viktigare och det är svårt att hitta luckor för insatserna.
Dessa erfarenheter speglas tydligt i skördeutvecklingen
i flera av grödorna och kurvan för den integrerade odlingen
av höstvete sluttar.
– Det är tråkigt att visa en vikande trend, säger Maria
Stenberg, men konstaterar att i den konventionella odlingen
ligger skördeutvecklingen för höstvete plant som ett hav i
stiltje och viker åtminstone inte neråt. Höstveteskördarna
är stabilare i den konventionella odlingen.

Miljömässiga fördelar
Ekonomin är en spegelbild av skördenivåerna och täckningsbidragen varierar med toppar och dalar. Men trots svårigheter att nå ända fram i ekonomi, så finns det miljömässiga
fördelar med den integrerade odlingen. Förbrukningen av
drivmedel, kvävegödsel och bekämpningsmedel har minskat proportionellt sett mer än vad avkastningen har minskat. Och kväveutlakningen håller sig rimligt låg. I medeltal
utlakades 18 kilo kväve per hektar i den integrerade odlingen under perioden 2004–2009, eller ca 8 kilo mer än i
den konventionella odlingen.

Inspiration för omgivning
– Framtiden har kommit i fatt Logården. Så summerar
Maria Stenberg läget för den integrerade odlingen efter
drygt 20 år. Med det syftar hon på att många av idéerna
kring uthållig odling har anammats av växtodlare i den
västgötska omgivningen; mellangrödor, minskad jordbearbetning och anpassade doser av bekämpningsmedel. Men
grundproblemen för den integrerade odlingen på Logården
återstår.
– Vikande skördar i stället för ökande, trots åtgärder
för att förbättra markstrukturen, är tvärtemot syftet att utveckla ett uthålligt odlingssystem.
Envishet ska vända kurvor
Förbättrad markstruktur var förhoppningen när odlingssystemens arkitekt Carl-Anders Helander (KSLA:s nuvarande VD) började skissa på dem i början av 1990-talet.
Men infiltrationshastigheten i markytan har inte förbättrats
över åren.
– Vi trodde att odling utan plog skulle bygga upp markstrukturen och ge oss vertikala sprickor med ökad genomsläpplighet. Men det är svårt då jordarna innehåller mycket
mjäla, sammanfattar Carl-Anders Helander.
Han poängterar att envishet är den egenskap som krävts
under åren för att hålla den integrerade odlingen igång. Nu
ligger utmaningen i att få kurvorna att peka uppåt.


Vad är ett odlingssystem?

Ett på åkern skapat ekosystem, utformat av olika åtgärder i växtodlingen som ska samverka mot ett gemensamt mål. Effekten av
hur åtgärderna interagerar kan mätas och ger återkoppling till systemet. Växtföljd, jordbearbetning och växtskydd är exempel på
områden där olika strategier måste definieras i ett system. Odlingssystemen på Logården är utformade med målet ökad hållbarhet.
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Nya ”gröna” produkter
Samhället börjar nu långsamt ställa om till biobaserade produkter. Allt vi i dag gör av fossil olja kan vi i framtiden
göra av trä eller av vegetabilisk olja. Tekniken finns, men lönsamhet och marknad är stora frågetecken. Omställningen tar tid efter 100 år med billig olja.
Så kan man sammanfatta seminariet ”Tekniska produkter från biomassa – hur långt har vi kommit?”, som.
arrangerades av KSLA:s energikommitté den 24 oktober 2012.
Text: Carl Henrik Palmér

Formas satsar…
– Hela världen pratar i dag om biobaserad samhällsekonomi,
inledde Sara Österman, chef för forskningsenheten vid
Formas. Hon påpekade att Sverige har ovanligt goda förutsättningar för en sådan, eftersom vi har en skogsindustri,
som kan hantera stora flöden av biomassa, och en stark kemiindustri. Vi är också starka på forskning och utveckling.
– Vi står inför stora utmaningar, fortsatte hon. Vi måste
öka produktionen av biomassa, genom till exempel gödsling
och växtförädling, utan att äventyra ekosystemens resiliens.
Allmänhetens konsumtionsbehov och attityder måste
också ändras. Det handlar bland annat om att tillverka
produkter med högre kvalitet och längre livslängd. Formas
avsätter 30 miljoner kr per år i fem år på de frågorna, berättade Sara Österman.

GMO-regler ett hinder
– I princip allt som vi kan göra av gammal fossil olja kan
vi också göra av färsk vegetabilisk olja, sade Sten Stymne,
professor vid SLU.
Hans dröm är att flytta den kemiska processen ut till
växterna – att genom genteknik få dem att producera de
oljor och fettsyror som kemiindustrin är intresserad av.
– Men då vill det till att EU öppnar upp för GMOgrödor. Dagens negativa politik är förödande!

Växande marknad för bioplaster
Bioplaster kan tillverkas via bioetanol eller biometanol,
genom jäsning eller genom att utnyttja naturens egna polymerer, som cellulosa. Men bioplasterna svarar idag bara
för någon procent av världsmarknaden. Resten görs på fossil olja. Det berättade Lena Lundberg, teknisk direktör vid
… och Skogsindustrierna har en vision
Plast- och Kemiföretagen.
– Allt som vi kan tillverka av olja kan vi också göra av trä, sade
– Det finns ett klart miljötryck från konsumenterna och
Jan Lagerström, forskningsdirektör vid Skogsindustrierna. Sverige har goda förutsättningar att lyckas. Vi har ett antal
Han gav många spännande exempel på nya tänkbara stora globala kemiföretag, vi har mycket biomassa och vi har
produkter med fiktiva produktnamn: Wood-junction, en en skogsindustri som kan hantera stora volymer.
gjutbar fiberkomposit som man till exempel kan bygga
broar av, Wood-poxy, ett tvåkomponentslim baserat på lig- Bioraffinaderiet i Domsjö
nin, Fiber-screen, ett cellulosamaterial till LED-skärmar, – I vårt bioraffinaderi gör vi högförädlade produkter med
Incellulation, skummad cellulosa till isolering av kylskåp, stark miljöprofil, sade Kristina Elg-Christofferson, forskForest-oils, smörjoljor som tas ur svartluten, Paper-tweed, ningschef vid Domsjö Fabriker.
ett tyg av strimlad och spunnen cellulosa.
Ved består, något förenklat, av cellulosa, hemicellulosa
– Vår vision är att fördubbla förädlingsvärdet från den och lignin. Av cellulosan gör Domsjö Fabriker i dag specialsvenska skogsindustrin till år 2035, sade han. Mer än hälf- cellulosa, framförallt viskos.
ten av förädlingsvärdet ska då dessutom komma från helt
Kristina Elg-Christofferson menade att världen står innya produkter.
för ett fibergap. År 2020 kommer det att behövas dubbelt
– Men det är ingen lätt omställning, erkände han. Nya så mycket tygfibrer som i dag – bomullen kommer aldrig att
produkter måste vara bättre och billigare än dagens, annars räcka. Då är skog ett mycket bra sätt att odla fiber.
– Dessutom är viskostyg så bra; skönare än bomull,
har de inte en chans på marknaden.
vackrare än siden!
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Av ligninet tillverkas förstärkningsmedel till betongindustrin och
hemicellulosan jäses till bioetanol.
Restprodukterna rötas till biogas,
Domsjö är landets största biogasproducent och svarar för fem procent av
Sveriges totala produktion.
Utvecklingsarbetet fokuserar på att
få fram en ny viskosprocess – idag används ganska obehagliga kemikalier.
Man ser också på möjligheten att utveckla ligninet och att energieffektivt
kunna ta fram nanofibrer ur rejektfibrer från sulfitprocessen.

Bioetanol ”går till allt”
– Vår första stora produkt var ättika
gjord på bokved, sade Bo Häggbom,
Director Market Development vid
Perstorp Bioproducts, som idag är ett
världsomspännande kemiföretag som
framförallt producerar kemikalier till
färgindustrin.
Företaget är också stort på biobränslen och tillverkar merparten
av den ”gröna diesel” som används i
Sverige.

– Av bioetanol skulle vi kunna tillverka det mesta som Perstorp gör i dag.
Men är det kostnadseffektivt?, undrade Bo Häggbom och sammanfattade
läget som så:
• alla är roade av grön kemi, men få
vill betala,
• gröna kemikalier är inte alltid det
bästa alternativet ur klimatsynpunkt,
• stöd för biodrivmedel kan hindra
utvecklingen av biokemikalier.

Den fantasiska talloljan
– Talloljan som finns i massaindustrins
svartlutar är en fantastisk produkt,
hävdade Lars Stigsson, vd för KIRAM
– ett av företagen bakom Sunpine, som
tillverkar råtalldiesel av tallolja, som i
sin tur förädlas av oljebolaget Preem
till ”grön” diesel med samma egenskaper som traditionell fossil diesel.
Sunpine tittar på möjligheten att
också ta ut gröna kemikalier från talloljan, framförallt hartssyror. De används i ett flertal produkter, till exem-

pel cement, färg, fernissa, bindemedel,
lim och tvål.
Den harts som finns på marknaden
i dag kommer antingen från stående
tallar som tappas på kåda – framförallt
i Kina – eller från tallolja. Kådharts
bedöms bli allt dyrare i takt med att
lönerna stiger i Kina. Det finns alltså
en stor potentiell marknad för harts
från tallolja.
I talloljan finns också växtsteroler,
som kan användas i kolesterolsänkande preparat, de betingar i dag ett
mycket högt pris.

Spelreglerna viktiga
Visst behövs det forskningspengar för
att få igång en utveckling mot en biobaserad samhällsekonomi. Men Lars
Coenen, universitetslektor vid Centre
for Innovation vid Lunds Universitet,
menade att det är viktigare att staten
arbetar med support i form av standardisering och stöd via offentlig
upphandling. Politikerna måste också
sätta upp långsiktiga spelregler.


Insamlingsstiftelsen

KSLA för Stundande skördar
Nästa år fyller KSLA 200 år. Därför har akademiens tidigare presesar, vice presesar och akademisekreterare startat en
insamlingsstiftelse som ska främja de gröna näringarnas tidsenliga och bärkraftiga utveckling. Insamlingsstiftelsen KSLA
för Stundande skördar är i första hand till för att finansera aktiviteter och projekt inom aktuella områden som inte kan
bekostas av akademiens äldre stiftelser p g a ålderdomliga stiftelseändamål. Alla bidrag är välkomna!
Akademiens verksamhet är till största delen bekostad av
donationer, varav många har ett stort antal år på nacken.
Donatorerna har ofta har angett ett ändamål med sin gåva
till akademien, t ex inom vilket verksamhetsfält pengarna
ska användas. Det gör att många ”nyare” områden inte har
någon naturlig finansiering ur de stiftelser där donationspengarna ligger. Detta är ett problem för en aktiv och tidsenlig akademi som KSLA.
Exempel på områden inom de gröna näringarna, där
olika aktiviteter inte har någon tydlig finansiering ur akademiens hittillsvarande stiftelser, är fiske, vattenbruk, rennäring, jakt, turism, landskap- och landsbygdsfrågor, folkhälsa genom djur och natur, klimat- och miljöfrågor o s v.
Insamlingsstiftelsen KSLA för Stundande skördar har
till syfte att ”stödja KSLA:s strävan att med utgångspunkt

i vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn
främja de gröna näringarna i vid bemärkelse, men också att
uppmärksamma akademiens 200-årsjubileum 2013”.
Stiftarna hoppas på kontakter med personer, organisationer och företag som vill stödja KSLA:s obundna verksamheter.
Alla givare antecknas i ”den gröna boken”, som finns i
den nyrenoverade donatorsfoajén i akademihusets bottenvåning. Givare av större bidrag kommer att stå med på stiftelsens informationstavla som också finns i donatorsfoajén.
Bidrag till KSLA för Stundande skördar kan sättas in
på stiftelsens konton: Plusgiro 65 03 53-6, Bankgiro 2810463.
Alla som vill uppmärksamma akademiens 200-årsjubileum har här ett utomordentligt presentalternativ!
KSLA Nytt & Noterat • nr 3–4 2012
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Julspecial
Börje Steenberg

100 år av nytta med nöje
Den 6 augusti 2012 fyllde akademiledamoten Börje Steenberg 100 år. Vi var
70 personer på kalaset i hans våning på Ynglingagatan i Stockholm. Några
veckor innan fick jag tillfälle att intervjua honom.
Text: Åke Barklund • Foto: International Paper Industry Hall of Fame

Åke: År 2001 blev Du förste svensk i
”International Paper Industry Hall of
Fame” i USA. Vad är Du känd för i
Nordamerika?
Börje: Kanadensarna säger att ”Steenberg var den som gjorde papper till ett
ingenjörsmaterial”. De fick upp ögonen
för mig 1949 då jag höll ett tal vid Pulp
& Papers årsmöte. Papper är ju ett
gammalt material. Redan för 1000 år
sedan gjorde kineserna papper av fibrer
uppblötta i vatten, men vi visste fram
till 2:a världskriget inte särskilt mycket
om hur papper uppför sig och varför.
Amerikanerna använde visserligen enkel wellpapp redan i 1:a världskriget,
då de körde material över Atlanten i
billiga lådor, men hållfasthet, styvhet
och andra mekaniska egenskaper var
ganska okända storheter. Säckar gjorde man av många lager tunt papper,
men genom att vi lärde känna fibrernas orientering i olika lager kunde vi
använda färre men tjockare pappersskikt. Jag var med och tog fram sådana
kunskaper.
Åke: Hur blev Du intresserad av papper?
Börje: Jag tänkte börja på Tekniska
Högskolan i Stockholm, jag ville bli
”bergsman”. Metallurgiska Institutet
låg för övrigt i KSLA:s nuvarande
hus, men där var det var för lite kemi
tyckte jag. Så det fick bli Stockholms
Högskola i stället, jag tog en licentiatexamen 1939 i fysikalisk kemi om koppararsenider. Men jag kom
ändå över till Teknis
sedan – jag ville förelä16
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sa och de hade de bästa svarta tavlorna
i Stockholm…
Skämt åsido, väl på Teknis kom
jag under en resa till tyska Darmstadt
i kontakt med Europas enda pappersprofessor. Han hette Brecht och var
bror till författaren Bertolt Brecht.
Jag insåg att i ett skogsindustriland
som Sverige borde vi jobba mer med
utveckling av papper. Och flygindustrin blev intresserad av lätta, starka
och billiga material som kunde lämnas
kvar utan returtransport. Så jag började jämföra wellpapp med plåt- och
träförpackningar i olika storlekar, från
sardellburkar och uppåt. Jag räknade
på vad styvhet kostade per kilo och
sådana saker och papper vann oftast.
Åke: Du också har varit med och utvecklat
sedelpapper?
Börje: Ja, det är en annan del av min berömmelse på papperssidan. Alla sedlar i världen utom de brittiska punden
trycktes på arktillverkat papper – USdollarn trycks fortfarande så, en ganska dyr och omständig process. Ute i
Tumba ville vi göra sedelpapper i en
vanlig pappersbana, för våra svenska
pengar såväl som för den internationella marknaden.
En klassisk handgjord sedel har en
kung eller annan gubbe i en tom medaljong och bredvid ett vattenmärke som
visar samma bild för att bevisa att sedeln är äkta. Men med maskingjort
papper kan man inte få vattenstämpeln på rätt ställe. Tänk dig en stickad
halsduk som du drar i, den blir längre
men smalare – i en pappersmaskin ser

det likadant ut. När vi präglade in vattenmärken av gubben, många i bredd,
blev han smalare i mitten av pappersbanan och tjockare utåt kanterna. Det
är ju inte bra, när man sedan trycker
sedlarna, att bilden och vattenstämpeln inte stämmer överens. Därför lade
vi in en tjockare vattenmärkesgubbe i
mitten av pappersbanan och smalare
och smalare utåt kanterna, beroende
på papperets töjning. Kunden avgjorde
toleransen, det gällde ju att kunna bedöma om sedeln var falsk eller äkta.
Det handlade också om att bestämma om gubben skulle vara i profil,
halvprofil eller ”en face”. Vilken kunde
vara mest fel utan att det märktes? Så
man provade med Steenberg i alla tre
lägen – och efteråt fick jag de där vattenmärkesproven i 40-årspresent.
Tumba köpte en schweizisk tryckpress för djuptryck på framsidan, offsettryck på baksidan och så numren i
vanligt boktryck. Sedlar görs så än i
dag. I vanliga fall skulle ett djuptryck
ligga och torka, men vi lärde oss att
bränna av överskottsfärgen med en
gaslåga. Likaså skulle den vattenlösliga offsettfärgen värmas för att koagulera snabbare. Från början tålde papperet inte de här behandlingarna. Jag
blev känd för att förstå och behärska
hur sedelpapper ska tillverkas för att
uppföra sig väl i trycket.
Åke: I boken om ditt liv, ”Nytta med nöje”,
nämner Du att Du också utvecklade tekniken för silning av pappersmassa.
Börje: Jo, man vill ju ha jämntjocka fibrer i massan, så man silar den. Kommer

det med för stora flisor i massan går
pappersbanan lätt av, men gör man
silens hål för små sätter den igen. Så
jag placerade två silar med lite större
hål efter varandra. Om sannolikheten
är 1 på 100 för en sticka att gå igenom
en sådan sil, så blir sannolikheten 1 på
100 x 100 att komma igenom två silar.
Denna idé gick snabbt runt jorden till
alla pappersbruk och var viktig för att
kunna öka farten på pappersbanan: då
gick det 400 meter i minuten men nu
närmar man sig 2 kilometer i minuten!
Åke: Vad ska vi ha våra nordiska cellulosafibrer och sågade trävaror till?
Börje: Lång fiber som förstärkningsfiber för returpapper och tidningspapper
och till emballage förstås. Inte minst
den växande e-handeln drar mycket
kartong – här borde vi forska mera.
Skogsägare och sågverk har mycket
ihop. Trä är ett utmärkt byggmaterial
– i småhus! Trä i flerfamiljshus tror jag
inte på. Folk har TV, musik och datorer på hela tiden och det hörs genom
bjälklag och väggar. Den träprofessur
vi saknar mest skulle handla om hur
vi gör trähöghus ljudlösa. Jag känner
en sådan professor i Japan men han ser
tyvärr ingen ”bright future”.
Åke: Du har också arbetat mycket med
”development” både internationellt och i
Sverige.
Börje: Ja, efter kriget blev jag intresserad av de frågorna. Unga grabbar som
Steenberg användes i Unesco, OECD
(de rika, utvecklade ländernas ”klubb”)
och i ECE (FN:s Economic Commission of Europe). I OECD/ECE:s
timber committée var jag först councellor, därefter delegat och sedan ofta
ordförande vid mötena i Genève.
Jag blev uppmärksammad i FNsystemet och gav föredrag och höll

i många globala möten om skog och
skogsindustri. Formell ordförande kunde vara en kambodjansk prins eller så
som hälsade välkommen. Sedan tog
jag över som diskussionsledare och
fick också lösa diverse uppkommande
problem. Ett typiskt exempel är den
ryss som kom för sent till ett möte i
Indien och inte skulle tillåtas hålla sitt
anförande därför att ”den frågan hade
ju avhandlats dagen före”. Då tog vi tepaus och jag berättade snabbt för ryssen vad vi sagt dagen före och så döpte
vi om hans anförande till ”en kommentar” i stället för ”ett inlägg i diskussionen”. Så räddade jag ryssen från
att bli halshuggen hemma i Moskva
och FAO gillade mitt arbetssätt.
Åke: En sak är ju att Du var känd i FN,
men ska man bli kandidat till en så hög
tjänst i Rom, måste man väl ha full backning från regeringen?
Börje: Jo, så är det. I Sverige hade vi
givetvis olika uppfattningar och inom
skogsindustrin hade vi många. En
dag blev jag uppringd av utrikesminister Krister Wickman, som sade att
”När vi åker till internationella möten
med flygplan till hälften fyllda med
branschdirektörer, då måste vi, liksom
finländarna och amerikanarna, ha en
kille som talar för oss. Vi har sett hur
du jobbar och vill nominera dig till
tjänsten som vice generaldirektör för
FAO.” Efter ett par veckors diskussion
med hustru Elisa flyttade vi till Rom
för sex år.
Jag hade läst om hur Dag Hammarskjöld gjort när han blev chef för
FN i New York och jag gjorde likadant; gick runt bland mina underlydande, satte mig in i de olika avdelningarnas verksamheter och fick en
bra relation till medarbetarna. I andra
departement hade man konstanta per-

sonalproblem som tog
mycket kraft. Jag fick
i stället tid att läsa alla
våra drafts innan de lades på bordet.
Åke: Idag hör vi om dragkampen mellan
FAO i Rom och FN i New York när det
gäller lantbruksfrågorna. Var det så på
Din tid?
Börje: Både ja och nej. När det var stor
hungersnöd i Afrika, med den vanliga
bilden av döda kor och sprucken jord,
måste naturligtvis FN reagera – men
lantbruksutveckling på fältet var vårt
ansvar. FN hade varken kompetens eller resurser för det.
Ett annat exempel är uppspelet till
FN:s miljökonferens i Stockholm 1972.
Sverige hade förgäves försökt få en diskussion med Sovjet om föroreningarna
i Östersjön men såg chansen att via en
FN-konferens få till ett resonemang.
Sverige satsade 5 miljoner kronor i
förberedelsearbete, pengar som snabbt
gick åt i New York utan att det blev
klart. Då begärde jag $65 000 extra av
FAO och bjöd in ett tjog experter från
företag och myndigheter i olika länder
till ett möte i Rom. ”Alla” kom och
vi kunde förbereda Stockholmsmötet
med prepared papers, draft resolutions
och allt som skulle finnas.
Efter varje genomfört projekt gjorde vi en post-mortem, d v s kollade vad
som fungerat och vad som gått snett
för att lära till nästa gång. En viktig
orsak till att vi på skogsavdelningen var
framgångsrikast i FAO och UNDP –
vi låg strax före fiskeavdelningen – var
att vi inte sysslade direkt med människor så mycket. Alla projekt som berörde många människor fick problem;
alltid var det några som var missnöjda,
tyckte att de missgynnades och därför
satte käppar i hjulet.


Om Börje Steenberg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karl Börje Steenberg föddes på Södermalm i Stockholm den 6 augusti 1912.
Han tog studenten på Enskilda Gymnasiet 1931 och skrevs in vid Stockholms Högskola.
Börje var intensiv studentpolitiker och tog 6 år på sig till fil.kand.-examen.
Blev fil.lic. 1939.
Gifte sig med Elisa Hald 1940 och de fick två barn, Kjell och Ann.
Disputerade 1944 med avhandlingen ”Adsorption and Exchange of Ions on Activated Charcoal”.
Kom samma år till Träforskningsinstitutet (STFI) där han blev forskningschef 1946.
1968–1974 var Börje vice generaldirektör vid FAO i Rom.
1974 återvände han som professor vid KTH:s Pappersteknik.
Börje är hedersdoktor vid SLU och ledamot av sex vetenskapliga akademier, däribland KSLA.
Han har fått otaliga utmärkelser och internationella priser.
Börje har flugit över Atlanten med 21 olika flygbolag!
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Åke: Vad har lantbruket i Afrika för framtid som Du ser det?
Börje: Den frågan är fel ställd. Afrika är
en världsdel med stora olikheter – jag
har jobbat med program och projekt i
24 afrikanska länder och sett variationerna.
De två viktigaste grödorna på kontinenten är majs och kassava. Bägge är
införda från Amerika, där de odlades
och förädlades långt före européernas
ankomst. Motsvarande skedde inte i
Afrika, man låg efter från början. Vad
jag också sett i Afrika mer än någon
annanstans är den mycket starka tribalismen, som är ett stort utvecklingshinder. Nu verkar det dock som om
många afrikanska länder är på väg ut
ur stagnationen och därmed drar de på
sig intresse utifrån för investeringar.
Åke: Var det tron på jord- och skogsbruk
som motor för utveckling som fick Dig intresserad av fattiga länder?
Börje: Nej, min vy var bredare. Vem
eller vad är det som får något att
hända?, frågade jag mig. Vad skiljer
södra Italien från Milano? Varför går
det trögt i Norrlands inland medan
Stockholm och Göteborg ångar på?
Hur får man fram utveckling? Det
borde vi veta mer om.
När jag satt i Norrlandsfonden på
tidigt 1960-tal var vi fem personer som
skulle göra av med en hiskelig massa
pengar. Vi fick inte kalla oss bank,
men vi fick stödja forskning och vi fick
ge mjuka lån. Den utomordentlige
ordföranden Manfred Näslund, som
gjort sig känd som regionalpolitiker,
hade mest svenska referensramar. Jag
hade läst en del internationellt, bland
annat polska ekonomer, översatta till
”östtyska”; hade ett eget fylligt bibliotek i sådana frågor och införde en del
filosofiska resonemang om vad som
skulle kunna få igång en liten ort i inlandet.
Jag arbetade i ett annat sammanhang med den då 85-årige Gösta
Malm (själv var jag 40 år yngre). Han
lärde mig att om man har något som
måste vara klart snabbt, då ska man
fråga den mest upptagne medarbetaren – han är den som klarar det.
I Norrlandsfonden använde jag
hela tiden Göstas metod. Ett projekt
kom upp som handlade
om att etablera en pianofabrik i en liten norrlandsort. ”Vi har ingen
18
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inhemsk pianotillverkning sedan
Förenade Piano i Arvika lade ned”,
stod det i papperen. Jag gav då en av
mina KTH-licentiander 24 timmar för
att kartlägga pianobranschen och vid
mötet någon dag senare i Luleå kunde
jag pianofrågorna bättre än alla andra.
Så jobbade jag.
Åke: Vad är det som driver utveckling generellt, tror Du?
Börje: Vi vet inte det, men små saker
kan ändra förutsättningarna. Låt mig
illustrera med ett svenskt exempel: I
Norrlandsfonden hade vi från början
våra pengar insatta hos Riksbanken i
Luleå och hos Post- & Kreditbanken
centralt. Vi ändrade det och satte pengar i alla PK-bankskontor i Norrbotten.
På så vis fick de något att låna ut, trots
att ingen annan satte in några pengar
hos dem, och det gav lokala firmor
kreditmöjligheter.
Åke: Hur ser Du på de kungliga akademiernas arbete?
Börje: Som ledamot i ganska många
akademier kan jag jämföra och jag är
mycket förtjust i KSLA:s sätt att engagera dugliga ledamöter i kommittéer och projekt. Ett fel är dock att
det numera är för få ledamöter från
industrin. Aktivaste ledamöterna är
pensionärerna, de yngre har inte tid
att engagera sig. Alternativet är att ha
ett mer affärsmässigt upplägg; att hyra
in kompetens och jobba ungefär som
ett konsultbolag, men det kostar stora
pengar.
Åke: KSLA ordnade nyligen ett kanadensiskt-svenskt skogsseminarium – vi sitter
lite grann i samma båt, med allvarliga
strukturproblem. Hur ser Du på våra
skogars och skogsindustriers möjligheter?
Börje: Kanadensiska jägmästare, vana
vid ändlösa naturskogar, kallar svensk
skog för ”wood lots”. Ett par viktiga
skillnader är dels att deras skog till
över 90 % ägs av staten eller provinserna, medan den mesta skogen i Sverige
är privatägd, dels att deras skogsindustrier inte äger någon skog alls, de har
på sin höjd en poppel utanför kontoret.
Därför är de underkapitaliserade, de
får inga bra lån. Våra företag har skogar som säkerhet. Det innebär också
att i Kanada har industrin inget långsiktigt ansvar för skogsvården. De får
en koncession av staten eller provinsen
och en AAC (årligt tillstånd att avverka en viss volym), men återbeskog-

ningen är undermålig.
Och så många gamla
pappersmaskiner som i
Kanada ser man ingen
annanstans!
Åke: Och hur tycker Du att det står till i
Finland?
Börje: Mycket bättre men inte bra.
Skogsindustrin där har en helt annan
backning av både folk och regering än
här i Sverige. Jag kommer ihåg en tid
när det var total lågkonjunktur i hela
världen. Jaakko Pöyry hade då 2 500
medarbetare i sin konsultfirma (de var
6 000 när Jaakko dog häromåret) och
uppdragen sinade överallt. Då gick
Jaakko till sin regering och föreslog att
man borde titta på möjligheterna att
göra tidningspapper (!) i Sydamerika –
där var det många länder och det skulle
sysselsätta mycket folk. Så Finland bad
FAO att göra en sådan studie med full
finländsk finansiering; vem tror du fick
jobbet att göra den studien? Det skulle
aldrig ha gått i Sverige.
Jodå, vi skulle rationalisera och
samordna oss med Finland; de tog
massaforskningen och vi skulle koncentrera oss på papper. Men vi är för
splittrade på den svenska sidan och
kan inte bevaka våra intressen, anser
jag. Och det beror på att ägarna till
våra skogskoncerner inte längre är särskilt svenska, internationellt kapital
styr idag. Det slår inte bara på forskningen – se på branschföreningarna,
som är kraftigt avlövade. Företagen
jobbar mera var och en för sig än tillsammans för Sverige.
Åke: Du verkar gilla skogen, funderade
Du själv på att söka till Skogshögskolan?
Börje: Nej, jag lutade mera åt kemin.
Till Skogis behövde man höga betyg,
så det var dugliga gossar som gick
där. Vi träffades ofta på Skogis. De
var klipska och så hade de en bra källare för kalas. Jag träffade dem också i
Stockholms Förenade Studentkår, där
man verkligen lärde sig resonera och
leda möten. Den tidiga träningen har
jag haft stor nytta av i livet, alla borde
vara studentpolitiker någon gång och
träffa inte bara naturvetare och tekniker, utan också ekonomer och humanister. Man måste vidga sina vyer!
Börje: Du har ställt en del bra frågor,
Åke, och några ointressanta. Nu vill jag
själv ta upp en sak som oroar mig mycket!


 En hundraårings tankar om forskning

”

I hela västerlandet pågår en överflyttning av budgetmedel
från universiteten till forskningsfonder av typ “Vetenskapsrådet”.
Det är politiskt smakfullare att presentera en rad aktuella forskningsmål än att blint anslå medel för fri akademisk forskning. Titta
bara på EU:s enorma forskningsprogram.
Forskningsprogrammet bestämmer i princip hur fonderna
ska spendera anslagen. Politikerna hävdar att forskningen är fri.
Forskarna formulerar ju faktiskt ansökningarna, och dumma är de
inte.
De politiska forskningsmålen har kort livstid. När Skogshögskolan hade funderat ut vad som menades med “barrskogens
ekologi”, då hade riksdagen redan godkänt ett nytt program.
Fri forskning bygger på nyfikenhet. Fungerar inte hypotesen
så byter man till en ny hypotes, ofta född ur den föregående.
Industrin utvecklas på samma sätt. Man slår sällan huvudet flera gånger i samma cementvägg. Man prövar något annat. Det
är den filosofiska och ekonomiska basen till de stora upptäckterna och uppfinningarna. Det gick med små resurser och utan
Vetenskapsråd eller Vinnova med sina generaldirektörer.
Sverige har idag närmare 20 000 avlönade doktorander. När
jag för snart 100 år sedan var sekreterare i Sveriges Förenade Studentkårer fanns det totalt 14 000 studenter!
På ett par år fördubblades antalet svenska professorer. Hälften
har aldrig sökt en utlyst professur – många forskare hade pu-

blicerat så mycket att den fackföreningsdominerade tillsättningskommissionen tyckte att de ska slippa doktors- eller docenttiteln och nu bli professorer. Men de måste i stort försörja
sig själva. Det gör de genom att söka anslag från till exempel
Vetenskapsrådet. Syftet kan vara att bli handledare för en doktorand.
I Sverige är en doktorand anställd efter ansökan till visst
doktorandprojekt. Han får anställas endast om det finns ca 4
miljoner kronor garanterade för hans lön, kostnader för administration och lokalhyra i Akademiska Hus AB. Doktorandens
forskning gäller alltså ofta de idéer som den blivande handledaren använt vid sin kontakt med anslagsgivaren. I tre år måste
doktoranden arbeta med detta sällan hårdtestade men tydligen
Vetenskapsrådsanpassade projekt. Håller doktoranden ut får
han med 99,9 % sannolikhet doktorsexamen.
Med ökande antal högskolor ökar antalet ansökningar hos
forskningsfinansiärerna. I USA når den största finansiären nu 18 %
godkända av 50 000 ansökningar. Det är självklart orimligt att
begära att de ledande forskarna ska använda sin tid till att granska högarna av ansökningar. Ju större budgeten är, ju flera behövs i organisationen. Sannolikheten talar för att intresset för
radikala nya ideer sjunker.
Vi måste uppmuntra nyfikenheten!

”

Börje Steenberg

Rödkullan och vargen
Finns det förutsättningar för fortsatt djurhållning i
glesbygder med rovdjur? Syftet med KSLA:s seminarium
i oktober var sätta fokus på även denna aspekt av rovdjursfrågan.
Text: Svante Nilsson • Foto: Jens Karlsson, NVB SLU

Vid seminariet redovisades olika synpunkter på främst målkonflikten mellan betesdrift och rovdjursförekomst. Men
målkonflikten mellan olika former av biologisk mångfald
berördes också – inte bara rovdjursförekomst utan även betesdrift bidrar till bevarandet av biologisk mångfald.
I diskussionen framhölls bland annat behovet av att ekonomiska data över effekterna av rovdjursförekomst tas fram
på företagsnivå. Utan tillgång till sådana data är det svårt
att både rätt kunna bedöma storleken på problemen och att
kunna ge ett uttömmande innehåll gällande kravet om full
ekonomisk kompensation för rovdjursskador. En synpunkt
var att en samexistens mellan betesdrift och rovdjur måste
vara möjlig men att en sådan kräver vissa förändringar i det
regelverk som gäller idag. Främst framhölls nödvändigheten av att beslut om skyddsjakt framgent kan fattas i stort
sett momentant och inte som idag efter en ofta avsevärd
tidsfördröjning.

En ytterligare avslutande synpunkt var att målkonflikterna uppenbarligen inte går att utreda bort utan att de
istället måste lösas genom kompromisser och ömsesidiga
eftergifter. Såväl de direkt berörda parterna som politikerna
har sina roller att spela i detta arbete. Kompromisslösningar
är vad som krävs då varken rovdjursfrihet eller avskaffande
av betesdrift är önskvärda eller ens realistiska alternativ.
Seminariet den 3 oktober, med rubriken ”Rödkullan och
vargen – finns det förutsättningar för fortsatt djurhållning
i glesbygd?”, anordnades av KSLA:s Kommitté för landsbygdsutveckling. Deltog gjorde såväl företrädare för intresseorganisationer och berörda näringsidkare som företrädare
för forskningen och för landsbygdsdepartementet och riksdagens miljö- och jordbruksutskott (MJU).
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Våra nya ledamöter och pristagare
Vid sammankomsten den 6 december valdes våra nya ledamöter i
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien in. De kommer att ta emot
sina ledamotsbrev vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2013 i Stockholms Stadshus, i närvaro av vår kung och drottning.
Samtidigt delar akademien ut priser och belöningar till förtjänta
praktiker, forskare och forskningsförmedlare för att inspirera till ökad
kunskap inom akademiens verksamhetsområden.

Våra nya ledamöter

Priser och belöningar 2013

Hedersledamöter:
H.E. Dr. Jaques Diouf, Senegal
Professor em. Ulf Renborg, Uppsala
Civiljägmästare Jan Sandström, Stockholm

Akademiens A. W. Bergsten-pris
till fil.dr. Ann Norderhaug, Norge

Svenska ledamöter i Allmänna avdelningen:
Länsfiskekonsulent Henrik C Andersson, Stockholm
Professor Thomas Elmqvist, Täby
Verkställande direktör Mats Halling, Västervik
Universitetslektor Anna Jakobsson, Bjärred
Professor Ingrid Sarlöv Herlin, Dalby
Professor Marie Stenseke, Stenungsund
Enhetschef Sara Österman, Sollentuna

Akademiens Stora Guldmedalj
till professor Per Wramner, Stockholm
Akademiens Guldmedalj
till statsagronom Harry Linnér, Uppsala
Akademiens Nilsson-Ehlemedalj
till professor Thorvaldur Árnason, Morgongåva
och
till professor Roland von Bothmer, Lund

Utländsk ledamot i Allmänna avdelningen:
Professor Susan Baker, Wales

Bertebos Prize
till professor Philip Lowe, England

Svenska ledamöter i Jordbruksavdelningen:
Universitetsadjunkt Catharina Alwall Svennefelt,
Kristianstad
Lantbrukare Boel Andersson, Vellinge
Expert Lars-Erik Lundkvist, Uppsala
Statsveterinär Torsten Mörner, Bro
Agr.dr. Stina Olofsson, Ängelholm
Näringspolitisk chef Alarik Sandrup, Uppsala

Akademiens silvermedalj
till agronom Bengt Everitt, Örsundsbro
och
till seniorrådgivare Hans-Jöran Hildingsson, Göteborg

Utländska ledamöter i Jordbruksavdelningen:
Senior Scientist Barbara Lee, USA
Professor Antanas Maziliauskas, Litauen
Svenska ledamöter i Skogsavdelningen:
Professor Rolf Björheden, Uppsala
Professor Ljusk-Ola Eriksson, Sävar
Professor Annika Nordin, Umeå
Professor Jan Stenlid, Uppsala
Civiljägmästare Carl-Gustaf Wachtmeister, Knislinge
Utländska ledamöter i Skogsavdelningen:
Professor Bjarni Sigurðsson, Island
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Akademiens belöningar för framstående doktorsarbeten
till fil.dr Victor Johansson, Uppsala
och
till vet.med.dr. Ingrid Ljungvall, Uppsala
Akademiens belöning för föredömliga insatser
inom pedagogik och undervisning
till Krister Sällvik, Österbybruk
Akademiens belöning för föredömliga insatser
inom forskningsinformation
till fil.dr., agronom Christel Cederberg, Harplinge
Akademiens belöning för föredömliga insatser
inom skogs- och jordbruksforskningens tjänst
till biomedicinsk analytiker Eva-Britt Jakubek, Uppsala
Akademiens stipendium till landsbygdsrådgivare
till lantbrukare Gunnar Bendelin, Katthammarsvik

Enaforsholmskursen

Sol, sippor och skönsång!

Fjällsippa (Dryas octopetala). Foto: Johan Simm.

Årets Enaforsholmskurs, nummer 62
i ordningen, var minnesvärd på flera
sätt. Rekordmånga deltagare – 27
stycken – med de mest skiftande bakgrunder svetsades ihop till en trevlig
och generös grupp.
Text: Eva Ronquist

Skön vila för glada vandrare. Fr v Ebba Ronquist samt Lina, Yngve, Sven och Bror Morein. Foto: Anders Arnell.

Hela gruppen tog sig i mål utan större skavanker och missöden, men med nyfunna kunskaper. Större delen av kurstiden
tillbringades på Enaforsholm under Bosses och Ingalills
värdskap, och med kortare dagsturer. Den långa vandringen
gick som vanligt från Storulvån över Sylarna, Storerikvollen
och Blåhammaren tillbaka till Rundhögen där buss mötte
de slitna vandrarna. En utflykt till det vackra vattenfallet
Brudslöjan stod för första gången på programmet.
Säsongen var sen i år och blomningen på fjället därmed
alldeles överdådig under denna julivecka. Vinter, vår och
sommar möttes. Snölegorna hade just blottats och var ännu
vinterbruna. Bland vårblommorna fick vi se den betagande
fjällsippan, Dryas octopetala, blomma i mängd och vi förstod varför de kalkrika ”dryashedarna” har fått sitt namn.
Tätörten, en av våra få köttätande växter, visar vanligen enbart sin bladrosett i slutet av juli. I år lät den oss också se sin
älskliga blåvioletta blomma, så lockande för inte ont anande
små insekter. Och att det faktiskt ändå var sommar fick vi ju
övertyga oss om då vi i vanlig ordning kastade oss i forsen
vid Enaforsholm efter bastubadet – låt vara att simturerna
inte blev så långa.
Vi hade glädjen att ha med flera medlemmar ur familjen Morein på kursen. Bror Morein, akademiledamot och
kursens pigge nestor, fällde flera bevingade uttalanden. Till

en fundersam skara som stod vid en fjällbäck och övervägde
olika passager, ropade han glatt ”Flytta på er så att jag kan
hoppa!”. Varpå han elegant flög över den breda bäcken, beundrad av övriga vandrare, av vilka de flesta hade färre än
hälften så många år på nacken som Bror själv.
I årets ovanligt musikaliska grupp lyste ändå vår egen
operastjärna Katarina Leoson starkast. Oförglömliga var
såväl hennes nationalromantiska sång på fjället och hennes
glada, pärlande sång i backarna som den avslutande arian
ur Carmen på Enaforsholms veranda.
Kursledningen bestod av såväl nya krafter som av kursveteraner. Ann-Britt Karlsson bidrog som vanligt starkt till
gruppens trygghet genom sin oöverträffade vandringsvana
och kunskap. Anders Arnell höll ihop kursen med sin vänliga värme och försökte få oss att se skillnad på fjällets fåglar, Birgitta Åhman berättade om rennäringen, okänd för
de flesta sörlänningar, och Tomas Staafjord lyckades även i
år lära den entusiastiska gruppen ett hundratal fjällväxter.
Dessutom hoppade Björn Skogh in under en eftermiddag
med en uppskattad skogslektion på Enaforsholms marker.
Även nästa år kommer Enaforsholmskursen att hållas vecka
30, med start lördagen den 20 juli. Det går fint att anmäla
intresse redan nu!
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Akademisammankomst om Allemansrätt

Dialogplikt & ökade kunskaper
kan

minska problemen

Dialogplikt för den som tar allemansrätten som stöd för sin verksamhet. Det är ett krav från LRF, ett krav som
också framfördes när KSLA ordnade sammankomst kring en fråga om den svenska allemansrätten: Är den i
fara?
Det finns definitivt problem och motsättningar, det framgick tydligt under sammankomsten. Men samtidigt
erkänner de flesta att allemansrätten är viktig för folkhälsan och för människors kunskap om naturen. Dialog
och ökad kunskap kan rädda allemansrätten.
Text & personfoton: Nils Lindstrand

En djupare förståelse för naturen kräver att människor kan vara ute i skog
och mark. Därför är det angeläget att
snarare öka än minska antalet människor som utnyttjar allemansrätten.
Detta samband påtalades från flera håll
under KSLA:s sammankomst kring
allemansrätten. Det är när väldigt
många människor vistas på samma
ställe och när företag och organisationer arrangerar störande verksamheter
som allemansrätten blir ett problem
för markägaren. Verksamheter kring
mountainbikes, fyrhjulingar och kanotpaddling kan ställa till stora problem för markägare, både genom skador och nedskräpning och genom att
markägaren hindras i sin egen verksamhet.

Markägare vill se mer dialog
Åsa Hill, expert
på
äganderätt
och intrång vid
LRF, betonade
dialogens betydelse för markägarna.
– Vi vill ha en
dialog med dem
som vill bedriva
verksamhet. Då
kan man undvika störande situationer.
Våra medlemmar vill se en dialogplikt
för arrangemang som utnyttjar al22
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lemansrätten, helst också ett krav på
överenskommelse med markägaren.
Åsa Hill framförde samma oro som
många andra under sammankomsten,
att kunskaperna minskar.
– Kunskapskurvan pekar nedåt och
utnyttjandet uppåt, menade Åsa Hill. I
dag ser vi många fler fordon och stora
grupper. Men våra medlemmar är inte
negativa till allemansrätten som sådan,
våra krav syftar inte till att begränsa
allemansrätten eller att ta betalt för
den.
Stefan Nyström
är ordförande i
Svenskt Friluftsliv, en paraplyorganisation för
många organisationer som är
beroende av allemansrätten. Han
tror inte på begränsningar av
allemansrätten, som en lag om förbud
för kommersiella aktiviteter inom allemansrättens ramar.
– Vi menar att de lagar som finns
räcker till. De förbjuder redan i dag
aktiviteter som orsakar skador. Det
som kan förbättras är efterlevnaden av
dessa lagar.
Stefan Nyström betonade att förbättrad information är viktig, inte bara
till användarna.
– Många markägare har i dag då-

liga kunskaper om allemansrätten. Vi
ser allt oftare små stängsel, smygprivatisering av stränder och andra åtgärder
som begränsar rörelsefriheten. Allt fler
markägare kommer också från länder
som har andra traditioner vad gäller
äganderätt och allemansrätt. Vi behöver ge resurser för information och till
de myndigheter som ska se efter allemansrätten.
Per Nilsson, Naturvårdsverket,
menade även han
att lagar finns, som
skyddar markägare
mot skadliga effekter. Det handlar
bland annat om
lagar i brottsbalken om skadegörelse och hemfridsbrott, samt lagen om terrängkörning som i princip förbjuder nöjeskörning med motorfordon i terräng.
– Men det finns få rättsfall att hänvisa till, noterade Per Nilsson.
Han pekade på den ”sportifiering”
som skett av aktiviteter i skog och
mark. Allt mer av friluftlivet sker i
form av organiserade aktiviteter, ofta i
form av tävlingar. Det ökar risken för
problem med nedskräpning, skadegörelse och störande terrängkörning.
Naturvårdsverkets insatser mot
problemen handlar om information
i form av broschyrer, webbsidor och

dialoger med organisationer och myndigheter. Naturvårdsverkets finansierar även utredningar i frågor som rör
allemansrätt och hänsyn till naturen.

Debatt med krav på dialog
Under den diskussionstimme som avslutade sammankomsten återkom kravet på ökad dialog.
– Problemet är att det inte finns något krav på dialog, sammanfattade Åsa
Hill. LRF kommer att arbeta vidare
och ta kontakter för att driva kravet på
dialogplikt.
Skarpast uttryckte sig kanske
markägaren CarlGustaf Åkerhielm,
som noterade att
Jordägareförbundet har framfört
ett flertal krav
kring allemansrätten.
– Externa aktörer måste ta hänsyn till markägarens
egna verksamheter, så att potentiella
affärsmöjligheter inte äventyras. Ett

exempel är att bär- och svampplockning utöver eget bruk bör förbehållas
markägaren, framhöll Carl-Gustaf
Åkerhielm.
Jordägareförbundet vill att Naturvårdsverket och länsstyrelserna blir
mer aktiva i att informera aktörer som
utnyttjar allemansrätten om att större
aktiviteter i praktiken ofta överträder
gränsen för den störningsnivå som accepteras enligt de vägledande domar
som finns.
– Kommunerna måste samtidigt bli
bättre på att informera och samråda
med markägare om planer på nybyggnationer och andra planer som kan ge
upphov till så kallade invasionsskador,
menade Carl-Gustaf Åkerhielm.
Åsa Hill framhöll att gränserna för
vad som är kommersiell verksamhet
bör bli föremål för en ordentlig utredning, något som fick Stefan Nyström
att framhålla att det kunde bli svårt att
dra en sådan gräns.
– Ni vill ju stoppa all kommersiell
verksamhet, något som torde bli svårt
både praktiskt och med hänsyn till
rättskyddet, menade Stefan Nyström,
som bland annat undrade vad en begränsning skulle innebära för privata

skolor och förskolor som vill gå ut i
naturen, eller för Mulleskolor, som av
praktiska skäl ofta bedrivs i företagsform.
– Ska det vara okej för den kommunala skolan att ta ut barnen i skogen,
men inte för den privata? Jag har svårt
att se att det här ska kunna fungera.
Stefan Nyström framhöll även att
fler kommersiella aktörer i naturen bör
innebära möjligheter till ökad information och därmed mindre störningar.

Gemensam informationskampanj
Många deltagare i seminariet framhöll
behovet av ökad information, helst i
samarbete mellan olika intressenter.
Dagens moderator, Olle Markgren,
ordförande i KSLA:s allmänna avdelning, tog emot den passningen och lovade att KSLA ska göra vad man kan
för att bidra till diskussion och ökade
kunskaper.
– Vi ska göra vår del för att bibehålla det unika vi har i den svenska allemansrätten, avslutade Olle Markgren.



Det finns lagar som skyddar markägare mot skadliga effekter, t ex lagen om terrängkörning. Foto: Ylva Nordin.
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Det är möjligt att

ställa egna krav på maten
Det finns möjligheter att ställa egna
krav vid offentlig upphandling av
mat. Vid sidan av självklara krav på
kvalitet, pris och leveranser, finns det
utrymme att ställa krav på grunder
som etik, lokala mattraditioner och
uthållighetskriterier. De möjligheterna används i dag mycket olika i
olika länder. Det framgick tydligt vid
KSLA:s internationella seminarium
den 4 december om offentlig upphandling av mat.
Text & foto: Nils Lindstrand

Panelen: Monica Sihlén, Elin Waltersson, Elena Pagliarino och Marja Sarmela.

EU:s lagar säger att man inte får
begränsa konkurrensen vid offentlig upphandling av mat, till exempel
genom att kräva att maten ska vara
närproducerad. Men lagar kan tolkas
olika, och kontrollen av hur EU:s lagar följs är olika noggrann. Sverige
har ett konkurrensverk med uppgift
att aktivt agera för att främja effektiv
konkurrens. I flera andra europeiska
länder agerar motsvarande myndigheter bara när någon anmäler ett ärende,
något som är ovanligare i många andra
länder. Därför har aktörer som sköter
offentlig upphandling i praktiken en
större frihet i länder som Finland och
Italien, båda representerade vid seminariet den 4 december.

krav på djurskydd i sin upphandling
av mat.
– Sedan dess har det inte varit några fall som tagits upp i domstol, konstaterade hon. Det finns alltså grund
för att säga att det är okej att ta med
kriterier för djurskydd som går utöver
vad EU:s lagstiftning säger.
Monica Sihlén betonade betydelsen av vilka krav som ställs vid offentlig upphandling av mat.
– Det handlar om mer än tre miljoner portioner varje dag. Vilka krav
som ställs har stor effekt på leverantörer och marknad.

Djurskydd kan vara ok i svensk upphandling
Monica Sihlén, Miljöstyrningsrådet
(MSR), menade att det i dag finns
en ökad ambition hos svenska kommuner och landsting att ta hänsyn till
de krav på djurskydd som finns med
i Miljöstyrningsrådets kriterier för
hållbar upphandling. Dessa krav är
att antibiotika bara används när veterinär ordinerat detta, att transporter till slakt är maximalt åtta timmar
samt att djuren bedövas före slakt.
Monica Sihlén berättade om domen i
Kammarrätten tidigt under 2012, då
Sigtuna kommun fick rätt att ta med
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Södertälje vill servera god och grön mat
Elin Waltersson, enhetschef vid Södertälje kommun som i dag har 90 offentliga kök, konstaterade att kommunen
hade ambitioner att servera ”goda och
näringsriktiga mål med så lite miljöpåverkan som möjligt”, men menade
att det oklara rättsläget gjorde kommunen försiktig när det gäller att ställa krav vid upphandlingar.
– Utslagen hittills i domstolarna
har varit motstridiga, och vi vill undvika att använda skattebetalarnas
pengar och medarbetares tid på att
behöva gå till domstol.
Elin Waltersson berättade om
kommunens ambitioner att utbilda
och utveckla kunskaperna om mat

hos barn och vuxna som äter måltider
som kommunen serverar. Man använder mindre än nio kronor per portion,
mindre än genomsnittet i Sverige, men
ambitionen är ändå hög. Bland annat
vill man öka andelen vegetarisk mat.
– Men vi vill inte betona om maten
är vegetarisk eller inte, utan försöker
presentera ”god mat”.
Inför ett nytt avtal 2013 för matleveranser är Södertäljes mål att kunna
ställa krav på både hög kvalitet och
djurskydd.

Krav på färskhet ger lokal mat i Helsingfors
Marja Sarmela är jurist vid Helsingfors
inköpscentral. Hon kunde berätta att
Helsingfors har höga ambitioner att
minska stadens avtryck på miljön. I
Helsingfors har man hittills inte tagit
med djurskydd som kriterium vid sina
inköp, däremot hade man förra året
med uthållig utveckling som kriterium för 42 procent av de inköp staden
gjorde. Man har även ambitionen att
öka andelen ekologisk mat; år 2015
ska hälften av alla måltider som staden
serverar vara organiska. Det är en del
i Helsingfors matstrategiska program,
som tillsammans med en strategi för
offentlig upphandling ligger till grund
för alla stadens inköp.
Krav på färskhet har bidragit till
att Helsingfors köper mat nästan en-

bart inom landet. Man har ställt krav
på att bröd ska levereras inom fem
timmar efter bakning och att potatis
ska serveras inom 24 timmar efter
skalning. Man har även underlättat för
lokala leverantörer genom att medge
offerter på mindre delar av inköpen.
– Vi har lyckats bäst när det gäller
bröd, där har det funnits gott om leverantörer som klarat kravet, berättade
Marja Sarmela.
Marja Sarmela betonade att man
i Helsingfors inte ställt några krav
som bryter mot EU-lagar om konkurrens. Skälen till att man ställer krav
på färskhet och köper nästan all mat
inom landet har snarare praktiska orsaker, menade hon.
– Vi ligger långt från de flesta leverantörer i Europa. Kraven på färskhet
beror på att smak och näring är beroende av att maten kan levereras snabbt.

Makt för lokala inköpare i Italien
I Italien har de offentliga upphandlarna av mat en stark ställning.
– De som köper in och serverar offentlig mat har total kontroll
över sin verksamhet, betonade Elena
Pagliarino, forskare vid National
Research Center, CNR.
Den makten innebär bland annat
att man kan gynna lokala leverantörer, något som även stärks av att man
i Italien har en stor mängd så kal�lade PDO- och PGI-produkter, alltså
produkter som av EU godkänts som
knutna till en viss plats eller region.
Lokala leverantörer kan även gynnas
av krav på färskhet och miljöaspekter.
– Det finns vinster både för miljö
och färskhet när man använder lokala
leverantörer, menade Elena Pagliarino.
Men om utländska leverantörer kan
möta kraven kan de absolut få leverera.
I Italien betonar man starkt utbildningsaspekten i samband med
skolmåltider. Man arbetar målmedvetet för ökad kunskap och efterfrågan hos eleverna på vegetabilier och
fisk, medan man försöker minska andelen kött. Övervikt anses vara ett
stort problem, med exempelvis mer
än 20 procent överviktiga åttaåringar.
Snabbmat och skräpmat ökar, men
samtidigt ökar även efterfrågan på uthållighet och etiskt riktig mat.
Italien arbetar långsiktigt för att
öka andelen organisk mat i offentliga
kök. På cirka 15 år har antalet ekologiska portioner ökat från cirka 30 000

till över 1 miljon. Man betonar även
betydelsen av långsamt växande djur
och andra aspekter som anses gynna
smak och kvalitet. Att lära skolbarn
att utveckla en smak och en kunskap
om näringsrik mat är ett viktigt mål.

Rom satsar på lokal mat
Inför ett nytt stort avtal om matleveranser har staden Rom, som köper nästan 150 ton mat om dagen till 150 000
barn, satsat på ett projekt för att utveckla inköpskriterierna.
Även i detta projekt, ”Romexperimentet”, betonas betydelsen av lokala
och etniska traditioner, tillsammans
med ökad andel ekologisk mat, krav
på färskhet och variation.
För att underlätta processen har
man satt poäng på alla kriterier. Lokal
produktion, inom 30 mil från centrala
Rom, ger höga poäng liksom PDOoch PGI-produkter.
– Däremot har vi ännu inte ställt
några krav på djurskydd, sade Elena
Pagliarino.
I det nya avtalet delas Rom upp i
elva delar. Varje leverantör kan maximalt få leverera till två av dessa. Det
förekommer både direkta affärer med
leverantörer och inköp via distributörer.
Enligt Elena Pagliarino har betoningen på lokal mat skapat en viss debatt inom Italien, där andra regioner
känner sig diskriminerade när de inte
får leverera till den stora köpare som
staden Rom utgör. Däremot har man
inte haft någon diskussion kring frågan om import.
MSR ska inte ”promota” svensk mat
En paneldiskussion med publikfrågor avslutade seminariet. Här menade
bland annat Axel Hansson från LRF
att det tycks som att vissa länder, som
Finland och Italien, i princip ser allt
inom sina nationella gränser som ”lokala marknader”, även om man menar
att det är andra kriterier som styr.
Monica Sihlén ville betona att det
är okej att använda EU-lagstiftningen
i kombination med nationella riktlinjer, som till exempel de som gäller
djurskydd.
– Miljöstyrningsrådet är inte till
för att ”promota” svensk mat, men våra
kriterier kring djurskyddsaspekter är
starka argument. Det är viktigt att vi
vågar hävda dessa.
Dagens moderator, Peter Wenster

från konsultföretaget Respect, menade
dock att domstolarna, till skillnad från
resten av Sverige, inte helt kommit in
i EU.
– Domstolarna i Sverige har inte
koll på hur EU:s lagstiftning används i
resten av Europa. Det bidrar till att synen på hur man ska hantera EU-lagar
i dag skiljer mellan Sverige och övriga
EU-länder.
Peter Wenster påpekade också att
synen på mat är olika, vilket också påverkar kriterierna för inköp. I Sverige
handlar mycket om kostnadseffektivitet och näringsvärden, medan man till
exempel i Italien ser maten mycket mer
som en fråga om kultur och gemenskap.
I Danmark satsar man i första hand
på att öka andelen ekologisk mat, men
även diskussionen om djurskydd växer.
– I Danmark betonar man betydelsen av tillredning och arbetsmiljö,
berättade Monica Sihlén. Utformning
av kök, trivsel i arbetet och kunskaper
om matlagning betonas som viktiga
faktorer för att få bra mat i den offentliga sektorn

Minskat spill både ekonomi och miljöfråga
Att minska spillet, inte minst i samband med serveringen, är en viktig fråga både för ekonomi, hälsa och miljö.
Men hur man minskar det är en svår
fråga, det märktes även under denna
paneldiskussion. Det räcker inte att
laga god mat, snarare tvärtom.
– När vi serverar god mat ökar
spillet, eftersom många då tar mer
än de orkar äta, konstaterade Elin
Waltersson.
Information och ökad utbildning
kan vara en väg till minskat spill.
Monica Sihlén berättade om stöd
och material som finns hos Miljöstyrningsrådet.
Elena Pagliarino berättade att det
i Italien är regel att lärarna äter med
eleverna och att det är viktigt med
dessa vuxna förebilder.
– Ännu bättre utbildning av lärarna i dessa frågor är angeläget, menade
Elena Pagliarino.
Elin Waltersson höll med.
– Vår matpersonal borde få prata mat mer än i dag. De kan utbilda
skolelever och andra konsumenter
kring varför maten är som den är.
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V
mycke i kan spa
t ener ra
gi…
Ill: Nibe Energi

Visste du att…

... en tredjedel av all tillförd energi i Sverige försvinner i förluster?
... en svensk förbrukar tre gånger så mycket el som genomsnittseuropén?
... energiförbrukningen i Europa troligen kan halveras med effektivisering?

Det var några av alla de uppgifter som redovisades vid seminariet ”Effektiv energianvändning”, som KSLA:s Energikommitté arrangerade den 29 november 2012.
Text: Carl Henrik Palmer • Foto: fotoakuten.se

– En nyligen genomförd studie visar att vi kan halvera energiförbrukningen i Europa, berättade Hans
Nilsson, konsult i företaget FourFact
och ordförande i branschföreningen
Energieffektiviseringsföretagen.
– Det är ofta lönsamt att minska
energianvändningen, för både företag
och hushåll, men många har svårt att
komma till skott. Vi människor är inte
så rationella och välinformerade som
ekonomerna tror i sina modeller. Vi
behöver hjälp med kartläggning och
hjälp med att fatta beslut, sade han.
Han fick stöd av Cecilie TenfjordToftby, moderaternas talesperson i energifrågor:
– Vi vill att myndigheterna utvecklar räknesnurror så att alla direkt kan
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se hur mycket pengar de spar på energieffektvisering. Då kommer det att
hända saker, sade hon trosvisst.

Elbilen kommer säkert, men 
– Är el i bilarna ett sätt att minska utsläppen i transportsektorn?
Jonas Åkerman vid KTH i
Stockholm gav själv svaret: det beror
på hur man räknar.
Det går att räkna fram att en batteridriven elbil som laddas på nätet
ger noll i utsläpp. Men om man räknar med en tysk elmix, där en stor del
av elen kommer från kolkondensverk
och tar med alla utsläpp från bilens
tillverkning och underhåll, bränsleproduktion och körning under bilens
livscykel, så är skillnaden mot en snåldiesel inte så stor.
– Elbilen kommer säkert, men det
räcker inte för att vi ska klara 2-gradersmålet, menade han. Vi måste också minska bilåkandet i tätorterna. Och
minska flygresandet, som är lite av en
gökunge i energipusslet, sade han.

Ful el
De europeiska elnäten byggs nu ihop
alltmer. Det innebär att vi måste räkna med tysk ”fulel”, när vi ser på elens
miljöpåverkan, enligt Björn Karlsson
vid Linköpings universitet.
– Vi svenskar är bortskämda med
billig el. Därför slösar vi enormt – vi
gör av med tre gånger mer el per person än en genomsnittlig europé.
Det nya sammankopplade europeiska elnätet kommer att ge betydligt
högre elpriser i Sverige vilket kommer
att påverka hela samhället.
Tidningspappersbruken, som är
enorma elförbrukare, kommer till
exempel snart att läggas ner, spådde
Björn Karlsson.
Samtidigt finns det oerhört mycket
att spara i svensk industri:
– Ta bara en sådan sak som att anpassa ventilationen och släcka ljuset i
fabrikslokalerna när ingen är där, sade
han.
Värmepumparna allt effektivare
– Värmepumparna blir bara bättre
och bättre, sade Jan-Erik Nowacki,
teknisk rådgivare vid Svenska Värmepumpföreningen.

– För bara några år sedan var vi
nöjda med en utväxling på 2,5, alltså
2,5 kW värme ut med en insats på 1
kW el. I dag är vi uppe i faktorn 3,5.
Vi kan också utnyttja värmepumparna smartare i energisystemet, enligt Jan-Erik Nowacki – till exempel
koppla bort dem när elnätet är som
mest belastat. Hus har en inneboende
tröghet, det dröjer några timmar innan temperaturen går ner. Och då har
förhoppningsvis belastningen på nätet
hunnit minska.

Nära-noll bostäder kommer
Kan vi halvera energibehoven i bostadssektorn? Thomas Johansson vid
Boverket gav inget bestämt svar på den
frågan, men berättade att Boverket nu
gör mycket för att minska energiförbrukningen i våra bostäder.
– Nya, stränga energikrav är på
gång för nya byggnader och vid renovering, liksom nya ekonomiska styrmedel och Boverket ska arbeta mer
med information, bland annat med en
ny energiklassning för bostäder som
införs 2013. Den ska bli mer konsumentinriktad än dagens – man ska
direkt kunna se hur en bostad ligger

till energimässigt – ungefär som för
kylskåp i dag.
Boverket utreder också frågan om
”nära-noll-hus”, hus som är nästan
självförsörjande på energi. Samtidigt
finns en besvärlig balansgång inbyggd
i bostadspolitiken, erkände Thomas
Johansson. Energikraven får inte bli
så tuffa att folk inte har råd att bygga
nya hus.

Högt ställt mål
– Om vi globalt skulle genomföra alla
de effektiviseringar som är lönsamma
i dag skulle vi minska uppvärmningen
högst påtagligt, sade Hans Nilsson.
Internationella studier indikerar att vi
skulle komma ner till en uppvärmning
på ungefär tre grader jämfört med 5,3
grader om vi fortsätter med dagens energianvändning. Men det räcker inte,
ska vi ner till max två grader, som är
det globala politiska målet, måste vi
effektivisera energianvändningen ytterligare. Och så citerade han dansk
professor som på en konferens lär ha
sagt: ”Även om det inte är lönsamt att
rädda världen, så kanske det kan vara
en bra idé ändå.”



Donationsgårdarna

– en del av 200-årsfirandet

Barksätters arboretum. Egendomen Barksätter är en
doneration från fru Mary Francke-Gustafson. Akademien har här anlagt en liten ädellövpark där Sveriges
samtliga 13 ädellövträd kan beskådas. Den invigs officiellt vid akademiens vårutflykt dit den 16 maj 2013. Då
invigs även bron över till Risön i sjön Bjälken. Barksätter
ligger ca 1 mil väster om Katrineholm.


 Enaforsholm Fjällgård. Den unika fjällträdgården, på akademiens egendom Enaforsholm i västra Jämtland, har
fått en ansiktslyftning, med fokus främst på entréer och
växtbäddar. Den 3–4 augusti har vi en trädgårdshelg på
Enaforsholm.
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Naturresursförvaltningens.
                    trender och tendenser
Tankesmedjan för internationella skogsfrågor – SIFI har sammanställt en omvärldsanalys utifrån resultatet av
projekt och seminarier på KSLA under det senaste året.
Text: Fredrik Ingemarson, programansvarig, SIFI

Under de senaste åren har överraskande händelser satt sin prägel på världsutvecklingen – till exempel den globala recessionen, Europas skuldkris,
arabvåren, Fukushima, höga priser
på bland annat mat, guld, energi och
andra råvaror. Framtiden påverkas av
sådant som ännu inte hänt – alltifrån
innovationer och katastrofer till samhälleliga förändringar. Beredskap för
överraskningar blir avgörande för en
uthållig förvaltning av jordens naturresurser.

Den tredje faktorn är att tävlingen
om mark och resurser kommer att vara
omtvistad och potentiellt våldsam. De
cirka två miljarder ägarna och innevånarna i dessa områden är bland de
fattigaste och politiskt mest utslagna
på jorden - och de har otillfredsställda
förväntningar på rättvisa.

•

•

•
•
•
•

Världens befolkning kommer att
överträffa 9 miljarder år 2050 och
de behöver mat.
Förnybara energikällor kommer att
spela en central roll på vägen mot
ett hållbart energisystem.
Efterfrågan på virke och fiberprodukter kommer att fortsätta att öka.
Klimatförändringarna kommer att
minska skördarna i många länder.
Jordbrukets efterfrågan på vatten
förväntas öka dramatiskt.

Trender som formar framtiden
För det första, global tillväxt, utvecklingsmodeller och mark- och resursutnyttjande kommer att i allt högre grad
att formas och definieras av regeringarna, medborgare och privata investerare från de allt starkare ekonomiska
makterna i Brasilien, Indien, Kina och
andra medelinkomstländer.
För det andra, på landsbygden
och i skogsområden i utvecklingsländerna – 30 % av den globala landskapet – kommer allt starkare globala intressenter att öka sitt fokus, a) för att
producera mat, bränsle, trä och vatten
för att möta den globala efterfrågan,
och b) för att upprätthålla globalt relevanta ekosystemtjänster, bland annat
säkra skogens kolförråd och biologisk
mångfald.
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Trender inom handel av jord och
skogsprodukter
•

•

Handeln med jordbruksprodukter
domineras av foderprodukter, vete
och sojabönor.
Ett fåtal stora exportländerna dominerar, medan importerande länder
är mer diversifierade.
Politiska faktorer (tullar, exportrestriktioner, subventioner…) begränsar utvecklingen mot en bärkraftig
inhemsk produktion.

Globala utmaningar inom markanvändningen
•
•
•
•
•

Globalt sett räcker marken, men inte
lokalt i fråga om produktiv mark och
rent vatten.
Ökad produktion på den nuvarande
jordbruksmarken är avgörande.
Lönsamt brukande på lokal
nivå med öppna handelssystem måste utvecklas.
I framtiden kan Europa inte
lita på import av råvaror.
Livsmedelssäkerhet, energisäkerhet, nationell säkerhet, miljösäkerhet och politisk säkerhet.

Vägen framåt mot en uthållig
förvaltning av våra naturresurser
•

Utvecklingsländerna styr
den globala agendan – lokala lösningar är vägen
framåt.

•
•
•
•
•
•

Nya former för styrning och samarbeten mellan den offentliga och
privata sektorn behövs.
Effektivare användning av mark –
ett krav när mark blir bristvara.
Rehabilitering av degraderade
marker har en enorm ekonomisk
och agroekologisk potential.
Stor tillväxtpotential inom den
gröna ekonomin och inom bioteknik och biobaserade produkter.
Forskning behövs kring uthållig
produktion, teknikutveckling och
utveckling av lokala marknader.
Ett tvärsektoriellt systemperspektiv är nödvändigt och framtiden
kommer att utvisa hur framgångsrik förvaltningen av våra naturresurser kommer att vara, med tanke
på snabbheten och komplexiteten i
utvecklingen inom förvaltningen av
jordens naturresurser.

Läs mer på www.sifi.se, nyhetsbrev nr
4–6, samt rapporten The global need
for food, fibre and fuel (KSLAT nr
4-2012).

Donatorsfoajén
– en del av 200-årsfirandet

Den 6 december tjuvstartade jubileumsfirandet med nyinvigningen av Donatorsfoajén i akademiens hus på Drottninggatan 95 B i Stockholm, i samband med den sista akademisammankomsten för året.
Akademiledamoten, arkitekt Elisabeth Hatz, har designat foajéns nya utseende. Den är tänkt att vara
• ett rum där vi kan ta emot seminariedeltagare (dela ut program, namnbrickor o s v),
• ett rum för mottagningar och mingel före och efter seminarier och möten – man ska kunna ta en drink med
tilltugg (golv och möbler ska tåla lite spill)
• ett rum där vi lätt kan duka fram lättare måltider (med utrymmen för de utensilier som behövs)
• ett rum där man kan sitta ned i någon liten sittgrupp – men också ett rum där vi lätt kan möblera för större sittande sällskap
• ett rum som har nära till vår trädgård, och
• ett rum som exponerar våra donatorer, hedrar dem och lockar nya – här finns ”Den gröna boken” där alla våra
donatorer antecknas och här sitter på väggen en tavla där de större donatorerna får sina namn ingraverade.
Alltså kallas rummet just Donatorsfoajén.
På väggen mitt emot tavlan med donatorerna hänger en målning av Madeleine Hatz, Camouflage Painting 2011
(pimpsten, sand, akryl och olja på presenning).

”Madeleine Hatz måleri kapar avstånden mellan
mikro- och makrokosmos.
Allt är nära och oändligt långt borta samtidigt.
I ett kamouflage uppgår man i omgivningen, vare sig
den är jordisk eller kosmisk. Materialen kommer dock
från jorden, som sveper in sig i solens värme!” (E Hatz)

Det ska gå att sitta skönt. Donatorsfoajéns sittgrupp är skänkt
av en av akademiens större donatorer, fru Birgitta Nordin.

Carl XIV Johan övervakar Donatorstavlan, som är skapad med inspiration från
det forna Egypten.
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SLU:s historia
Text: Per Eriksson

.

Äntligen!

Inte mycket har skrivits om SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och dess historia. Den hittills mest omfattande studien ingår i Uppsala stads historia, Ultuna.
Lantbruksvetenskapernas utveckling i Sverige. Den utkom
1986 och skrevs av SLU:s förste rektor, Lennart Hjelm. En
hel del har hänt sedan mitten av 80-talet och varje historiskt
forskningsområde mår bra av att flera forskare med olika
perspektiv analyserar dess utveckling.
SLU har nu beslutat att bekosta ett fyraårigt projekt om
sin egen historia. Dels en mer övergripande studie av Per
Lundin, som kommer ta ett helhetsgrepp på utvecklingen.
Dels en studie om SLU:s internationella kontakter, som
kommer att skrivas av doktorand Karl Bruno, som inom
ramen för projektet kommer att skriva sin avhandling. Båda
är verksamma vid avdelningen för agrarhistoria vid Ultuna,
som ligger under institutionen för ekonomi.
Den 22 och 23 november samlades forskare i akademiens lokaler för en workshop och ett avstamp för projektet.
Det var en lämplig plats eftersom akademien kan ses som
en föregångare och startpunkt till SLU när det gäller den
agrara forskningen i Sverige.
Upplägget på workshopen var brett och föredragen var såväl

översikter som nedslag i mer specifika frågeställningar med
relevans för agrar vetenskap i Sverige. Thomas Kaiserfeld,
idéhistoriker från Lunds universitet, talade om gödsel under
1700-talet. Henrik Björck, idéhistoriker från Göteborgs universitet, diskuterade inrättandet av doktorsexamen för fackskolor, det vill säga möjligheterna för ingenjörer, veterinärer,
jägmästare och agronomer att disputera. Erland Mårald,
idéhistoriker från Umeå, anlade ett 200-årigt perspektiv på
skogs- och lantbruksvetenskapen. Anna Tunlid, idéhistoriker från Forskningspolitiska institutet vid Lunds universitet, talade om CBM, Centrum för Biologisk Mångfald
och de svårigheter som en gränsöverskridande organisation

som CBM haft genom att verka inom SLU. Jenny Beckman,
idéhistoriker från Uppsala universitet, tog också upp frågan
om en organisations mer hybridartade sammansättning genom exemplet Artdatabanken. Per Lundin och Karl Bruno
presenterade också hur de tänkt lägga upp sina respektive
studier.
Genomgående för de flesta av föredragen var att
på ett eller annat sätt diskutera den konfliktlinje mellan teori och praktik som präglat agrarvetenskapen. Den
har delvis varit en följd av agrarvetenskapens institutionella placering mellan stat, näringsliv, intresseorganisationer och mer renodlad forskning. Att SLU kommit att ligga under Jordbruksdepartementet (nuvarande
Landsbygdsdepartementet), inte som övriga universitet
under Utbildningsdepartementet, kan ses som ett uttryck
för detta.

Vad ska man då ha historia av det här slaget till? Det kom-

mer framtiden att avgöra och var inget som diskuterades
direkt på workshopen. Med under de två dagarna var också
Mårten Carlsson, rektor vid SLU 1982–1994 och preses i
akademien 2004–2007. Mårten har tillsammans med en
grupp tidigare verksamma inom SLU dokumenterat sina
erfarenheter av och kunskaper kring SLU. Kanske var det
i mötet mellan Mårten och de forskare som samlats som
historiens nytta trots allt blev synlig. Å ena sidan en palett
av perspektiv för hur olika aspekter av vetenskapen, dess
resultat, forskare, ekonomi och organisationer, ska studeras
och å andra sidan erfarenheten från ett livslångt arbete i
agrarvetenskapens tjänst, i kombination med en ödmjukhet
inför att mål, planer och visioner inte alltid sammanfaller
och att det finns goda skäl att hitta en så bred kunskapsbas
som möjligt inför framtiden, och inte minst, hitta former
för att kunskapen kan tas tillvara.


Boksläpp!
Vardagen och de breda folklagrens liv under äldre tider hör till det svårutforskade. Kunskap om medeltidens materiella värld måste sökas i spridda detaljer
och i många källor. Men genom en tvärvetenskaplig kartläggningen av små
förändringar kan också stora skeenden förstås.
Tisdagen den 26 februari kl. 18.00 blir det boksläpp för akademiledamoten
Janken Myrdals nya bok Boskapsskötseln under medeltiden (Nordiska Museets
förlag). Moderator är professor Birgitta Svensson, institutionen för etnologi vid
Stockholms universitet och tillträdande sekreterare vid Vitterhetsakademien.
Föredragshållare, förutom Janken Myrdal själv, är Professor Bengt af Klintberg,
docent Carin Martiin och docent Anders Perlinge.
Mer information kommer att finnas på www.ksla.se.
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Våra senaste publikationer
KSLAT 6-2012  Jorden vi ärvde
Den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv
I en tid när behoven av mat, foder och biomassa ökar i takt med att jordens befolkning växer
blir konkurrensen om den goda åkermarken allt större. Trots detta bebyggs stora odlingsarealer i Sverige varje år. Här beskrivs förändringar i Sverige sedan 1960-talet med fokus på den
jordbruksmark som försvinner till följd av tätortsexpansion och förtätning genom bebyggelse
och vägar. En slutsats som dras är att den svenska jordbruksmarken bör ses som en betydelsefull naturresurs utifrån försiktighetsprincipen. Vi får också en förståelse för den offentliga
styrning som rör jordbruksmarken.
Avslutningsvis redogörs för hinder och förslag till lösningar för framtida skydd av odlingsjorden.
Förf. Elin Slätmo, Peter Edling, Ann Norderhaug och Marie Stenseke.
28 sidor, ISBN 978-91-86573-27-0.

KSLAT 7-2012  Export av skogligt kunnande från Finland och Sverige
Internationella skogliga uppdrag finns inom bistånd, internationella organisationer, universitet och idag främst inom näringslivet. För att vi ska kunna hävda oss på exportmarknaden för
skogliga know-howtjänster behövs ett samförstånd mellan statsmakten och de företag som
erbjuder sina skogliga tjänster på den öppna marknaden, om vissa gemensamma åtgärder,
t ex rörande forskarskolor, praktikplatser och andra typer av incitament för internationella
uppdrag.
Denna rapport är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Finland och Sverige och ska ge
inspiration och utgöra en kunskapskälla för nordiska aktörer rörande strategiska vägval inom
internationella skogliga frågor och kompetensutveckling.
Förf. Fredrik Ingemarson, Jan Heino, Reidar Persson och Sune Haga.
72 sidor, ISBN 978-91-86573-28-7. (I tryck.)
KSLAT – ladda ned eller beställ i tryck på www.ksla.se .

SOLMED nr 60  Vid fjällets fot
Donatorn A.W. Bergsten och hans Enaforsholm i Västjämtland – från jaktvilla till fjällgård
Vid Snasafjällets fot ligger gården Enaforsholm, en donation från grosshandlare A.W. Bergsten som förvaltas av KSLA. Sedan slutet av 1940-talet har gården varit pensionat och plats
för vetenskapliga studier av fjällens natur, jordbruk och skogsbruk. I denna bok berättas om
den stora donationen och den forskning inom de gröna näringarna som den lyckats avkasta
under åren. Den ger nya kunskaper om västra Jämtland, där landskapets historiska förändring
och de speciella naturvärdena fått en framträdande plats. Med denna bok har bygden, naturen och människorna vid fjällets fot fått sin historia nedtecknad.
Red. Hans Antonson.
376 sidor, ISBN 978-91-86573-29-4.

Boksläpp – en del av 200-årsfirandet
Den 3 mars släpps officiellt boken Vid fjällets fot. Donatorn A.W. Bergsten och hans Enaforsholm i Västjämtland – från
jaktvilla till fjällgård. Det sker på Jamtli i Östersund.
De som berättar om boken och akademien, och om jordbruk, jakt och fiske i Jämtland, är Anders Hansson, 1.e
antikvarie vid Jamtli, akademiledamoten Peter Edling, agr.dr. och lantbrukare i Gällö, bokens redaktör Hans Antonson,
fil.dr. i kulturgeografi och verksam vid VTI i Linköping, Roger Bergström, f. d. professor i viltekologi i Uppsala och viltförvaltningshistoriker, och docenten i fiskbiologi Ingemar Näslund, länsstyrelsen i Östersund.
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Kalendarium 2013
28 januari – den 200:e Akademisammankomsten
för ledamöter och särskilt inbjudna
KSLA 200 år
Stockholms Stadshus

29–30 januari – Internationellt symposium

Global Outlook – Future Competition for Land and
Water
Norra Latin, Stockholm

5 februari – Seminarium

tillsammas med LRF och Stiftelsen Lantbruksforskning
En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling – forsknings- och innovationspropositionens
betydelse för den gröna näringen
LRF, Franzéngatan, Stockholm

14 februari – Akademisammankomst

för ledamöter och särskilt inbjudna
Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande
av skog
Skogsavdelningens sammanträde

26 februari – Boksläpp

Boskapsskötseln under medeltid

3 mars – Boksläpp

5 mars – Konferens

Förändrat klimat – påverkan på och anpassning av
landsbygdens avvattningssystem

12 mars – Seminarium
Jorden vi ärvde

13 mars – Rundabordssamtal
för särskilt inbjudna
Jorden vi ärvde

14 mars – Akademisammankomst

för ledamöter och särskilt inbjudna
Allmänna avdelningens sammanträde

18 april – Seminarium

under Skogsnäringsveckan i samarbete med IVA
Skogsnäringens kompetensförsörjning – en ödesfråga

16 maj – Akademisammankomst

för ledamöter och särskilt inbjudna
Vårresa till Barksätter med invigning av arboretum
och bro

24 maj (preliminärt) – Seminarium
med Jerry Glover

Vid fjällets fot. Donatorn A.W. Bergsten och hans
Enaforsholm i Västjämtland – från jaktvilla till trädgård
Jamtli, Östersund

11–13 juni – Jubileumssymposium

Stundande skördar (dåtid–nutid–framtid)
Aula Magna, Stockholms universitet, samt exkursioner

20–27 juli – Enaforsholmskursen
Enaforsholm, västra Jämtland

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

