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Sekreteraren har ordet

Lyckat jubileumsfirande 
Nu i slutet av juni kan vi summera det mesta av vårt plane-
rade och genomförda jubileumsfirande. Genomgående har 
våra aktiviteter blivit väldigt bra och uppskattade. Inte minst 
tack vare ett förnämligt arbete av personalen på KSLA:s 
kansli som verkligen ställt upp och gjort sitt yttersta för att 
allt ska fungera. Naturligtvis vill jag också framhålla alla 
de ledamöter som på olika sätt bidragit till ett värdigt, po-
sitivt och framåtsyftande jubileumsfirande. I detta nummer 
av KLSA Nytt & Noterat finns ett litet reportage från en av 
våra jubileumsaktiviteter: Mottagning och Öppet Hus, här 
på kansliet den 23 maj. 

Den 11 juni genomförde vi vår Jubileumskonferens 
i Aula Magna på Stockholms universitet med över 300 
deltagare. Kronprinsessan Viktoria och Prins Carl Philip 
deltog under Jubileumskonferensens eftermiddag då pro-
jektdeltagarna själva förtjänstfullt presenterade KSLA:s 
Framtidsprojekt, ”Ett tankeexperiment om naturresursbru-
ket 2063”. Projektet finns redan publicerat i KSLAT 3-2013 
som presenteras längst bak i denna tidning. 

Bra spegling av KSLA:s verksamhet
Innehållet i detta nummer av KSLA Nytt & Noterat speg-
lar väl KSLA:s breda verksamhet. Här finns artiklar om 
växtförädling, bioenergi, landsbygdsturism, mat och skogs-
frågor.

Seminariet ”Växtförädling 3.0” handlade väldigt mycket 
om alla de komplexa frågorna kring gmo – gentekniskt mo-
difierade grödor. Artikelförfattaren Jenny Jewert har i arti-
keln mycket väl beskrivit många av de olika konflikter som 
finns i denna fråga. Några av mina egna funderingar som 
jag lyfte vid inledningen av seminariet är:
• Varför råder inte samma intressekonflikt kring gentek-

nisk framställning av mediciner?
• Utvecklingsarbetet domineras av den globala kemiindu-

strin – skulle offentlig finansiering av forskningen ge ett 
större accept?

• Hur mycket av konflikterna har sin grund i handelspo-
litiska intressen?
Ledamoten och hedersmannen Janne Hemming fort-

sätter sitt idoga informerande om och propagerande för att 
omvandla biogas till DME. För varje gång jag hör Janne 
tala om DME, eller läsa det han skriver om DME, så känns 

Foto: Lars Klingström

det allt intressantare. Är det dags för en ketchupeffekt nu 
när Volvo Truck lanserar sina modifierade lastbilsdieslar?

I ett reportage från Skottland beskriver Nils Lindstrand 
några olika satsningar på att utveckla landsbygdsturism i 
skogsbygd. Resan till Skottland finansierades av ett resebi-
drag från KSLA. Ambitionen att kombinera en utveckling 
av turismen parallellt med ett aktivt produktionsskogsbruk 
låter spännande. Inte minst om förståelsen och intresset 
för skogsavverkning ökar hos de människor som turistar i 
skogstrakter. Ett planerat whiskeybränneri är säkert också 
en viktig framgångsfaktor... 

I slutet av maj hölls ett mycket välbesökt och intressant 
seminarium med titeln ”Mat i tiden – livsstil, mode eller 
hälsa”. Föredragshållarna representerade en stor bredd och 
vishet. Själv slogs jag av slutsatsen att de nordiska livsme-
delsrekommendationerna till stora delar påminner om den 
så ofta hyllade medelhavskosten. Vi kanske inte har så to-
kiga rekommendationer – om vi följer dem! Seminariet av-
slutades som sig bör med spännande, nyttig och god mat 
och dryck i vår fina donatorsfoajé.

Detta nummer av KSLA Nytt & Noterat domineras 
av tre olika artiklar om tankesmedjan SIFI. SIFI står för 
”The Secreteriat for International Forestry Issues” och har 
framgångsrikt drivits med KSLA som bas under drygt tre 
år. Eftersom vi inte hittat några lösningar för en fortsatt 
finansiering av SIFI tvingas vi avsluta den första fasen av 
verksamheten vid kommande halvårsskifte. Ambitionerna 
och förhoppningarna finns fortfarande att hitta nya lång-
siktiga finansieringsvägar för en ”fas två”. 

Ett av de sista stora uppdragen som SIFI jobbat med är 
Sveriges ansökan till att få arrangera den stora internatio-
nella konferensen IUFRO 2019. Tyvärr så lyckades inte, 
trots ett framgångsrikt arbete, den svenska ansökan nå ända 
fram – det blev Brasilien som vann dragkampen till slut. 
Vi hoppas ändå att det blir ett lyckat arrangemang nu när 
Sydamerika för första gången får organisera en IUFRO-
konferens.

Med dessa rader önskar jag alla läsare en riktigt skön och 
avkopplande sommar!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD
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Utvecklingen är välkänd. Medan odlingen av genetiskt mo-
difierade grödor växer explosionsartat i stora delar av värl-
den (Nord-, Sydamerika, Asien) har EU i princip stängt 
dörren för gm-grödor. Nationella förbud och ändlösa pröv-
ningsprocesser har fått företag och forskare att fly de euro-
peiska fälten och laboratorierna. Det mesta händer numera 
någon annanstans, både sådant som förskräcker (utveckling 
av Roundup-resistens) och sådant som väcker förhoppning-
ar (ny kunskap om miljövänliga gm-grödor). Det offentliga 
har retirerat. Staten är måttligt intresserad av att vara med 
och garantera att det finns regionalt anpassade sorter, eller 

att ta det kostsamma ansvaret för att utveckla grödor för ett 
föränderligt klimat och skärpta miljökrav.

Kvar på banan finns ett fåtal globala aktörer, varav 
flera med rötterna inom kemikalieindustrin. Lantbruket 
hänvisas till de sorter som företagen finner kommersiellt 
lönsamma att utveckla. Misstron mellan de aktörer som 
vill använda den nya tekniken och de som tycker att växt-
förädlarna klarar sig bra med de metoder som redan finns, 
verkar inte minska. På EU-nivå vet man inte ens vad som 
är en gmo längre, och den politiska sfären fäster föga vikt 
vid de rapporter som de vetenskapliga kommittéerna och 

Snabb teknikutveckling 
kräver ny lagstiftning

Nya tekniker för växtförädling tas fram i ett rasande tempo. Detta skapar bryderier för 
juristerna vid EU-kommissionen. Vad är en genetiskt modifierad organism, gmo, och 
vad är en konventionell gröda? Om modern växtförädling ska kunna bidra till uthålliga 
odlingssystem måste den teknikbaserade lagstiftningen skrotas. 
Text: Jenny Jewert  •  Foto: IBL/John Foxx & fotoakuten.se

Växtförädling 3.0
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panelerna trots allt tar fram. Många är medvetna om att 
det inte fungerar att ha en tjugo år gammal teknikbaserad 
lagstiftning för att reglera ett så dynamiskt vetenskapligt 
område som modern växtförädling. Men att ändra tingens 
ordning tycks inte ha hög prioritet i Bryssel.

Sverige relativt pro-gmo
Med europeiska mått mätt är Sverige ändå relativt positivt 
inställt till gm-grödor. Här ordnas också – med impone-
rande regelbundenhet – konferenser och seminarier med 
representanter för myndigheter, intresseorganisationer, po-
litiska partier och allt mer resignerade forskare, för att tala 
om den senaste teknikutvecklingen och det låsta politiska 
läget. Det finns en stark önskan om att försöka förstå var-
för det blivit som det blivit, och vad som möjligen skulle 
kunna förändra sakernas tillstånd inom EU. Den senaste i 
raden på detta tema gick av stapeln den 25 april med KSLA, 
Jordbruksverket och Gentekniknämnden som arrangörer. 
Titeln var ”Växtförädling 3.0 – nya tekniker och gamla la-
gar”.

Dagen inleddes med att moderator Peter Sylwan gjorde 
en historisk exposé över vad växtförädlingen och jordbruket 
i sin helhet har betytt för samhällsutvecklingen. Under för-
ra seklet anpassade växtförädlarna grödorna till ett mekani-
serat och gödslingsintensivt jordbruk. Tack vare nya sorter, 
med exempelvis kortare strån, kunde jordbruket tillgodo-
göra sig skördeökningarna som handelsgödseln gav. Enligt 
flera av konferensens talare är det nu dags att ge världens 
växtförädlare ett nytt uppdrag – att anpassa grödorna till ett 
mer extensivt jordbruk, som använder mindre insatsmedel 
och är mer skonsamt mot miljön. Sylwan nämnde särskilt 
möjligheten att utveckla perenna grödor för att minska 
jorderosion och näringsläckage till sjöar och vattendrag.

Även professor Roland von Bothmer, som gav en mer 
teknisk genomgång av växtförädlingens utveckling samt 
presenterade förra seklets svenska fixstjärnor, uttryckte 
stora förväntningar på modern växtförädling. Han pekade 
på gapet mellan medelskördar och rekordskördar, och me-
nade att växtförädlingen kommer att få en allt större bety-
delse för jordbrukets produktivitet i framtiden. Enligt von 
Bothmer är det dock ett problem att växtförädlingen mest 
jobbar med redan förädlat material. Växtförädlare och fö-
retag har inte tid och råd att arbeta med mer ursprungliga 
material (så kallad pre-breeding). 

– Pre-breeding kan ta tio år. Sortframställningen tar yt-
terligare tio år. Samhällsplanerare måste känna till detta. 
Det finns ingen quick fix för att bredda den genetiska basen 
och få in nya värdefulla egenskaper. Företag och det offent-
liga måste samarbeta och samfinansiera mer osäkra projekt. 

Ove Nilsson, professor i skoglig genetik och växtfysio-
logi, Umeå universitet, lyfte i sitt föredrag fram en lång rad 
genmodifierade trädsorter som redan odlas i Kina, Brasilien 
och USA: insektsresistent poppel, snabbväxande eucalyp-
tus för bioenergiproduktion, eucalyptus som är modifierad 
för att spara kemikalier och energi vid tillverkning av pap-
persmassa och eucalyptus som gjorts frosttålig för att klara 
nordamerikanska förhållanden. Effektivare utnyttjande av 
gödselmedel och vatten, samt resistens mot skadegörare var 
andra egenskaper som han förväntade sig skulle utvecklas. 

– Förra året satsade Kina 20 gånger mer än USA på 
växtforskning. Kineserna har förstått vad som hör framti-
den till. 

Forskningen talar för döva öron
Men knappast några av de tillämpningar Nilsson nämnde 
kommer att nå den europeiska marknaden eftersom ett 
regulatoriskt tillstånd för en gm-gröda inom EU kostar 
ungefär 300 miljoner kronor per sort. Av kanslichefen på 
Gentekniknämnden Marie Nyman att döma, är inte heller 
någon förändring av den europeiska gm-lagstiftningen att 
vänta inom den närmaste tiden. Det grubblas och utreds vad 
som är en gmo. Eller inte. Rapporter skrivs, men det poli-
tiska intresset för att beakta de vetenskapliga bedömning-
arna, exempelvis GMO-panelen under EFSA (European 
Food Safety Authority), verkar vara svalt, åtminstone en-
ligt Christer Andersson, som under nio år varit medlem i 
GMO-panelen och nu deltog på konferensen som åhörare. 
Att EU-kommissionen för ett par år sedan satte ner fo-
ten och konstaterade att gm-grödor inte är mer riskabla för 
människors hälsa och miljö än traditionellt framtagna växt-
sorter har ännu inte fått något genomslag i juridik och poli-
tik. EU-kommissionens slutsats byggde på tio års offentligt 
finansierad riskforskning av ungefär 400 forskargrupper.

Hur har det då blivit som det blivit? Varför älskar eu-
ropéerna sina smartphones, men inte genteknik för att ta 
fram nya växter? Per Sandin, lektor i bioetik och miljöetik 
vid SLU, gav följande svar: 

– Vi upplever ovanligt stor personlig nytta av våra 
smartphones. Vi äter dem inte, vilket kan ha betydelse. 
Telefonerna lever inte. 

Moderator Peter Sylwan tillade att vi kan stänga av 
telefonerna, och på så vis uppleva att vi har kontroll över 
tekniken. De flesta konsumenter förstår varken hur en mo-
biltelefon fungerar eller hur en gmo tas fram. Men enligt 
Sandin saknar det betydelse.

– Vägen till ökad acceptans går inte genom upplysning 
om hur tekniken fungerar. Det har prövats men inte visat 
sig vara effektivt. 

Hänger växtförädling ihop med viss samhällsstruktur?
Sandins viktigaste poäng var istället att gmo-kritikerna 
snarare är systemkritiska än rädda för tekniken i sig.  

– Kritikerna menar att gm-grödor förutsätter ett indu-
strialiserat jordbruk inom ett kapitalistiskt och globaliserat 
system. De är inte i första hand oroliga för riskerna med 
gmo, utan vänder sig mot att tekniken befäster en – enligt 
dem – negativ samhällsutveckling.

Att den offentliga debatten ändå oftast handlar om 
miljö- och hälsorisker med gmo, beror på att detta är vad 
som är ”spelbara kort” inom befintliga regelverk. Syftet med 
EU:s gmo-lagstiftning är ju att skydda människors hälsa 
och miljö, och för att sätta upp handelshinder med hänvis-
ning till människors hälsa och miljö krävs att skälen baseras 
på vetenskapliga bedömningar av just dessa risker.

Den självklara följdfrågan, som flera personer i publi-
ken tog upp, är förstås om det är relevant att koppla ihop 
kritiken mot en globaliserad, kapitalistisk värld och ett in-
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dustrialiserat jordbruk med en växtför-
ädlingsteknik. Går inte livsmedelspro-
duktionen mot större, specialiserade 
och mekaniserade enheter, alldeles 
oavsett med vilken teknik nya sorter 
tas fram? 

Håkan Hydén, professor i rättsso-
ciologi vid Lunds universitet, menade 
att EU-lagstiftningen trasslat in sig i 
procedurregler (hur ansökningar och 
prövningar ska gå till) och kompe-
tensregler (vem som får göra vad) på 
bekostnad av tydliga handlingsregler 
(vad som i sak ska regleras). 

– Rättslig reglering förutsätter 
kunskap om vad som ska regleras. Men 
enligt den upplysta elit som sitter här 
idag, saknas kunskap hos både politi-
ker och allmänhet. 

Han påpekade också att det sak-
nas uttalade normer i samhället vad 
gäller växtförädling. Rätten opererar 
därför i ett slags normativt vakuum. 
EU:s lagstiftning har dock stötts och 
blötts desto mer i förhållande till in-

ternationella handelsavtal. Kristina 
Olofsson från Kommerskollegium 
berättade om de tvister inom Världs-
handelsorganisationen, WTO, som 
EU:s hantering av gmo har orsakat. 
Den största gmo-tvisten pågick mellan 
2003 och 2006, och väckte stor medial 
uppmärksamhet. WTO:s expertpanel 
producerade en tusensidig analys och 
drog slutsatsen att EU:s moratorium 
mot gmo stred mot WTO:s regler. 

– Om EU hävdar att man tillämpar 
handelshinder för att skydda männis-
kors hälsa och miljö, så måste man ha 
vetenskapligt stöd för det.  

De nationella förbud mot gmo som 
vissa medlemsstater tillämpar bryter 
också mot WTO:s regelverk, eftersom 
handelsorganisationen anser att det 
saknas vetenskaplig grund för stänga 
ute genetiskt modifierade organismer. 
Även EU:s regler för märkning och 
spårbarhet, liksom långsamma god-
kännandeprocedurer har kritiserat. 

– Länder har en skyldighet att till-
lämpa godkännandeprocedurer inom 
rimlig tid. Enligt WTO kan EU inte 
heller åberopa försiktighetsprincipen 
som en generell juridisk princip för att 
slippa WTO:s handelsregler. 

Med Kanada och Argentina är 
gmo-tvisten avslutad, men den är fort-
farande ”öppen” med USA.

Ett är säkert: under den stora gmo-
tvisten i början av 2000-talet var det 
relativt få länder som kritiserade EU, 
men ju mer spridd odlingen av gm-
grödor blir, desto större blir gruppen 
som bevakar hur EU hanterar gmo.

– För EU:s trovärdighet är det vik-
tigt att EU tar WTO:s regelverk på 
allvar och följer det. I andra samman-
hang är EU aktivt för att få länder att 
följa handelsorganisationens regelverk, 
inte minst för att öppna upp markna-
der för europeiskt nötkött, som stäng-
des efter utbrottet av galna ko-sjukan, 
avslutade Olofsson.
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Öppet HusMottagning
200-årsfirande den 23 maj 2013

Trevligt mingel på 200-årsmottagningen
Förmiddagen torsdagen den 23 maj välkomnade vi våra 
systerakademier, organisationer och företag, myndighe-
ter, institutioner, välgörare, kära vänner och ledamöter 
till en officiell mottagning med anledning av akademiens 
200-årsjubileum.

Cirka 60 gäster hörsammade inbjudan och droppade 
in efterhand. De bjöds porlande i glasen, plockmat och 
trevligt mingel i donatorsfoajén och även i trädgården ef-
tersom vädret plötsligt blev härligt majsoligt och varmt.

Tack alla ni som kom och hedrade akademien med er 
närvaro!

Första Öppet hus i akademiens historia
På eftermiddagen öppnade akademien dörrarna för den 
intresserade allmänheten för första gången på 200 år. Ett 
50-tal besökare tittade in, varav många omkringboende 
som länge varit nyfikna på huset på Drottninggatan 95 B 
och som nu tog chansen att gå runt i lokalerna.

I sex olika rum hölls miniföredrag om akademien, dess 
historia och verksamhet: I kollegierummet fanns förre 
vice preses  Åke Bruce som berättade ”Om akademien”. 
I biblioteket berättade bibliotekarie, FD Per Eriksson om 
”Biblioteket och den historiska verksamheten”. Förra in-
formationsdirektören i FAO Christina Engfeldt höll till i 
plenisalen med ämnet ”Den utåtriktade verksamheten”. I 
Donatorsfoajén huserade AgrD Peter Edling och berättade 
om ”Ceres”, symbolen för KSLA:s verksamhet. Professor 
Per Wramner informerade om ”Ledamöterna” i Carl Johan-
rummet. I Oscars källare återfanns FD hc Christina Möller 
som berättade om ”Avdelningar och kommittéer”.

Vi på akademien tyckte att det var mycket trevligt 
att träffa alla besökare och att få berätta vad akademien 
egentligen gör och är – och av kommentarerna att döma 
var det ett uppskattat initiativ. Vi kommer inte att vänta i 
200 år till för att köra reprisen!

T v: Samspråk i trädgården. Vice preses Bo Andersson, VD Carl-Anders Helander, f preses 
Sara von Arnold, preses Kerstin Niblaeus (frånvänd) och f preses Mårten Carlsson.
Nedan t v: Kerstin Niblaeus och Carl-Anders Helander med Kungliga Patriotiska Sällskapets 
sekreterare, direktör Marianne Reuterskiöld.
Nedan: Mingel i Donatorsfoajén. Foton: Ylva Nordin.
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Som fordonsgas komprimeras metan i 
regel till 200 bars tryck. Det medför 
både en enormt dyr infrastruktur och 
komplicerat bränslesystem på fordon. 
Ändå rymmer en sådan tank bara 21 % 
av den energi som ryms i en okompli-
cerad dieseltank av samma volym.

Redan för sex år sedan åkte dåva-
rande chefen för Volvo Leif Johansson 
runt först i Sverige och sedan i världen 
och visade upp sju lastbilar som drevs 
av lika många klimatneutrala bränslen.

Med sju kriterier i föregående stu-
dier (klimatpåverkan, energieffekti- 
vitet, arealanvändning, bränslets poten- 
tial, fordonsanpassning, bränslekost-

nad och infrastruktur) blev dimetyle-
ter, DME, bäst i test med 28,5 poäng. 
CBG (Compressed BioGas) fick 22,5. 
Etanol var sämst med 17,5.

Volvo leder utvecklingen av DME som drivmedel
I dagarna har Volvo Truck i Kalifornien 
i en globalt mycket uppmärksammad 
pressrelease gett tillkänna att man 
kommer att anpassa sin D13 (världens 
vanligaste dieselmotor på över 10 liter) 
till DME. Lokalt i Kalifornien und- 
viker man problemet med frånvaro 
av infrastruktur för DME, genom 
att samarbeta med företaget Oberon 

Fuels, som tagit fram en småskalig 
teknik för lokal kemisk omvandling av 
biogas till DME. Tredje part i detta 
samarbete är den stora livsmedelsked-
jan Safeway, som deltar för att på sikt 
kunna driva sin stora lastbilsflotta kli-
matneutralt med sådan DME.

Kemisk omvandling av biogas till DME
Kemin för biogasens omvandling till 
DME kan enklast förklaras i ”kokboks- 
termer”: Tag 4 delar metan. Bränn 1 
del av detta till koldioxid, vatten och 
värme. Tillsätt de 3 återstående de-
larna metan. Resultatet blir DME.

DME av biogas kan bli stort
Ny biomassa producerar naturen med solens energi genom att recirkulera koldioxid och 
vatten med växternas klorofyll som katalysator. Nya fossila bränslen kan naturen producera 
endast om den ges tillräcklig geologisk tidsrymd. I motsats härtill kan koldioxid recirkule-
ras kemiskt till metanol eller dimetyleter (DME) och deras olika produkter i nutid. 

Regeringens mål att Sverige ska ha fossilfri fordonsflotta år 2030 gör att uppgradering 
av biogas till fordonsgas är högintressant. Men hur ska det ske? Det finns ett flertal olika 
tekniker. Ingen kommer emellertid från det ofrånkomliga faktum att gasen metan kon-
denserar till vätska först vid -163°C.
Text: Jan-Gerhard Hemming  •  Illustration: Oberon Fuels.

Biogas

Jordbruk

Transport

Bygg & konstruktion

Ca 11 500 – 37 500 liter per dag

Syntetgas Metanol

DME

< 100’ x 100’

Småskalig produktionsenhet

Naturgas + CO2

Hushållningssällskapet Skaraborg arbetar på detta spår tillsammans med lantbrukare.
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Alltså, med kemisters formelspråk, bränn 1 del metan till 
koldioxid och värme.

Ekvation 1
       2O2 (från luft)
CH4  CO2 + 2H2O + värme

Ekvation 3
3CH4  + CO2  2CH3OCH3
3 metan 1 koldioxid 2 DME

Ekvation 2
3CH4 + CO2 + 2H2O 4CO + 8H2 4CH3OH 2CH3OCH3 + 2H2O
  metanol DME

Ekvation 4
CO2 + 3H2 CH3OH + H2O

Tillsätt återstående 3 delar metan. Låt den i Ekvation 1 
bildade värmen driva Ekvation 2.

Totalformel blir alltså

DME:s korta historia
Efter Montrealprotokollet 1987, som begränsade utsläpp av 
för ozonskiktet skadliga freoner, blev dimetyleter (DME) 
aktuell som harmlös ersättare som drivgas i t ex sprayflas-
kor. Snart upptäckte man att DME var ett utmärkt drivme-
del för dieselmotorer med ett cetantal 10 à 15 enheter högre 
än fossila diesels.

Volvo var med i första ledet och har alltså ca 20 års stu-
dier, tester och utvecklingsarbete bakom sig, när man nu 
lanserar en DME-driven motor. I mitten av april i år hölls 
5th International DME Conference i Ann Arbor nära Detroit 
i USA. Intrycket därifrån är att DME nu är så genomstu-
derat vad gäller standardiserings- och säkerhetsfrågor att 
DME står på tröskeln till ett kommersiellt genombrott.

Volvo var naturligtvis där och presenterade förutom sitt 
motortekniska kunnande även det samarbetsprojekt till-
sammans med Chemrec och Preem, där tio Volvolastbilar 
i Sverige utan problem kört sammanlagt ca 1 miljon km på 
förnybar DME, producerad genom förgasning av svartlut 
från pappersindustrin.

Globalt är DME som sagt på tröskeln till genombrott 
i transportsektorn. Inom andra användningsområden har 
genombrott redan skett. De stora tillverkarna av gasturbi-
ner General Electric, Siemens och Mitsubishi har godkänt 
DME som bränsle till sina gasturbiner. DME har redan 
stor användning som ersättare för LPG (gasol) som hus-
hållsgas i framförallt Kina och hela Ostasien. DME kan 
upp till 20 % inblandas i gasol utan minsta modifiering av 
munstycke eller annan utrustning.

Råvarubasen för DME
Två molekyler metanol blir lätt en molekyl DME och en 
molekyl vatten (se ovan, sista ledet i Ekvation 2). I princip 
kan allt material som innehåller grundämnet kol förgasas 
till syntesgas (en blandning av väte, kolmonoxid och kol-
dioxid) som i sin tur blir metanol och därmed även DME. 
Råvarubasen är alltså enorm och outsinlig genom att även 
koldioxid kan förenas med väte till metanol/DME. Allt 
större intresse knyter sig till sistnämnda som en möjlighet 

att lagra sol- och vindkrafts ojämna elproduktion i form av 
elektrobränslena metanol/DME framställda genom att väte 
från elektrolys av vatten får hydrera koldioxid till metanol:

Denna metanolsyntes är känd sedan jämnt hundra år och är 
nu så mogen genom förbättrade katalysatorer och reaktor-
designs att den går med 60 % verkningsgrad. Hela kruxet är 
den energiintensiva väteproduktionen. För att komma läng-
re måste man komma ifrån det förargliga, att en tredjedel av 
det dyra vätet blir till ingen nytta. 

I laboratorieskala kan man elektrolysera koldioxid löst i 
vatten och få CO + 2H2 vid katoden som sedan direkt blir 
metanol. Vid anoden blir det 1½O2 enligt

Det arbetas frenetiskt överallt i världen med att på detta 
eller andra sätt producera elektrobränslena metanol/DME 
utan att slösa bort det dyra vätet till vattenbildning.

DME brinner rent och är säkert
Det är enkelt modifiera en dieselmotor till DME. Som fram- 
går av de kemiska formlerna saknar metan, metanol och 
DME kol-till-kol-bindningar i sina molekyler. Det gör de-
ras avgaser sotfria. En DME-diesel behöver därmed inget 
partikelfilter. DME innehåller inget svavel. Det nya sjö-
fartsdirektivet som tvingar bort den billiga tjockoljan kom-
mer att leda till att DME blir ett mycket attraktivt drivme-
del till sjöss. DME är helt harmlöst för jord, vatten och luft. 
DME godkänns som drivgas i sprayflaskor för kosmetika!

I stort sett behöver Volvo bara byta bränslesystem på 
sin D13 dieselmotor som man nu introducerar med DME-
drift. Jämfört med kryogen och/eller högtrycksteknik i 
metanalternativet är det tekniskt okomplicerat och ekono-
miskt fördelaktigt. Jämfört med fossil diesel får man mju-
kare gång, mindre buller och prima kallstartegenskaper – 
ännu värdefullare i kallare klimat än Kaliforniens.

Kort sagt, DME är säker att hantera, lagra och tanka, 
harmlös för hälsa och miljö överhuvudtaget. På en fråga till 
Volvo för några år sedan vilka nackdelarna är blev svaret: 
”Det har vi letat efter länge men inte hittat några”.

Alltnog, i energidensitet är fossil diesel oslagbar. DME-
tanken under 5 bars tryck har 55 % av en enkel dieseltanks 
energiinnehåll av samma volym. Men motsvarande siffra för 
metantanken under 200 bar är endast 21 %. I energidensitet 
och därmed körsträcka per tankning vinner alltså DME 
över metan med faktorn 55/21=2,6. Både traktor- och lång-
tradarchaufförer kommer att värdesätta att fordonet i arbete 
går 2,6 gånger längre mellan tankningarna, för att inte tala 
om alla de andra fördelarna med DME.

Ekvation 5
   e CO + 2H2 vid katoden CH3OH
CO2  + 2H2O  
    1½O2 vid anoden



George Olahs metanolekonomi har tidigare avhandlats i 
KSLA Nytt & Noterat nr 2, 3 och 4/2009.
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För att tjäna pengar på män-
niskor som vill se stjärnor på en 
mörk himmel måste man enga-
gera det lokala näringslivet. Här 
har Keith Muir, chef för turist-
sektorn i Galloway Forest Park 
i sydvästra hörnet av Skottland, 
varit framgångsrik de senaste 
åren. I dag erbjuder lokala ho-
tell ”Stjärnskådarhelger”, med 
föredrag av professionella astro-
nomer, goda måltider och över-
nattning. Och, förstås, stjärn-
skådning mot den becksvarta 
himlen. Omsättningen för dessa 
hotell har ökat dramatiskt, och 

de ansvariga inom skogsförvaltningen är nöjda och stolta 
över utvecklingen.

– Satsningen på ”Dark skies” har inneburit nya möjlig-
heter för människor i inlandet, konstaterar Keith Muir. Och 
det är inte bara amatörastronomer som kommer. NASA har 
varit här och mätt mörkret, de blev både förvånade och im-
ponerade av hur svart himlen var. ”Ljusföroreningar” är ju 
en stor stötesten för astronomer i dag, det är nästan omöj-
ligt att hitta en riktigt mörk himmel. I alla fall i bebodda 
trakter. Men i det inre av Galloway Forest Park har vi den!

Engagera lokala företagare en nyckel
Idén att utnyttja mörkret för att öka turismen är ett spän-
nande exempel, bara ett av många initiativ som tagits av 
de ansvariga för skogsturismen i skogsparken i Galloway. 
Regionen är en ganska typisk glesbygd, med utflyttning, 
hög arbetslöshet och begränsat näringsliv. Hit kom Keith 
Muir för åtta år sedan för att försöka öka turismen och för-
bättra ekonomin för både skogsparken och för invånarna i 
regionen. Han och hans medarbetare har lyckats förbättra 
situationen under dessa år, och i dag pågår satsningar som 
kan ge en ännu bättre utveckling framöver.

– Timmer är fortfarande den överlägset största inkomst-
källan i Galloway Forest Park, mer än dubbelt så stor som 
inkomsterna från turismen, säger Keith Muir. Men turis-
men ökar hela tiden. Under mina drygt sju år här har antalet 
besökare vid våra besökscentra, där vi kan räkna dem, ökat 
från cirka 21 000 till över 50 000. Det totala antalet är 
större, men ökningen är nog proportionerlig.

Den stora mängden är vandrare och cyklister. Man har 
satsat stort på att bygga leder för dessa grupper, både för 
att göra det lättare för dem och för att hålla dem borta från 
skogsavverkningar. En liknande satsning är gjord för bil-
burna turister, som kan åka på så kallade ”Forest Drives”. 
Skogsparken försöker ta lite betalt från de bilar som kör 
runt dessa arrangerade slingor, men det är frivilligt ännu så 
länge för att inte avskräcka någon.

Turism ger nya jobb i Skottland

Mörk skog ger ljus framtid
Hur ökar man turismen i ett område med ont om attraktioner? Ett område som bara är en stor och väldigt mörk skog? 
I Skottland var svaret enkelt: man säljer mörkret – till människor som vill titta på stjärnor! Projektet ”Dark skies” visar 
hur man lyckas genom att se möjligheterna i de resurser man har.
Text & foto: Nils Lindstrand

T v: Archie McNeillie arbetar med besökarverksam-
heten vid Galloway Forest Park i sydvästra Skott-
land. En av hans uppgifter är att försöka styra besö-
kare till besökscentra och andra platser där de inte 
kommer i vägen för skogsbruket. Parkeringsavgifter 
är ett sätt att finansiera denna verksamhet.

T h:  Vid natursköna Clatteringshaws Visitor Centre 
bygger Galloway Forest Park om en existerande 
byggnad till modern och handikappanpassad 
restaurang med stora fönster mot sjö och berg. Man 
tar även bort en mängd träd för att förbättra utsik-
ten.

Resan till Skottland genomfördes med 
hjälp ett stipendium från Stiftelsen Hugo 
och Emma Björkmans minnesfond, som 
administreras av KSLA.

Keith Muir har som chef för 
turism och miljöfrågor lyckats 
mer än fördubbla turismen i 
Falloway Forest Park och även 
fått lokala entreprenörer och 
boende att engagera sig.
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– Hittills har tanken främst varit att visa turisterna 
”vacker skog”, säger Keith Muir. Men i några fall har vi 
avverkat innanför dessa slingor, och jag tycker att det är 
en bra idé att försöka visa upp skogsavverkning där vi kan. 
Människor tycker om att titta på stora maskiner och dra-
matiska processer, det märker vi där avverkningar skett nära 
allmänna vägar. Bilar stannar och familjer står och tittar 
länge och väl.

Nya centra ska ge mer pengar
Ett problem med den ökade turisttillströmningen är att de 
många besökarna inte haft någonstans att ta vägen när de 
vill äta, dricka och gå på toaletten. Bristen på sådan service 
har förstås även försämrat intäkterna.

– För några år sedan gjorde vi en storsatsning på ett 
årligt evenemang vi haft sedan länge, och ökade antalet be-
sökare dramatiskt. Men vi fick inte in mer pengar, i stället 
märkte vi en hel del irritation över att köerna till serveringar 
och toaletter blev långa, och många besökare åkte hem i 
förtid, berättar Keith Muir.

Nu råder man bot på detta. Med ett bidrag från staten 
på cirka 50 miljoner kronor bygger man tre nya besökscent-
ra, ett av dem nära staden Newton Stewart där Galloway 
Forest Park har sitt kontor i regionen. Detta centrum ska 
stå klart sent i höst.

– Förnyelsen kommer att betyda mycket, säger Keith 
Muir. De nya anläggningarna får stora moderna kafeterior, 
moderna cykelverkstäder och butiker, och tillräckligt med 
toaletter. Inte minst får vi ordning på logistiken, med nya 
tillfartsvägar och parkeringsplatser. Vi försöker också att se 
till att cyklister och vandrare kan komma ut i skogen utan 
att behöva trängas med bilarna.

Keith Muir berättar lite suckande om hur det fungerat 
hittills.

– De platser vi har använt som besökscentra har varit 
äldre anläggningar för skogsbruket. Anläggningen utanför 
Newton Stewart var till exempel en stor plantskola för hela 
Galloway. Sedan bestämde sig Forest Commission för att 
lämna över verksamheten till lokala entreprenörer för att ge 
fler människor en möjlighet att tjäna pengar på skogsbruket. 
Men de hus som då blev över vid plantskolan var inte anpas-

sade för sina nya roller som kafé, cykelverkstad och så vi-
dare. Toaletterna riskerade ständigt att svämma över, köken 
var underdimensionerade liksom hela elförsörjningen. Så vi 
ser verkligen fram emot att få våra tre nya centra färdiga för 
användning.

Svårt att ta betalt för natur
Men även med nya centra kan det vara svårt att ta betalt. 
Redan i dag har man infört parkeringsavgifter vid besöks-
centra och vid anläggningar som hjorthägn och fårhagar. 

– Människor tycker fortfarande att det ska vara gratis 
att ställa ifrån sig bilen och att titta på djur. Men vid de här 
anläggningarna arbetar vi med att ta dit djur och mata dem 
för att besökaren ska kunna se dem. Även vid besökscentra 
har vi en verksamhet som kostar oss pengar att driva och 
underhålla. Så vi försöker skapa förståelse för att det kostar 
några pund att parkera, berättar Keith Muir. 

Man kommer också att bygga plank framför hjortpar-
ken, inte minst för att vara rättvis mot de besökare som är 
beredda att betala för att komma nära och titta på hjortarna 
när de äter.

Besökare från tre länder
Upptagningsområdet för turismen i Galloway är ganska 
stort. Bilavståndet är några timmar till såväl storstadsregio-
nen i Skottland (80 procent av befolkningen bor i Glasgow 
och Edinburgh eller däremellan) och norra England, från 
Manchester och norrut. Dessutom kommer en hel del tu-
rister över havet, från Nordirland.

Fiske och jakt, då? Jo, det förekommer också som turist-
satsningar i dessa trakter. Men de sköts inte av skogsbru-
ket, utan av privata entreprenörer som arrenderar mark och 
bjuder in kunder från hela världen. En entreprenör håller 
också på att bygga upp ett nytt (!) whiskeybränneri, med det 
uttalade målet att göra detta till en turistattraktion.

Jag besökte området även för sju år sedan, då Keith Muir 
var ganska ny på sitt jobb och hade idéer men inte så mycket 
att visa upp. I dag har mycket hänt, och turism är en indu-
stri att satsa på för den ambitiöse entreprenören. Det blir 
spännande att se utvecklingen framöver.

KSLA Nytt & Noterat   •   nr 2  2013 11





12 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 2  2013

Mat i tiden
– livsstil, mode eller hälsa

Mat och hälsa fortsätter att engagera. Enligt den nyligen 
publicerade undersökningen ”Är maten värd sitt pris?” från 
konsultföretaget Macklean så anser konsumenterna att det 
viktigaste är att maten är hälsosam och näringsrik, därefter 
kommer ursprung, före smak, miljö och enkelhet. Ladda 
ner rapporten från www.macklean.se.

Men vad är då hälsosam mat, hur kommuniceras det 
runt mat och hälsa och vilken betydelse har våra matval 
ur miljösynpunkt? Dessa frågor försökte seminariet belysa.

Aggressiv LCHF-kommunikation
Andreas Gunnarsson, fil.dr från Göteborgs Universitet in-
ledde med att titta på hur kommunikationen av hälsa, sär-
skilt viktreduktion/bantning, ur ett sociologiskt perspektiv 
får att oss välja kost. Särskilt intressant är hur kommunika-
tionen kring LCHF-dieter skiljer sig från mer vetenskapligt 
välbelagda dieter. LCHF-förespråkare gör en populariserad 
översättning av dieten till allmän information. Budskapet 
är ”Var mätt och glad och bli smal, inga begränsningar i 
hur mycket du får äta så länge du låter bli kolhydraterna”. 
Kommunikationen är ofta aggressiv och gör gällande att 
det är en kost för alla. Vetenskapliga resultat som stödjer 

Den 27 maj hölls ett fullsatt, engagerat och intressant halvdagsseminarium ”Mat i tiden – livsstil mode eller 
hälsa” på KSLA. Ansvariga för arrangemanget var en arbetsgrupp i akademiens Kommitté för Matkvalitet och 
Folkhälsa, ledd av Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition vid Uppsala Universitet, som också var semi-
nariets moderator. 90 deltagare tog del av seminariet på plats och ca 20 deltagare i Grythyttan följde det via 
videolänk. Hela seminariet spelades in och kan ses och lyssnas på i sin helhet via länk på KSLA:s hemsida 
 (http://www.ksla.se/aktivitet/mat-i-tiden-livsstil-mode-eller-halsa/).
Text: Gina Kylin

LCHF hanteras ett och ett och populariseras och förenklas. 
Där samlade resultat saknas baseras kommunikationen på 
enskilda vittnesmål av typen ”Jag åt LCHF och tappade x 
kg på y veckor” i stället för att använda brett upplagda un-
dersökningar. Avslutningsvis visade Andreas  Gunnarsson 
några exempel på böcker om kost och kommunikation.

Med Mikael Fogelholm, professor i näringslära vid 
Helsingfors Universitet, tog vi ett rejält kliv över till hur 
arbetet går till när de nordiska näringsrekommendationerna 
revideras. Processen att ta fram NNR 2012, som närings-
rekommendationernas senaste version heter, har varit både 
bred och djup. Till grund för rekommendationerna ligger 
mycket omfattande genomgångar av vetenskapliga publi-
kationer. De nya rekommendationerna, som offentliggörs 
den 16 oktober 2013 i Stockholm, är matbaserade och kan 
enkelt uttryckas:
• Fettkvalitet är viktigare än kvantitet, d v s mer mjuka 

fetter och oljor.
• Ät mindre av raffinerade kolhydrater som socker.
• Ät mer mat med mycket fiber.
• Ät mindre kött.

Medelhavskost på svenska
Maj-Lis Hellenius, professor i kardiovaskulär prevention på 
Karolinska Institutet, guidade oss in i nordisk medelhavs-
kost (MHK). Hon menade att man ska se på det vi äter i ter-
mer av kostmönster. MHK är ett kostmönster som stämmer 
bra med Livsmedelsverkets kostråd. MHK kännetecknas av
• mycket omättat, lite mättat fett,
• baljväxter,
• frukt och grönsaker,
• nötter, mandel,
• mycket spannmål,
• fisk och skaldjur,
• måttlig alkoholkonsumtion,
• lite kött och köttprodukter,
• lite mjölk och mejeriprodukter.

Undersökningar visar att MHK t ex ger lägre dödlighet 
LCHF-kommunikationen skiljer sig från annan dietkommunikation. Ur 
Andreas Gustafssons presentation.
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och färre fall av cancer. En tydligt positiv effekt finns också 
på hjärt-kärlsjukdomar. Om LCHF har ett kostmönster 
med mycket animaliskt fett och protein så ökar dödlighe-
ten medan det motsatta gäller för ett LCHF-mönster med 
vegetabiliskt fett och protein från bönor. Atkins diet (låg 
andel kolhydrat och hög andel animaliskt fett) ökar risken 
för diabetes.

Maj-Lis Hellenius reflekterade avslutningsvis över hur 
utvecklingen ser ut just nu. Flera trender går åt fel håll; 
vi äter mer animaliskt fett i form av feta mejeriprodukter, 
färre konsumenter väljer nyckelhålsmärkt mat, vi har en 
hög sockerkonsumtion. Men hon påminde oss avslutnings-
vis att komma ihåg att mat framför allt är glädje, samvaro 
och avkoppling!

Har Livsmedelsverket fel?
Fredrik Nyström, professor i internmedicin, Linköpings 
Universitet, inledde med att säga: ”Livsmedelsverkets har 
fel i sina kostråd”. Han grundar sin ståndpunkt på att epi-
demiologiska studier (undersökningar av vad människor 
äter), som ligger till grund för NNR 2012, har för många 
felkällor, bl a underrapportering. Fredrik Nyström anser att 
interventionsstudier (förändring av kosten med uppföljning 
före och efter förändring) är bättre. Efter att gått igenom 
av ett antal studier med olika varianter av lågfettskost (här 
definieras Livsmedelsverkets kostråd som lågfett) versus 
LCHF drog Fredrik Nyström följande slutsatser:
• Överkonsumerade kolhydrater har flera olika negativa 

effekter som förhöjt blodsocker ,ökad lever- och visceral 
fetma.

• Effektiviteten för viktnedgång kan diskuteras för låg-
fettskost jämfört med lågkolhydratskost. 

• Kostråden är felaktiga och leder till ökad sjuklighet.

Mat och miljö
AgrD Charlotte Lagerberg-Fogelberg, Ideon Agro Food i 
Uppsala, guidade oss i hur våra val av mat påverkar miljön. 

När vi pratar om miljöpåverkan ska vi inte bara se till kli-
matpåverkan utan ta hänsyn till fler av Sveriges nationella 
miljömål.

Hur ska vi då äta mer miljösmart? Livsmedelsverkets 
rapport På väg mot miljöanpassade kostråd (http://www.slv.
se/upload/dokument/rapporter/mat_miljo/2008_livsmedels-
verket_9_miljoanpassade_kostrad.pdf) kan vara en hjälp på 
vägen. Ska du vara miljösmart så ska du kombinera flera 
åtgärder. Den miljösmarte äter mer inhemskt producerad 
frukt och grönt och gärna grövre grönsaker och rotfrukter. 
Hen undviker bananer och citrusfrukter och sådant som 
flugits hit. Så äter hen naturligtvis efter säsong och mer 
ekologiskt. Vi äter mindre kött och mejerivaror men när 
vi äter det väljer vi det som kommer från grovfoderbaserad 
produktion, gärna naturbete. Svensk rapsolja är också bra 
men viktigast av allt: ”Ät upp maten!”

”Extra, extra – read all about it!”
Avslutningsvis reflekterade Lotta Skogholm, vetenskaps-
journalist från Stockholm, över när och hur mat hamnar på 
löpsedeln. Hon hade samlat på sig löpsedlar i tre månader 
och av dessa hade 30 % anknytning till mat. Det får sä-
gas vara en hög andel särskilt som media säger att mat inte 
säljer! Det är enkla budskap och direkt tilltal som gäller. 
Vi fick lära oss att det ska finnas krok och vinkel för att 
sälja. Som journalist ska man vara konsekvensneutral, d v s 
inte bry sig om konsekvensen av det som berättas. Media 
har svårt med riskvärdering och likaså kunskapsvärdering. 
En tyckare kan värderas lika högt som experter och vad är 
egentligen en expert?

Efter en avslutande, tidvis het debatt, släpptes vi ut i den 
vackra donatorsfoajén där det serverades spännande små-
plock – vad sägs om smör med hackad löktrav och spansk 
körvel till små bröd med nässlor i och till det ett svalt glas 
vin. Nöjda strömmade vi ut på terrassen och sög i oss rest-
erna av försommarvärmen. Diskussionerna? Ja, de fortsatte 
en god stund!

Medelhavskost stämmer i mycket med Livsmedelsverkets rekommendationer. Ur Maj-Lis 
Hellenius presentation. Mediterranean Diet Score, N Engl J Med 2003;348:2599-2608.

Vem ska man tro på? En expert är lika god som en annan. 
Ur Lotta Skoglunds presentation.
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En central roll för Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien är att ta upp frå-
gor inom de areella näringarna som vi 
tycker behöver belysas och att initiera 
verksamheter vi tycker behövs. De 
tas sedan om hand där intresse och 
resurser finns. Långt tillbaka i tiden 
gällde det uppgifter lämpade för både 
Jordbruksdepartement och agrara 
myndigheter, vilka alla från början 
drevs av akademien och som efterhand 
”knoppades av” till staten. 

Dagens Formas – tidigare SJFR 
(Skogs- och jordbrukets forsknings-
råd) – hade kontor i vårt hus och 
akademiens sekreterare var samtidigt 
SJFR:s huvudsekreterare.

Akademiens skogshistoriska ut-
skott avknoppades till Skogshistoriska 

Efter tre synnerligen framgångsrika år avslutar nu akademien fas I av tankesmedjan ”The Secretariat 
for International Forestry Issues”, SIFI. Hur fortsättningen kommer att bli vet vi inte i dagsläget. Arbete 
pågår för finansiering av en fas II.
Text: Åke Barklund

En tillbakablick för framtidens skull
Sekretariatet för Internationella Skogsfrågor

Sällskapet som idag har ett tusental 
medlemmar och stor verksamhet. 

I sen tid kan man peka på Eko-
logiskt Forum som fanns i vårt hägn 
i 7–8 år och som nu drivs vidare av 
Stockholm Environment Institute.

Projektet ”Sustainable Forest 
Management Africa”, idag den in-
ternationella NGO:n ”African Forest 
Forum” (AFF), är ett mycket alert nät-
verk, utsett av African Union att före-
träda hela kontinenten i internationella 
skogsfrågor. AFF har 600 medlem-
mar varav 95 procent är afrikaner från 
47 olika länder. Det började som ett 
KSLA-projekt tillsammans med FAO 
och African Academy of Sciences för 
10 år sedan. 

Internationella skogskommittén
Varje avdelning i akademien driver 
som bekant kommittéer; i skogsav-
delningen bland annat Kommittén 
för Internationella Skogsfrågor. Den 
initierades av skogsavdelningens ord-
förande Hans Ekelund för knappt 15 
år sedan. Hans hade nyligen varit ge-
neraldirektör för Skogsstyrelsen och 
såg behov av ökat svenskt internatio-
nellt skogligt engagemang. Han före-
slog den oberoende arenan KSLA som 
lämpligaste hemvist. Hans Ekelund 
gick våren 1999 själv in som ordfö-
rande i kommittén och jag blev dess 
sekreterare. Strax före dess hade jag 
varit i Finland, som konsult i fråga om 
internationellt skogssamarbete. Jag 
kommer särskilt ihåg en diskussion 

Foto: FAO.
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med Enso Gutzeit – som på ett mycket 
pragmatiskt vis sände ut medarbetare 
i världen, särskilt i Sydostasien och 
Sydamerika med det blandade koncep-
tet: ”Business, Bistånd, Internationell 
skogspolitik och Promotion av medar-
betarna”.

– Våra anställda ges internatio-
nella erfarenheter och får känna på 
världskonkurrensen och de får möj-
ligheter att tjäna lite extra pengar 
som ju utlandstjänster normalt inne-
bär. Företaget å sin sida får idéer om 
möjliga framtida investeringar i varma 
länder, sade Enso. Och fortsatte:

– Vi skapar luckor i vår egen orga-
nisation som möjliggör vikariat, flexi-
bilitet och karriärvägar!

Den idén, att Business, Bistånd, 
Skogspolitik och Personalutveckling 
hänger samman och korsbefruktar 
varandra, har jag haft med mig sedan 
dess. Att insikten lever kvar i Finland 
märker vi i SIFI-samarbetet med Jan 
Heino, finsk legendar i internationella 
skogsfrågor.

Akademiens kommitté var redan 
från början en blandning av ledamöter 
och externa experter från hela skogs-
klustret. Bland kommitténs första ak-
tiviteter ingick en studieresa till just 
Finland hösten 1999 och en systema-
tisk genomgång av vilka internationel-
la konventioner och avtal som Sverige 
skrivit på och som på olika vis påver-
kar vår skogsnäring. Det är viktigt att 
vara i kontakt med de internationella 
processerna med det dubbla syftet att 
se till att vi kan fortsätta att driva vårt 
framgångsrika skogsbruk och att vi 
kan assistera andra i utvecklingen av 
deras skogsbruk. Naturligtvis ska vi i 
det arbetet från andra länder ta till oss 
alla goda idéer och relevanta arbetssätt 
som vi inte själva har ”tänkt på”.

Amerikansk modell
Hans Ekelund ersattes så småningom 
en kort tid av Sven Sjunnesson och se-
dan mer permanent av Björn Lundgren 
som fortfarande är kommitténs ordfö-
rande. Oktober 1999 till 2004 – då 
jag var utomlands i 5 år – sköttes se-
kreterarjobbet av Carl-Gustaf Dalin, 
tidigare Skogsstyrelsen. Hemma igen 
blev jag 2005 åter kommitténs sekre-
terare. Den hade fortsatt att vartannat 
år göra en studieresa utomlands och 
i november 2005 åkte vi, med pre-
ses Mårten Carlsson och vice preses 
Jan-Åke Lundén som förstärkning, 
till Washington DC. Där träffade vi 
under en knapp vecka drygt dussinet 
skogliga myndigheter, organisationer, 
företag och ”think-tanks”. 

De där fem dagarna i lobbyis-
mens huvudstad var givande och en 
ögonöppnare för många av oss. Under 
sista kvällens summering i baren på 
Lombardy Hotell på Pennsylvania 
Avenue frågade preses Mårten 
Carlsson:

– Vad har vi i Sverige som liknar The 
Forest Trends, The Forest Dialogue, 
World Resources Institute, Resources 
for the Future och American Forest 
Foundation, d v s tankesmedjor där 
diskussioner kan föras fritt och obe-
roende? 

– Vi har tankarna här i akademiens 
Skogskommitté, sa någon av oss. Men 
vi har inte smedjan, d v s resurserna, 
att seriöst och på allvar sätta tänderna 
i viktiga och avgörande frågor för våra 
svenska skogars och vår skogsnärings 
framtid.

Så åkte vi hem och funderade på 
hur vi skulle kunna bygga upp en 
smedja kring de goda tankarna.

Ett gott samarbete
Våren 2006 blev jag så aka-

demiens sekreterare och VD och 
vi lyckades då engagera Skog Dr. 
Fredrik Ingemarsson som internatio-
nella skogskommitténs sekreterare. 
Funderingarna att förstärka skogs-
kommittén till en ”smedja” malde på. 
Sommaren 2008 höll vi ett tvådagars-
seminarium med alla intressenterna 
uppe på Enaforsholm. Det ledde till 
gott samarbete med SLU och en del 
positiva signaler från övriga. Med 
ekonomiskt stöd från KSLA, SLU, 
Regeringskansliet och WWF (en 
sammanlagd budget på ca en miljon 
kronor) har SIFI arbetat vidare och på 
tre år åstadkommit väldigt mycket. Jag 
vill framhålla tre saker:

Sverige behöver en oberoende tan-
kesmedja av SIFI:s slag – egentligen 
flera. Var annars resonerar vi t ex om 
de allt snabbare världstrender som på-
verkar skogsnäringen?

Konceptet ”Business + Bistånd + In-
ternationell skogspolitik + Promotion 
av medarbetarna” är inte självklart för 
alla, men bitarna hänger tydligt ihop 
och korsbefruktar varandra som jag ser 
det.

SIFI:s resultat – utväxlingen av 
insatta medel – är enormt beroende 
på kapaciteten hos de personer som 
arbetat med SIFI, särskilt Björn 
Lundgren, Fredrik Ingemarson och 
Reidar Persson, och på KSLA:s infra-
struktur: praktiskt, kompetens- och 
prestigemässigt. ”The enabling envi-
ronment” har varit gott, akademien 
bör vara stolt.

Utbyte mellan experter från olika delar av världen är idag 
avgörande för att möta de globala utmaningarna. Ett 
tillfälle för sådant utbyte gavs vid ett möte om globala 

trender arrangerat av SIFI  på KSLA 2011.
Foto: Anna Ström.
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Det finns många sätt att strukturera 
en sammanfattning av vad SIFI gjort, 
t ex att lista allt – analyser och studier, 
seminarier, skrifter, nyhetsbrev, stu-
dieresor, värdskap för besökare, sam-
arbetsprojekt, etc. – i någon form av 
kronologisk och ämnesmässig ordning. 
Detta har gjorts och upptar ett fem 
sidor långt dokument som finns till-
gängligt på www.sifi.se. Det sätt som 
jag har valt är att utgå från SIFI:s tre 
huvudmålsättningar: omvärldsanalys, 
information och stöd till kapacitets-
uppbyggnad, och exemplifiera vad som 
gjorts och hur för att svara mot dessa.

Omvärldsanalys av frågor av betydelse och 
intresse för svensk skogssektor
Detta är en väsentlig del av SIFI:s ar-
bete och även om resurserna har varit 
begränsade har ett mycket stort antal 
aktuella frågor behandlats via studier, 
seminarier, arbetsgrupper, skrifter m m. 
Det har gjorts genom sekretariatets 
eget arbete (med stöd av KSLA:s kans-
li), med hjälp av frivilliga insatser av 
KIS ledamöter och andra, samarbete 
med andra svenska och internationella 
aktörer, samt med konsulter och prak-
tikanter, de senare ofta studenter från 
SLU. 

Det ovan nämnda projektet ”Den 
svenska resursbasen för internationellt 
skogligt arbete” var den första större 
insatsen av den typ en tankesmedja 
förväntas arbeta med när det gäller 

På föregående uppslag har Åke Barklund sammanfattat historiken bakom tankesmedjan, som utgörs av 
KSLA:s Kommitté för Internationella Skogsfrågor (KIS), som fungerat som styrgrupp, och the Secretariat 
for International Forestry Issues (SIFI).

Här sammanfattar jag vad som gjorts under fas I. Två påpekanden är väsentliga: 1) det är inte me-
ningsfullt att försöka skilja mellan vad KIS gjort och vad Sekretariatet gjort, de två har varit intimt 
sammanlänkande i en tankesmedja som vi för enkelhetens skull också kallar SIFI, 2) SIFI startade formellt i 
början av 2010, men har i realiteten fungerat sedan 2007/2008 då KSLA fick extra resurser som möjliggjorde 
genomförandet av projektet ”Den svenska resursbasen för internationellt skogligt arbete”.
Text: Björn Lundgren

Aktiviteter under fas I, 2007–2013

Tankesmedjan för Internationella Skogsfrågor

omvärldsanalys, d v s omfattande bak-
grundsstudier, intervjuer och enkät-
undersökningar, arbetsgrupper som 
diskuterade olika komponenter av ma-
terialet, ett större seminarium där re-
sultatet diskuterades, och slutligen en 
sammanfattande skrift som aktivt dis-
seminerats till berörda parter. Arbetet 
noterades i Finland och det finska 
Jordbruks- och Skogsdepartementet 
initierade tillsammans med SIFI en 
gemensam finsk-svensk studie som, via 
analyser, seminarier i både Stockholm 
och Helsingfors, arbetsgrupper m m, 
ledde fram till skriften Export av skog-
ligt kunnande från Finland och Sverige 1.

Många seminarier har arrangerats, 
ofta i samarbete med andra KSLA-
kommittéer och/eller departement, 
Skogsstyrelsen, SLU, WWF, LRF 
Skogsägarna m fl, kring frågor som 
rör skogliga aspekter av relevans för 
Sverige i internationellt konventions-, 
lagstiftnings- och policyarbete, fram-
förallt inom EU och Europa, om sko-
gen och klimatet, och om skogen och 
energin. SIFI har tagit fram en skrift, 
på både svenska och engelska, som 
sammanfattar dessa frågor och deras 
relevans för Sverige – Internationell 
skogspolicy – en översikt 2.

Två mycket intressanta ämnesom-
råden, och analyser som gjorts kring 
dessa, presenterades vid ett antal kon-
ferenser på KSLA under 2011. Den 
första, som byggde på ett samarbete 

med den amerikanska tankesmedjan 
Rights & Resources Initiative hand-
lade om ”Global trends – implica-
tions on the development and use of 
natural resources”. Det andra ämnet, 
som belystes under två seminarier i 
ett samarbete med tre andra KSLA-
kommittéer, och med studier och bak-
grundsanalyser gjorda av bl a IIASA, 
FAO, SEI och ett antal svenska och 
europeiska universitet, tankesmedjor, 
konsultbolag och NGOs, behandlade 
den internationellt mycket heta frå-
gan om det globala behovet av, och 
konflikter kring, mark för matgrödor, 
skogsråvara och energi. Arbetet resul-
terade i skriften The global need for food, 
fibre and fuel 3.

Många större och mindre semi-
narier – de senare ofta refererade till 
som ”tankesmedjor” – har arrangerats 
i samband med besök i Sverige av in-
tressanta och relevanta personer eller 
institutioner, vissa inbjudna av SIFI/
KSLA, i andra fall där SIFI dragit 
nytta av besök arrangerade för andra 
ändamål. Till de större sådana ar-
rangemangen kan nämnas seminariet 
”The transformation of the Canadian 
forest sector and Swedish experience”, 
som var ett samarrangemang med 
Kanadas ambassad, med ett stort antal 
personer från kanadensiska ministerier 
och skogsorganisationer som talare. 
Andra mindre seminarier har ordnats 
kring frågor som restaurering av skog 

SIFI
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och landskap (med World Resources 
Institute och SLU), om skogligt sam-
arbete mellan Sverige och Afrika (med 
African Forest Forum) och om utökat 
svenskt samarbete med IUFRO (med 
IUFRO:s ledning).

Sveriges, till en början mycket kon-
troversiella men efter fyrtio år mycket 
lyckade, stöd till uppbyggnad av en 
massa- och pappersfabrik – Bai Bang 
– och försörjningen med vedråvara 
till denna i Vietnam och vad man lärt 
av denna erfarenhet var ämnet för en 
större analys under 2011–2013. Det 
avslutades nyligen med ett stort semi-
narium ”Experiences from Bai Bang 
with global reflections”. 

Information kring internationella förhållanden
Detta inbegriper insamling och bear-
betning av information kring de frågor 
som tagits upp till omvärldsanalys och 
andra internationella frågor och tren-
der, samt att göra denna tillgänglig för 
svensk skogssektor och folk verksam-
ma inom denna. Det viktigaste instru-
mentet för att göra information till-
gänglig är via SIFI:s hemsida (www.
sifi.se). Denna är mycket professionellt 
och effektivt designad och innehåller, 
förutom förhandsinformation och re-
ferat kring olika arrangemang också 
kalendarium, länkar till ett stort antal 
relevanta skogliga hemsidor, databaser 
över forsknings- och andra relevanta 
rapporter och naturligtvis en stor 
mängd relevanta nyheter inom det in-
ternationella skogsområdet. Dessa ny-
heter är lätt sökbara i ett nyhetsarkiv.

Kvartalsvis har SIFI utgett ett ny-
hetsbrev – sammanlagt 11 nummer till 
dags dato – både digitalt och i pappers-
format, med närmare 500 prenume-
ranter. Nyhetsbreven har normalt ett 
tema med flera korta artiklar av olika 
experter. Bland teman som behand-
lats finns sådana som också har varit 
föremål för andra insatser, t ex semi-
narier eller skrifter, och sådana som 
initierats via intressanta kontakter och 
angelägna frågor. Som exempel kan 
nämnas: Kinas råvarubehov, skogs-
bruk i Ryssland, skogligt utvecklings-
samarbete, ’the forest policy processes 
in Europe’, IUFRO och Sverige, och 
senast, ’forestry in Vietnam’.

Många av de större SIFI-ar-
rangemangen har resulterat i skrifter av 
olika slag. Så har t ex SIFI varit ansva-
rig för produktionen av inte mindre än 
sju nummer av KSLA:s tidskift sedan 
2008, bl a de ovan nämnda skrifterna 

om svensk resursbas för internationellt 
skogligt arbete, om finsk-svensk ex-
port av skogligt kunnande, om inter-
nationell skogspolicy och om det glo-
bala behovet av mat, fiber och energi. 
Dessutom har en omfattande studie 
över ’Swedish-African forest relations’ 
resulterat i ett nummer av KSLAT 4, 
liksom en sammanfattning av ett an-
tal seminarier kring ämnet ”Skogens 
roll i ett framtida globalt klimatavtal”. 
Slutligen var SIFI ansvarigt för att 
koordinera framtagandet av en andra 
reviderad och uppdaterad upplaga av 
informationsbroschyren The Swedish 
Forestry Model 5.

En viktig del av arbetet med att 
inhämta information är att delta i stu-
dieresor och internationella möten, att 
vara en plattform för informationsut-
byte, och att arrangera och/eller vara 
värd för besök i Sverige av skogligt 
intressanta personer och institutioner. 
SIFI har arrangerat egna studieresor 
till bl a Österrike och Storbritannien, 
eller så har enskilda medlemmar av 
KIS rapporterat på hemsidan eller i 
seminarieform om deltagande i in-
ternationella möten och resor, t ex 
Världsskogskongressen i Buenos Aires, 
Committee on Forestry (COFO) vid 
FAO, African Forest Forum, olika 
konventionsdiskussioner, skogsbruk 
och skogsindustri i USA m fl. En vik-
tig roll som SIFI har spelat är att tjäna 
som en plattform för utbyte av interna-
tionellt relevant information som leda-
möterna i KIS och deras institutioner 
är involverade i. Slutligen har SIFI va-
rit värd för ett stort antal besök, eller 
för delar av besök, av skogliga grupper 
från Chile, Vietnam, Kina, Ryssland, 
Kanada, Afrika och Finland. 

Stödja kapacitetsuppbyggnad i Sverige för 
internationellt arbete
Redan genom sitt första stora uppdrag 
– analysen av den svenska resursbasen 
för internationellt skogligt arbete – 
kom SIFI att fokusera på behovet av 
att stödja uppbyggnaden av både in-
dividuell och institutionell kapacitet 
att handha och förhålla sig till inter-
nationella skogliga förhållanden och 
trender. Att senare även Finland har 
betonat sitt behov av kapacitetsför-
stärkning och samarbetat med SIFI i 
detta är en styrka.

Det finns många olika sätt att arbe-
ta med resursbasuppbyggnad. För SIFI 
har det varit viktigt att påverka SLU i 
sitt internationella undervisnings- och 

forskningsarbete, t ex genom att ak-
tivt arbeta med information gentemot 
studenter och forskare, hjälpa SLU att 
koordinera ansökan om att få arran-
gera IUFRO:s Världskongress 2019, 
att förmedla kontakter mellan svenska 
och internationella forskare m m. SIFI 
har också aktivt bidragit till att sprida 
de förslag och rekommendationer som 
blev resultatet av både den svenska och 
senare den finsk-svenska analysen av 
hur vi kan och bör förstärka resurs-
basen, till organisationer och depar-
tement.

SIFI har etablerat en arbetsgrupp 
för resursbasutveckling för att leda 
detta arbete. Via hemsidan informerar 
SIFI också om internationella arbets-
tillfällen för skoglig expertis av olika 
slag. 

Genomlysning av SIFI och framtiden
Det är ingen tvekan om att SIFI, med 
vilken måttstock man än väljer att be-
döma dess arbete, har varit enstående 
produktivt och framgångsrikt, trots 
begränsade resurser. Redan efter ett 
års formellt arbete, under 2011, gjor-
des en genomlysning av verksamheten 
och behovet av en fortsatt uppbygg-
nad av tankesmedjan SIFI av ambas-
sadör Lennart Båge. Hans slutsats 
var i korthet att skogslandet Sverige 
i allra högsta grad behöver en obero-
ende analysfunktion av internationella 
förhållanden och trender som påver-
kar det svenska skogssektorn, och att 
en sådan ”tankesmedja” för att operera 
optimalt och effektivt borde arbeta 
med en fast stab av 4–5 experter och 
en budget på ca 3–5 miljoner kronor 
om året. Vi har sagt att detta är målet 
att sträva efter i det vi kallar för fas II. 
Just nu ser det inte helt ljust ut vad gäl-
ler möjligheterna att få fram en finan-
siering av denna storlek, men vi jobbar 
fortfarande på att nå dit.

Fotnötter:
1. KSLAT nr 7 2012.
2. KSLAT nr 5 (sv) & nr 6 (eng) 2010.
3. KSLAT nr 4 2012.
4. KSLAT nr 2 2011.
5. Publicerad 2009.
Alla skrifter finns att beställa/ladda ned på aka-
demiens hemsida: www.ksla.se.
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Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
söker värdskapet för International 
Union of Forest Research Orga-
nizations (IUFRO) XXV:e världskon-
gress 2019. Sekretariatet för interna-

Sverige nådde finalen
Under en klarblå himmel genomförde IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) ett 
besök till Stockholm i slutet av mars för att bedöma organisationen bakom det svenska anbudet att 
arrangera IUFRO:s världskongress 2019. Efter noggrann utvärdering valdes Sverige, tillsammans med 
Tyskland och Brasilien, ut att presentera ansökan för IUFRO:s styrelse den 10 juni i Costa Rica. Styrelsens 
beslut offentliggörs i slutet av juni. SIFI:s programansvarige Fredrik Ingemarson presenterade med stöd 
av SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse den svenska ansökan på plats i San José.
Text: Fredrik Ingemarson

Sekretariatet för Internationella Skogsfrågor IUFRO 2019

tionella skogsfrågor (SIFI) har initierat 
och samordnat ansökningsprocessen. 
En nationell arbetsgrupp för IUFRO 
har byggts upp i syfte att ta ett över-
gripande ansvar för att ansökan utfor-

mas i linje med IUFRO:s önskemål. 
Sverige har också en kandidat för vice 
ordförandeskapet i IUFRO inför 2014 
– professor Björn Hånell, SLU.

IUFRO:s världskongress – en global mötesplats
IUFRO:s världskongress är en av de 
största globala skogliga mötesplat-
serna med omkring 3 000 delegater. 
Forskare och intressenter från alla 
delar av världen diskuterar tvärveten-
skapliga och tekniska frågor som rör 
prioriterade områden inom forskning, 
politik och förvaltning. Kongressen 
genomförs vart femte år och återspeg-
lar IUFRO:s ledande roll som globalt 
nätverk för forskningssamarbete inom 
natur - och samhällsvetenskap.

Samarbetet inom IUFRO har det 
primära syftet att presentera effektiva 
och forskningsbaserade svar på skogs-
relaterade frågor av intresse för besluts-
fattare och andra grupper i samhället, 
även utanför skogssektorn. IUFRO 
har definierat sex centrala teman i sin 
nuvarande strategi. De är: Skogar för 
människor, Skog och klimatföränd-
ringar, Bioenergi, Bevarande av bio-
logisk mångfald, Interaktioner vatten 
och Resurser för framtiden. Särskild 
uppmärksamhet ägnas ekologiska, 
sociala och ekonomiska dimensioner. 
Med utgångspunkt från mer än 250 
vetenskapliga enheter i nio divisioner 
stödda av tvärvetenskapliga arbets-
grupper är IUFRO:s nätverk unikt 
positionerat för att ta itu med gräns-

Fredrik Ingemarson är ordförande för den svenska organisationskommittén inför IUFRO 2019 och 
programansvarig för Sekretariatet för internationella skogsfrågor (SIFI). Här presenterar han Sveriges 
ansökan vid IUFRO:s besök i mars.
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överskridande utmaningar som är för-
knippade med skog och träd (läs mer i 
SIFI:s nyhetsbrev nr 9).

Kriterier för utvärderingen
De viktigaste kriterierna för utvärde-
ringen av förslagen är värdland och 
stad, finansiella åtaganden, kongress-
plats och exkursioner.

Sveriges Lantbruksuniversitet har 
nyligen utvärderats och rangordnats 
som första klass inom flera viktiga 
skogliga forskningsområden.

Skogssektorn har varit en av hörn-
stenarna i uppbyggnaden av den svens-
ka ekonomin och är idag den största 
nettoexportsektorn. Sverige har lång 
erfarenhet av att hantera skogen och 
dess resurser. Den svenska modellen 
innebär stabila institutioner och mark-
nader, kontinuerlig utbildning och di-
alog mellan forskning och intressenter.

Exkursioner ingår i vårt kongress-
program och ger enastående möjlig-
heter att belysa hållbart skogsbruk 
och den historiska och politiska ut-
vecklingen mot en grön ekonomi. 
De boreala skogarna har mycket att 
erbjuda i form av unika ekosystem av 
stor betydelse för det globala klimatet. 
Förvaltning av ekosystemen och bru-
kandeformer varierar kraftigt från det 
öppna landskapet i söder till de bergiga 
områdena i norra Sverige. 

Värdskapet för en världskongress 
skulle vara ett utmärkt tillfälle att lyfta 
Sveriges internationella profil, vilket är 
bakgrunden till att SIFI engagerat sig 
i ansökningsprocessen.

Om Sverige blir utsett till värd-
land så bjuder Stockholm stad på en 
välkomstbankett i Stadshuset. Staden 
rankas högt som internationell kon-
gresstad och har utmärkta kommuni-

kationer. Stockholmsmässan i Älvsjö 
uppfyller IUFRO:s krav för konfe-
rensanläggningen och dit tar man sig 
snabbt med direkttåg från city var 10:e 
minut.

Stöd från Nordiska Ministerrådet 
Nordiska Ministerrådet stödjer ansö-
kan tillsammans med ett stort antal 
svenska intressenter som varit mycket 
engagerade i planeringen. Erfarna ex-
kursionsledare har lagt upp program-
met som täcker in vårt land från norr 
till söder och vi har planerat exkur-
sioner till våra nordiska grannländer. 
Arbetet med den svenska ansökan har 
gett oss fina möjligheter att marknads-
föra Sverige och Norden. Jag är över-
tygad om att Stockholm skulle vara en 
utmärkt plats för den kommande kon-
gressen 2019, 90 år sedan den VII:e 
kongressen hölls i Sverige 1929. 

Lördag 3 augusti 
11.00 Visning av Fjällträdgården, trädgårdsmästarna guidar.
12.00 Lunchföreläsning, Maria Sandström om boken Trädgård 
i kallt klimat.
13.00 Åke Bruce, KSLA, visar runt i barrpinetet på Holmen och 
berättar om inventeringsrutorna.
14.00 Visning av trädgården, trädgårdsmästarna guidar.
14.30 Bo Berglund, värd på Enaforsholm, berättar om Fjäll-
gården och dess historia.
15.00 Bastun varm (50 kr), Enan och Lillån är badvänliga och 
Fjällbaren öppen.
15.30 Lisa Öberg berättar om sina böcker: Fjällens urgamla 
granar och sagoboken Old Rasmus & Old Tjikko.
19.30 Wille Carlsson, naturfotograf från Storlien, visar bilder 
och berättar om fjällfloran.

Söndag 4 augusti
11.00 Visning av Fjällträdgården, trädgårdsmästarna guidar.
12.00 Lunchföreläsning: Trädgård i kallt klimat, Maria 
Sandström.
13.00 Åke Bruce, KSLA, visar runt i barrpinetet på Holmen och 
berättar om inventeringsrutor.
14.00 Visning av Fjällgården, trädgårdsmästarna guidar.
15.00 Bastun är varm (50 kr). Enan och Lillån är badvänliga 
och baren öppen.

Enaforsholms Fjällträdgård
– botanisk trädgård i växtzon 8
Trädgårdsdagar 3–4 augusti
Öppet från 10.00. Fri entré till fjällträdgården, guidning 
och föreläsning. Ingen föranmälan – fritt att delta i pro-
gramaktiviteterna. Samling vid entrén till 
trädgården. Fika och lunch, hembakat/
hemlagat finns att köpa kl. 10–15. Middag 
kl. 18.00, förbokas senast dagen före. 

Enaforsholms Fjällträdgård grundades 1949 av trädgårdsex-
perten Sven Gréen. Den sköts av studerande på landskapsar-
kitektprogrammet vid SLU på Alnarp, under överinseende av 
hortonom Maria Sandström. 
Enaforsholm Fjällgård, Enaforsholm 289, 830 15  DUVED
Tel 0647-730 26, www.enaforsholm.se

Texten ovan skrevs innan beslutet om vilket land som vann arrangörskapet fattats. Idag vet vi att Brasilien tog hem IUFRO 
2019, se notis på SIFI:s hemsida http://www.sifi.se/nyheter/iufro-world-congress-2019/.
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Totalt 39 personer, varav 19 ledamöter, mötte upp utan-
för Herrgården där vår hyresgäst och jaktarrendator Stefan 
Hägg hade förberett kaffe och smörgås. Det var särskilt 
efterlängtat av de som kom med bussen. Preses Kerstin 
Niblaeus och Carl Henric Kuylenstierna, ordförande för 
Barksätters styrelse, hälsade alla välkomna. Efter det efter-
längtade kaffet klev vi på bussen och vår fantastiske chaufför 
rattade den med säker hand på den snirkliga och lilla grus-
vägen mot Risön. De sista 300 meterna fick vi promenera.

Risön intressant ur forskningssynpunkt
Väl framme vid första exkursionspunkten bjöds det på ett 
glas Sav, ett mousserande björkvin från Jämtland, innan 
deltagarna fortsatte ut på den renoverade bron. Där invig-
ningstalade ledamot Lisa Sennerby Forsse och berättade 
att hon som forskningschef på Skogforsk besökte Risön 
första gången 1998 tillsammans med bl a dåvarande aka-
demijägmästaren Bo Carlestål för att se hur Risön skulle 
kunna användas för forskningsändamål – Barksätters do-
nator hade som önskemål att möjliggöra forskning inom 
jordbruk, skogsbruk och husdjursskötsel. Efter talet klippte 
Lisa Sennertby Forsse av det blågula bandet och förklarade 
den renoverade bron invigd. 

Vi fortsatte över till Risön för att beskåda den föränd-
ring som skett efter en omfattande gallring. Ledamöterna 
Stig Lindén och Lena Gustafsson (tillika medlemmar i 
Barksätters styrelse), skogsförvaltare Jan Karlsson från 
Skogstjänst och Sören Eriksson från Hushållningssällskapet 
lotsade oss genom Risöns flora och fauna och den restaure-
ring som gjorts och som påbörjades hösten 2011.

Vårexkursionen till Barksätter
Den 16 maj avlöpte akademiens årliga vårexkursion, denna gång till Barksätter. Många punkter skulle 
avhandlas, inklusive två invigningar, och vi arrangörer blev smått stressade när bussen från Uppsala och 
Stockholm visade sig vara en halvtimme sen. Men vi hade en fantastisk dag med strålande sol, många intres-
santa presentationer och diskussioner, god mat tillagad av vår egen Linda och vi slutade i tid. Alla deltagare 
tycktes vara nöjda.
Text: Akademijägmästare Birgitta Naumburg  •  Foto: Akademiagronom Eva Ronqvist

Risön är en 18 hektar stor ö som ligger i sjön Viren. 
Den är klassad som objekt med högt naturvärde och två av 
ekarna är klassade som nyckelbiotop. Flygfoton från 1954 
visar att ön då var glest beskogad och tydligt påverkad av 
betesdrift och slåtter. Fram till mitten av 1980-talet betade 
får under sommaren. År 1998 fick Skogforsk i uppdrag att 
genomföra en inventering av Risön för att se vilka natur-
vårdsbiologiska studier som skulle kunna vara lämpliga att 
utföra på ön. Inventeringen visade att ön hade 187 stycken 
kärlväxter och 48 stycken mossor.  

Ön var tämligen igenväxt när restaureringen av dess be-
tesmarker påbörjades hösten 2011. Björk och gran konkur-
rerade mellan de 130-åriga ekarna. Skördare, skotare och 
skogsarbetare fick åka pråm mellan ön och fastlandet för att 
kunna avverka och forsla iland virke och ris. Projektet ut-
fördes i samarbete med Skogsstyrelsen som också beviljade 
cirka 80 000 kr i stöd. För att förhindra igenväxning har ön 
putsats med slaghack den gångna vintern. Styrelsens mål är 
att hitta någon som är intresserad av att låta sina djur beta 
på ön sommartid.

Ny allé
Ärtsoppslunchen inmundigades i Magasinet som se-
dan sist har bytt färg från gult till falurött. Akademi-
sammankomsten genomfördes under kaffet. Efteråt prome-
nerade vi mot ädellövparken, men först gjorde vi ett stopp 
för att höra om allén och landskapsgestaltningen. 

I forna tider var alléer vanliga utmed våra landsvägar 
och vid uppfarten till gårdar. På Barksätter har det bara 
återstått rester av en allé som nu delvis ersatts med nya träd. 

Lisa Sennerby Forsse gjorde ett klipp – så var den nyrenoverade bron invigd 
och ledamöterna kunde tryggt vandra över den.

Daniel Nilsson talade om landskapets försköning. Stig Lindén och Gabriel 
Danielsson assisterade.
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Skogsförvaltare Jan Karlsson berättade om alléprojektet som 
gjorts i samarbete med Trafikverket. En ny terrass utmed 
vägen har dels flyttat ut träden en bit från vägen, dels eli-
minerat vattnet runt plantorna. Den tidigare allén och vilka 
sorter som har störst chans att klara sig mot sjukdomar har 
påverkat valet av trädslag. Totalt har 49 träd planterats; lin-
dar, lönnar och hästkastanjer. En diskussion om svårigheten 
att restaurera alléer tog fart. Många gånger är det den bio-
logiska mångfalden som styr beslut från länsstyrelsen – inte 
estetik och säkerhet – och det är kopplat till Miljöbalkens 
regelverk. Stig Lindén påpekade att med en strikt tolkning 
av Miljöbalken riskerar vi att om 150 år inte ha några alléer 
i Sverige. Glädjande nog har länsstyrelsen i Sörmlands län 
gjort det möjligt att restaurera Barksätters alléer. 

Landskapsplanering på Barksätter
Landskapsarkitekt Daniel Nilsson berättade om sitt spän-
nande uppdrag att utarbeta ett förslag för hur Barksätters 
landskap skulle kunna förskönas. Han har tillbringat många 
timmar i markerna för att inventera trädbestånd och land-
skap. I stora drag innebär hans förslag att det öppna land-
skapet runt herrgården omvandlas till ett ännu mer öppet 
och ljust lövträdslandskap och att övergången mot barrskog 
utgörs av en lövbrynszon. Han vill att kontakten med sjön 
Bjälken ska återtas genom en öppnare strandkant och att 
nya lövträdgrupper planteras i åker- och hagmark på ett sätt 
som framhäver markens konturer och förstärker perspek-
tiven. Stiftelsestyrelsen, som samma morgon fått en mer 
ingående dragning, är mycket nöjd med Daniel Nilssons 
arbete och kommer att diskutera vilka av förslagen som är 
realistiska att gå vidare med.

13 ädla lövträd med egen park
Sedan var det dags för preses Kerstin Niblaeus att under 
högtidliga former inviga ädellövparken och avtäcka parkens 
informationstavla som dagen till ära doldes av akademiens 

vita flagga. Parken, som är 0,5 hektar stor och anlades 
för tre år sedan, innehåller de 13 ädla lövträd som finns i 
Sverige. Jan Karlsson berättade att det inte var helt lätt att 
få tag på almplantor och att ett antal hjälpplanteringar har 
gjorts. Ledamot Lena Gustafsson gav en spännande exposé 
över trädens förekomst, utbredning och användningsom-
råden och vi fick testa våra kunskaper om trädens utseende 
såväl i naturligt som i sågat skick. Därefter gick vi in i den 
inhägnade parken för att titta närmare på de små plantorna. 
Det var tur att de var markerade med snitslar för annars 
hade många haft svårt att se vad som var vad. Om några år 
blir det intressant att återvända och se hur träden har vuxit 
till sig. Jan Karlsson informerade också om att styrelsen har 
anlagt en barrexotpark inte långt från ädellövparken, med 
olika ädelgranar, lärk och contorta. Även den blir intressant 
att titta närmare på om några år.

Den sista punkten, före avslutningen vid Bedas hus, 
handlade om samverkan skogsbruk/jordbruk/viltvård. I 
en solbelyst skogsglänta lyssnade vi till ledamot Gabriel 
Danielsson och hans medarbetare Wilhelm Aschan som 
berättade hur Skogstjänst arbetar. Gabriel Danielssons er-
farenhet är att för bra samverkan måste alla parter känna 
att de tjänar på den. Exempelvis kan jakten förbättras och 
skogsskadorna minskas med ökad foderproduktion på mar-
ken genom viltanpassad röjning och hyggesrensning och att 
avverka löv på vintern. Kraftledningsgator kan med fördel 
användas till viltproduktion men det är viktigt att då begära 
undantag från ledningsröjning hos kraftbolaget. I samband 
med denna punkt lyfte en av ledamöterna frågan om det var 
möjligt att ordna med jakt på Barksätter, så som KSLA gör 
på Enaforsholm? Ordförande Carl Henric Kuylenstierna sa 
att det var en tänkvärd idé som styrelsen får diskutera med 
jaktarrendatorn. 

Så närmade vi oss slutet av programmet. Vi hade verkli-
gen haft vädret med oss och deltagarna hade fått se och höra 
mycket intressant. Preses tackade styrelsen för en väl ge-
nomförd vårexkursion och särskilt hyresgästen Stefan Hägg 
som hade hjälpt till och också upplåtit vissa nyttigheter.

Barksätters egendom har anor redan från mitten av 1100-talet och 1983 donerade dåvarande ägare, Mary Francke- Gustafsson 
gården till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Arealen omfattar ca 640 hektar varav 523 hektar produktiv skogsmark och 
ca 100 hektar åker. 

Preses Kerstin Niblaeus vid parkens nya info-tavla. Styrelseordf Carl Henric Kuylenstierna utanför Magasinet. Lena Gustafsson berättade om träden och assiste-
rades av Birgitta Naumburg. Bron till Risön. Parken kanske inte är så imponerande än – men kommer att bli!.
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Vi är glada att allt fler fågelskådare 
bokar in sig här och att de njuter av 
bastu och vår goda mat efter en dag 
i fält. Dubbelbeckasinerna spelade på 
Högåsen vid midnatt även i år. Kring 
6 juni hade vi ett par tranor här på be-
tesvallen. På marken finns en mängd 
svarta larver. De syns bäst på vägen 
men kryper även i det snabbväxande 
gräset. Kanske tranor och flocken med 
rastande ljungpipare festar på dessa 
larver? På tal om 6 juni – nästa år infal-
ler nationaldagen på fredag = långhelg! 
Kom hit då och njut av fåglar, god mat. 
Upplev försommaren med blommande 
hägg och fjällsippa. Kanske kan du fis-
ka upp en öring? 

Kiosken. Vi ökar utbudet att kiosk-
varor. Fiskeutrustning, snöspadar, 
mössor och flera böcker – de senaste 
är Fjällens urgamla granar och Vid fjäl-
lets fot. Den sistnämnda succéboken 
handlar om Enaforsholm! Den gavs 
ut i december och ett framgångsrikt 
boksläpp genomfördes på länsmuseet 
Jamtli i mars. I kioskhörnan finns ock-
så lokalt hantverk. 

Företags samhällsansvar (CSR, Cor-
porate Social Responsibility) kallas 
idén att företag ska ta ansvar för hur 
de påverkar samhället, ur såväl ett 
ekonomiskt, miljömässigt som socialt 
perspektiv. Enaforsholm Fjällgård är 
medlem i Fjällbete och får från dem 
en liten flock med kor och får som 

betar och trampar gräs. Det blir ett 
bidrag till planeten Jordens hållbara 
livsmedelsproduktion och bindning 
av atmosfärens koldioxid i marken. 
Vi säljer också hantverk från Siria i 
Rumänien. Genom att sälja möss-
sor från Dece så hjälper Enaforsholm 
Fjällgård, och våra kunder, fattiga 
familjer i Rumänien. De tvingas inte 
till tiggarresor i andra länder utan får 
inkomst från att sy och virka mössor. I 
Rumänien hjälper volontärer från bl a 
Åredalen kvinnorna med förskola, sy-
maskiner, ateljé och försäljning (http://
decehats.com/home/shop/look-book/).

20–27 juli genomförs Enaforsholms-
kursen för 63:e gången! Fjällkursen 
med bästa boendet och bästa ma-
ten! Kursansvarig är Anders Arnell 
(Centrum för naturvägledning, CNV) 
och kursamordnare är Eva Ronquist, 
KSLA, 08-54 54 77 06. Kursen, som 

behandlar fjällträdgård, vilda växter, 
fåglar, ekologi, kultur och närings-
liv i fjällen, tar också med deltagarna 
på en långvandring via Sylarna och 
Storerikvollen.

3–4 augusti har vi en nyhet. Träd-
gårdsdagar. Medverkar gör våra träd-
gårdsmästare Anna & Ulrika (SLU 
Alnarp) samt vår trädgårdschef (hor-
tonomen, författaren, mykologen, båt-
tillverkaren, årets företagare…) Maria 
Sandström från Norrlångträsk. Se 
Fjällträdgårdens nya entré med den 
slingrande blomsterbänken, visning 
av trädgården, föreläsning, kaffe och 
lunch. Program kl. 10–15 lördag och 
söndag (se mer sidan 19).

1–4 augusti. Jägarexamen. Ge dig 
själv eller någon annan chansen till 
Exclusive Adventures kurs för jägar-
examen. Kursen är en kombination 
mellan självstudier och intensivkurs. 
Teori varvas med skytteträning, fina 
naturupplevelser och vägledning till 
jakt och äventyr. Allt för att du ska få 
en så god start som möjligt på ditt nya 
liv som jägare. En av Sveriges bästa 
skytteinstruktörer hjälper till.

14–15 september genomför vi en 
älgjakt. Att jaga älg med löshund nära 
fjällen är något speciellt. Landskapet, 
höstfärgerna och den kvalitativt fina 
älgstammen kan göra detta till en 
mycket stark jakt- och naturupplevel-

Fint väder. De tre senaste månaderna har vi haft mycket bra väder på Enaforsholm 
Fjällgård. Mars, april och maj var så fina att flera av våra stamgäster funderade över 
om de någonsin haft så bra väder. Nu har vi juni och har haft besök av flera fågel-
skådare som deltagit i Ånnsjödagarna.

Text & foto: Bosse Berglund

VäLKOMMEN TILL

Enaforsholm Fjällgård!

Lammet Ferdinand.
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se. Passa på att anmäla dig till ripjakt 
också den 13 september och få en fin 
kombinationsjakt. KSLA-ledamöterna 
Lars Törner och Lennart Rådström 
har hjälpt oss med jaktprogrammet. 
De två ripjaktshelgerna under hösten 
är fulltecknade. Men meddela oss om 
du ändå är intresserad – som reserv och 
för framtiden. 

3-6 oktober. Retreat. Yoga, medita-
tion, mindful walking, kroppsscan-
ning, tysta timmar och andra mindful-
nessövningar, föreläsningar om kost, 
mindfulness och naturens kraft. Under 
några avkopplande höstdagar slipper 
du intryck från omvärlden. Ingen TV, 
inga datorer eller mobiltelefoner. Bara 
tystnaden, den vackra naturen, din 
inre resa, massor med frisk luft och 
god, lokalproducerad vegetarisk mat 
med raw food-inslag. Yoga- och mind-
fulnessläraren, tillika sjukgymnasten, 
Malin Kronvall och hälsoskribenten 
och kostrådgivaren Lotta Byqvist är 
dina vägledare.

Tack alla som har gästat oss! Vi ser 
nu fram emot att få ta hand om er 
som har bokat in sig nästa halvår. På 
Enaforsholm har vid flera tillfällen 
genomförts doktorandkurser och vi 
tar gärna emot fler sådana och andra 
utbildningsresor. Vi kan ta emot 35 
personer i Bergstenssalen för kurs/
konferens.

Till Enaforsholm Fjällgård kan du 
resa med natt- eller dagtåg. Europaväg 
14 går alldeles förbi och det är endast 
80 km till Trondheims flygplats och 
150 km till Åre Östersunds flygplats. 
Du kan bo i hotellrum, rum med själv-
hushåll eller i stuga – vi har 22 rum 
(50 bäddar). Frukost med supergod 
gröt, lunchpaket och tvårättersmiddag. 
Får- och nötkött från egna betesdjur, 
rödingfilé, fantasifulla och goda grön-
saksrätter. Måltiden avslutas med kaffe 
och hemlagad dessert. Du kommer att 
trivas på Enaforsholm.

Ingalill & Bosse med personal häl-
sar er välkomna!

Enaforsholm Fjällgård
Enaforsholm 289, 830 15  DUVED 
Tel 0647-730 26
info@enaforsholm.se
www.enaforsholm.se

Purpurbräcka.

Cyklister på besök.

Möte i badtunna.
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Yttrande över tre rapporter från Naturvårdsverket: Bevarandet av biologisk mångfald (NV 05326-12 (& Skogsstyrelsen Dnr 2012/2980), 
Sammanställd information om ekosystemtjänster (NV-00841-12), Grön infrastruktur (dec 2012)

KSLA har främst granskat de avsnitt som 
rör skog och odlingslandskap. 

Sammanfattande kommentarer:
• KSLA kan inte finna att det finns några 
konkreta förslag till genomförande att ta 
ställning till, utan rapporterna ger främst 
en översikt. Därför kan KSLA som remiss-
instans bara reflektera över rapporternas 
kvalitet och allmänna innehåll.
• KSLA anser att rapporten ”Bevarande 
av biologisk mångfald – instrument och 
omfattning” är stringent och bra och ger 

en god översikt över Sveriges arbete med 
bevarande av biologisk mångfald i land-
miljön.
• KSLA anser att rapporterna ” Samman-
ställd information om ekosystemtjänster” 
och ”Grön infrastruktur” har tagits fram 
under så stor och uppenbar tidspress att 
de präglas av såväl slarv som kraftiga av-
gränsningar och förenklingar, och att re-
sultaten inte är tillräckliga och inte heller 
alltid tillförlitliga. Mot bakgrund av tids-
bristen understryker man i båda rappor-
terna att uppdragen bör betraktas som 

första steg där ytterligare fördjupningar 
är nödvändiga. Man föreslår emellertid 
inte någon konkret uppföljning. Det finns 
därför en risk för att uppdragen kan be-
traktas som slutförda, vilket skulle vara 
mycket otillfredsställande. Detta är an-
gelägna uppgifter, som det är hög tid att 
man tar på allvar.
• Avsnittet om landskapsanalys i rappor-
ten om Grön infrastruktur är särskilt brist-
fälligt. KSLA lägger därför särskild vikt vid 
detta avsnitt i remissvaret.

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-tre-regeringsuppdrag/

Yttrande över betänkandet Djurhållning och miljön – hantering av risker och möjligheter med stallgödsel  (SOU 2013:5)

Uppdraget för utredningen är kartlägg-
ning och analys av regler och hantering 
av stallgödsel och andra biologiska pro-
dukter. 

De kommentarer som KSLA framför 
berör de ämnesområden som ligger inom 
akademiens verksamhetsram:

Fortsatt expansionsmöjlighet för biogas 
på gårdsnivå
• Utredningens förslag att höja gränsen 
för när en anläggning blir tillståndsplik-
tig är bra men hade kunnat anges som 
300 000 m3 metan istället för som gas-
formigt bränsle.
• Det är viktigt att stallgödsel fortsatt har 
karaktären av en resurs och inte betraktas 
som avfall.
• Det är viktigt att tydliggöra under vilka 
förutsättningar vegetabiliska och anima-
liska fraktioner utanför jordbruket kan till-
föras en gårdsbaserad biogasproduktion.
• Det är angeläget att aktivt arbeta med 
de fraktioner som redan idag med till-
gänglig teknik kan bidra till ökad tillgång 

på biogas och därmed vara en för växtod-
lingen värdefull rötrest.

Täckning av behållare och andra lager för 
rötrest
• Tydliggör möjligheten för teknikutveck-
ling och investeringsstöd för effektiva 
spridningssystem av rötrest.
• Det behöver undersökas vilka sätt som 
är mest kostnadseffektiva i att minska 
metanavgång från rötrest; tak kan jämfö-
ras med att sänka temperaturen eller att 
öka utrötningsgraden.

Koncentration av miljöprövning
• Det är viktigt med likformade bedöm-
ningsgrunder i beredande instanser.
Utredningens förslag om ökad vägled-
ning från Jordbruksverket för att förkorta 
prövningstiden är bra.

Rättssäkerhet
• Det är mycket angeläget att all gransk-
ning inför varje beslut bygger på indivi-
duell prövning.

• Kommunala miljöinspektörer tvingas 
ofta till godtyckliga bedömningar efter-
som tillräcklig vägledning för tillsyn sak-
nas. Att utveckla företagens egenkontroll 
och ge den större legitimitet kan vara ett 
sätt att minska behovet av tillsyn och där-
med minska administrativa bördan.
• Hur tillsynstaxor beräknas upplevs ofta 
som svårt att förstå för den enskilde. 
Detta är också en rättsäkerhetsfråga.

Samhällets och myndigheters attityd till 
djurgårdars expansion
• Hur regler utformas är av stor betydelse 
för både viljan och möjligheterna att kun-
na utöka sin djurhållning.
• Lantbrukare bör mötas av en välkom-
nande inställning för att de både skapar 
arbetstillfällen och ökar den svenska livs-
medelsproduktionen – en fråga med en 
viss symbolik som ibland tolkas som ett 
relativt mindre intresse i Sverige för livs-
medelsproduktion jämfört med andra 
länder. 

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/remiss-djurhallning-och-miljon/

Akademiens remissvar
Här återges endast inledningar till eller korta sammanfattningar av akademiens remissvar. Alla remissvar går att läsa/
ladda ned i sin helhet på akademiens hemsida, www. ksla.se, under rubriken Remisser.
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http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-skogsgodsling/

Yttrande över förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd för kvävegödsling inom 30 § Skogsvårdslagen (Skogsstyrelsen)

Vi har god kunskap om effekter av tradi-
tionell gödsling av skog, Kvävegödsling 
ger en snabb produktionshöjande effekt 
vilket innebär ökad möjlig avverkning 
och är därmed också positivt för att kun-
na ersätta fossila råvaror med förnybar 
råvara. Insatsens utsläpp av CO2 är c:a 5 % 
i jämförelse med det ökade upptaget. 
Därmed finns det goda skäl att kväve-
gödsla av klimatskäl.

Det är beståndets och ståndortens 
egenskaper snarare än var i landet man 
befinner sig som avgör om ett bestånd 

lämpar sig för gödsling eller inte, samt 
övriga begränsningar. Skogsstyrelsen 
föreslår trots det att behålla den geo-
grafiska uppdelningen av landet i sina 
skrivningar. Vi vet att utsläppen mins-
kat i Europa och i Sverige och att nitrat-
halten i avrinnande vatten har minskat. 
Osäkerheten i N-depositionstrenden be-
ror främst på brist på dataunderlag och 
teknikproblem med vissa provtagare. Det 
är rimligt att anta att det går att fastställa 
en nedåtgående trend i N-depositionen 
framöver. Sammantaget talar det veten-

skapliga underlaget för att geografiska 
begränsningar är onödigt.

I Skogsstyrelsens underlagsrapport 
föreslås att behovsanpassad gödsling 
bör utvecklas inom ramen för konceptet 
adaptiv skogsskötsel. KSLA föreslår att 
detta också bör övervägas för konven-
tionell gödsling där regionalisering ställs 
mot ståndortsanpassning. 

KSLA har ytterligare synpunkter på 
författningsförslaget  och de allmänna 
råden, se närmare det fullständiga ytt-
randet.

20–27 juli – Enaforsholmskursen i fjällkunskap
Enaforsholm, västra Jämtland

27 augusti – Bokpresentation
Osynliga mirakel. Hur kan vi få människor att älska 
daggmaskar, humlor och protozoer?
Bokprojektet ’Osynliga Mirakel’, en berättelse om några 
av naturens förunderliga fenomen och samspel – det vi 
också kallar ekosystemtjänster.

30–31 augusti & 20–21 september – Ripjakt
Enaforsholm, västra Jämtland

14–15 september – Älgjakt
Enaforsholm, västra Jämtland

Kalendarium 2013

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

Reservation för ändringar. Aktivitetsprogrammet uppdateras kontinuerligt.

2 september – Seminarium
Uthållig vinst i svenskt lantbruk

12 september – Akademisammankomst 
för ledamöter och särskilt inbjudna
Allmänna avdelningens sammanträde

19 september – Seminarium
Vattnet i jord och skog. Då, nu och i framtiden.
Kvalitativa och kvantitativa frågor om vattenhanteringen 
i jord och skog; behov av vattenreglering; framtida vatten-
situation m m.

10 oktober – Akademisammankomst 
för ledamöter och särskilt inbjudna
Nötkött och naturbeteskött
Jordbruksavdelningens sammanträde



KSLAT – ladda ned eller beställ i tryck på www.ksla.se.
SOLMED – beställ på www.adlibris.com eller www.bokus.com.
Övriga skrifter, tidigare nummer av KSLA Nytt m m – ladda ned på www.ksla.se.

KSLAT 4-2013  Matens kvaliteter
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens kommitté för matkvalitet och folkhälsa har bl a som 
syfte att verka för ökad kunskap och insikt om de faktorer inom livsmedelskedjan som påverkar 
matens egenskaper och kvalitet. Kommittén har tagit fram denna skrift som presenterar de 
viktigaste kriterier som kännetecknar kvalitet från olika aspekter och för olika individer. 
Av: Johan Beck-Friis, Åke Bruce, Tommy Cederholm, Marie-Louise Danielsson-Tham, Kerstin 
Lundström.
44 sidor, ISBN: 978-91-86573-36-2.

SOLMED nr 57  Upplysning, arbete, samarbete
Lantbruksveckan 1911–2007
Lantbruksveckan startade 1911 som en informell och kontaktskapande sammanslutning 
för lantbrukets föreningar och organisationer. Denna bok beskriver de stora linjerna i verk-
samhetens innehåll. Tonvikten ligger på jordbrukspolitiska frågor och den ekonomiska 
föreningsrörelsens angelägenheter. Boken belyser samspelet mellan lantbruksnäringens 
utveckling och den organisatoriska och vetenskapliga kompetens, som årligen mobiliserades 
genom Lantbruksveckan.
Av Tore Johansson († 2010) & Ronny Pettersson m fl
264 sidor, ISBN: 978-91-86573-17-1.

Enaforsholm Fjällträdgård – Växtförteckning 2012
Växtförteckningen tar upp de taxa (arter, sorter och andra taxonomiska ni våer) som förekom-
mer eller tros förekomma i Enaforsholms fjällträdgård. Den senaste uppdateringen är gjord i 
juni 2012. (Kommer från trycket vecka 27).
Av: Marie Janäng och Kalle Magnér.
16 sidor.

KSLAT 3-2013  Framtidsprojektet
Ett tankeexperiment om naturresursbruket 2063
Vi befinner oss femtio år in i framtiden och i en ny spännande värld. Världsbefolkningen uppgår 
till 10 miljarder människor. Tekniska innovationer har skapat nya möjligheter för hur vi lever våra 
liv. I centrum står vårt brukande av naturresurserna.
Framtidsprojektet är en mångvetenskaplig tankesmedja baserad på ett tvärsnitt av de många 
utbildningar som på ett eller annat sätt arbetar med naturresurshantering. Uppgiften för de 
unga akademikerna har varit att processa fram en bred bild av framtidens naturresursbruk 
sedd genom framtidens yrkesutövares ögon.
96 sidor, ISBN: 978-91-86573-33-1.

KSLAT 2-2013  Verksamhetsberättelse 2012
Akademisekreteraren har ordet. Avdelningarna och deras kommittéer. Enheten för de areella 
näringarnas historia. Årets aktiviteter. Sammankomster. Högtidssammankomsten. Barksätter 
och Enaforsholm. Anslag, stipendier, priser och belöningar. Avgivna remissvar. Publicerings- 
och informationsverksamheten. Ekonomisk flerårsöversikt 2008–2012. KSLA:s organisation. Nya 
ledamöter. Avlidna ledamöter. Styrande organ och personal.
68 sidor, ISBN: 978-91-86573-34-8.




