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Sekreteraren har ordet

Välkomna till ett nytt nummer av KSLA Nytt & Noterat!
Som brukligt innehåller tidningen ett antal artiklar där vi 
presenterar en del av vårt digra arbete här på akademien. 
Många aktiviteter har kopplingar till klimatförändringen 
och dess effekter på våra gröna näringar – och för den de-
len också på de blå näringarna, såsom vattenbruk, fiske och 
havsmiljön.

I Peter Sylwans referat från seminariet ”Six feet under”, 
ett seminarium som KSLA arrangerade tillsammans med 
SIANI och LRF, fokuseras mycket på frågor kring kol i 
marken. Frågan var om aktiviteter kring ökad inlagring av 
kol i marken är ett sätt att minska, alternativt stoppa, det 
växande klimathotet. Bland förslagen för att öka kolinlag-
ringen i marken kan nämnas agroforestry i olika varianter, 
alltså kombinationen av jord- och skogsbruk i ett och sam-
ma fält. Exempelvis att kombinera betesmarker med inslag 
av träd, något som ju redan är väldigt vanligt i naturbetes-
marker. Min egen reflektion är att EU-regelverken sätter 
hinder i vägen för alltför många träd i en betesmark – risken 
finns att betesmarksstödet uteblir! Ett annat exempel som 
fascinerade åhörarna var den amerikanske forskaren Jimmy 
Glovers handgripliga demonstration av ett flerårigt vete-
liknande gräs med rötter på upp till tre meter. Möjligheterna 
att förädla fram perenna sädesslag känns väldigt spännande.

Steget från agroforestry till blandskog är kanske inte så 
långt, så inte heller i denna tidning. Seminariet ”Do numbers 
count” på KSLA, ett samarrangemang med forskningspro-
grammet Future Forest, hade just blandskog i fokus. En av 
slutsatserna är att blandskogar har framtiden för sig främst 
på grund av att de ger fler ekosystemtjänster. Dock är ett 
påtagligt problem, utifrån min egen erfarenhet, svårigheten 
att etablera blandskog när trycket från betande vilt blir för 
stort.

Även i detta nummer av Nytt & Noterat har ledamo-
ten Janne Hemming ett finger med i innehållet. Han har 
översatt en vetenskaplig artikel med titeln ”Oxidativ dubbel 
reformering”, skriven av forskaren George Olah m fl och 
publicerad i Journal of American Chemical Society. Den 
handlar om oxidering av metan till metanol i en ekonomisk 
och energimässigt effektiv process. Kanske en möjlighet att 
i framtiden minska vårt beroende av fossil energi – det en-
skilt största klimathotet!

Vårt 200-årsfirande
En del i vårt 200-årsfirande var jubileumskonferensen ”För 
stundande skördar” som hölls i Aula Magna på Stockholms 
universitet – klassisk KSLA-mark. Temat för denna aktivi-
tet var ”dåtid, nutid och framtid”. Den första delen av dagen 
ägnades åt att blicka tillbaka i tiden, men med koppling till 
nutiden. Under eftermiddagen berättade de unga akademi-
kerna i Framtidsprojektet om hur de tror att världen kom-
mer att se ut år 2063. Läs mer på sid 20–21 och i KSLAT nr 
3-2013 där hela Framtidsgruppens vision finns rapporterad. 
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Enaforsholm
Vi har också flera inslag från Enaforsholm, akademiens 
fjällgård i västra Jämtland. För första gången arrangerades i 
början av augusti Trädgårdsdagar i Enaforsholms fjällträd-
gård. Ett evenemang som blev mycket lyckat och som kom-
mer att genomföras även kommande sommar. Reservera 
den 2 augusti 2014 redan nu. 

En trevlig nyhet i samband med det är att fjällträdgården 
presenteras i den nyutkomna Guide till svensk landskapsar-
kitektur, där 200 miljöer beskrivs med nytagna fotografier, 
planer och texter. Finns att köpa bland annat på adlibris.
com och bokus.com. 

Lantbrukets konkurrenskraft
Arbetet med den statliga utredningen ”Konkurrenskraft och 
utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårds- 
produktion” har äntligen kommit igång. KSLA har fått 
möjligheten att utse en representant i utredningens expert-
grupp och givit uppdraget till ledamoten Annika Åhnberg. 
En inledande del för henne blir att arrangera ett runda-
bordssamtal i slutet av november för särskilt inbjudna som 
kan ge förslag på vad som är viktigt för utredningen att ta 
med i sitt arbete. Gruppen som bjudits in består av drygt 
20 personer med en stor bredd bland intressenterna inom 
svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion.

Konkurrenskraftigt jordbruk är också temat för ett öp-
pet seminarium den 20 november här på KSLA med titeln 
”Klarar ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk miljömålen 
– en fråga under utredning”. Bland föredragshållarna finns 
både utredaren själv, Rolf Annerberg, och KSLA:s utsedda 
expert Annika Åhnberg. 

Så välkomna hit till KSLA, till detta seminarium, eller 
till någon av våra andra aktiviteter, som ni finner på vår 
hemsida www.ksla.se!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD

ISBN 97-89-18605-08-49
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Kol i marken          bot mot klimathot

Matthew Fielding forskare från SIANI gjorde mycket tyd-
ligt att vi riskerar att begrava oss själva om vi håller på som 
vi gör.

– Räknat som ekologiskt fotavtryck (”foodprint”!) går 
det åt ett och ett halvt jordklot för att förse jordens befolk-
ning med mat, säger han. 

Sedan 1960-talet har trycket på jordens naturresurser 
fördubblats och med ”business as usual” behövs det två 
jordklot år 2030 för att försörja ett. All mat vi i Sverige 
sätter i oss från när och fjärran kräver, omräknat till mark 
och ekologiskt fotavtryck, att vi brukar hela den svenska 
åkerarealen plus 30 % till. Till denna sorgesång ska man 
addera alla de växthusgaser som jordbruket pumpar ut i 
atmosfären. Sverige släpper samlat ut ca 70 miljoner ton. 
Enligt Matthew Fieldings uppgifter svarar jordbruket för 
18 miljoner ton. 

Men som sig bör med alla begravningsmässor slutade 
också denna med Uppståndelsen. Det skogs- och jordbruk 
som många idag vill se som dödsdömt för sina klimat- och 
miljöbrott kan istället återuppstå som ett par av våra vikti-
gaste verktyg för att begrava koldioxid i marken och befria 
oss från växthusgaserna – och samtidigt ge foder, fiber och 
föda. Lägger man ihop den produktiva skogsmarken med 
all vår odlingsbara jordbruk- och betesmark, förvandlar 
den till bästa tänkbara kolsänka och använder mesta möj-
liga biomassa från jord och skog till att ersätta kol och olja, 
räcker vår gröna sektor mer än väl till för att befria oss från 

hela vårt svenska koldioxidutsläpp på 70 miljoner ton – i 
teorin. Vad som går att göra i praktiken är en annan sak. 
Men det gör inte så mycket. Matthew Fielding lyckas ändå 
nå sitt mål – att visa att skogs- och jordbruk har all anled-
ning att befria sig från begravningsstämningen och visa att 
de är en del av lösningen och inte en del av problemet.

Det går mycket väl att både begrava kol och föda värl-
den. Under den rubriken talade Peter Holmgren från 
CIFOR (Center for International Forestry Research) – och 
började med att klaga på rubriken. Han har inga problem 
med att skogs- och jordbruk både kan behålla och begrava 
kol och samtidigt producera lika mycket och mer föda, fo-
der, energi och fiber. Tvärtom – att ta hand om mer CO2 
är en av skogs- och jordbrukets många tjänster. Men om 
jord- och skogsbruket också kommer att göra det, det be-
ror på utvecklingsfrågor som ligger långt bortom vad som 
händer på gården och i skogen. Det är därför han är så trött 
på formuleringar som tycks fokusera alla problemlösningar 
på vad bonden gör. 

– När jag möter en bonde säger jag inte ”tack för att du 
föder mig”, säger han. Böndernas uppgift i livet är att föda 
sig själva och sina familjer. Om det som behöver fungera 
runt omkring också fungerar så lyckas de också med den 
saken och samtidigt producera tillräckligt med varor och 
tjänster som räcker till oss andra. Kurvor som går tillbaka 
till 1960-talet visar på saken:

Six feet under
Det blev ingen begravningsmässa. Snarare en födelsedagsfest för nya sätt att se på jord, skog och 
klimathot. Men seminariet på KSLA, där SIANI och LRF var medarrangörer, började förstås ändå som 
sig bör med en sorgmarsch.

Text & seminariefoto: Peter Sylwan  •  Foton: Ylva Nordin  •  Illustrationer ur presentationer finns för nedladdning här: www.ksla.se/aktivitet/six-feet-under/
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• Världens befolkning är nu tre gånger 
större.
• Den globala livsmedelsproduktionen är 
tre gånger högre.
• Mätt som BNP/capita är världens be-
folkning tre gånger rikare.
• Antalet människor som inte behöver 
oroa sig för maten är tre gånger fler. 
Samtidigt är antalet människor som har 
en osäker tillgång till mat ungefär lika 
många – en knapp miljard, trots att pri-
set på mat har halverats (även om det för 
tillfället är på väg upp). 
• Men – det pris vi hittills betalat för de 
kurvor som pekar rätt finns i en kurva 
som pekar käpprakt fel. Utsläppen av 
koldioxid är nu tre gånger högre än de 
var på 60-talet.

– Livsmedelssäkerhet är bara delvis en fråga om själva 
produktionen, säger Peter Holmgren. När politiken tar 
ansvar, marknaderna fungerar, bönderna får betalt, pro-
duktionsmedlen går att köpa, kunskaperna sprids, vägarna 
byggs, transporterna finns, forskningen fungerar, nya tek-
niker utvecklas och människor får mer i plånboken – då kan 
produktionen hålla jämna steg med efterfrågan och kostna-
derna för maten i schack. Det gäller särskilt med tanke på 
de enorma effektivitetsförluster som ligger i allt som förloras 
från jord till bord och från bord till sopstation.

Det har också alltid funnits och kommer också att fin-
nas mat till den nästan 1 miljard människor som hungrar. 
Att de inte har tillräckligt med mat beror inte på att det 
finns för lite mat i världen – det beror på att de har för lite 
pengar. Den dagen vi utrotar fattigdomen kommer vi att 
utrota hungern. 

Sett i perspektivet av Peter Holmgrens kurvor har 
världsjordbruket klarat av de närmast monumentala krav 
som utvecklingen ställt och gjort möjliga. Det enda som 
gått fel enligt  hans diagram är som sagt våra koldioxidut-
släpp. Men om vi nu vill att skogs- och jordbruk ska spela 
den roll i klimatfrågan som de kan så handlar det bara delvis 
om skogs- och jordbruket i sig själv. Det handlar mycket 
mer om vad som händer runtomkring. Med fungerande 
ekonomi, fortsatt urbanisering, kunskaps- och teknikut-
veckling och nya konsumtionsmönster kommer vi att få 
se lika stora omställningar de närmaste femtio åren som 
de femtio som gått. Så de politiska prioriteringarna måste 
hamna rätt, menar han.

Peter Holmgren har en lång lista på hur prioriteringarna 
ser ut. Den viktigaste är kanske den sista; Green Growth 
with Equity. En rättvis grön tillväxt – att det lönar sig att 
investera i grön ekonomi. Den dagen det lönar sig för värl-
dens bönder och för investerare i jord och skog att vara kol-
dioxideffektiva och miljövänliga så kommer de också att 
bli det, säger han och introducerar begreppet ”Sustainable 
Landscape” som räknar in landskapets alla nyttigheter för 
samhället, bönder, konsumenter, ekologi, klimat och biodi-
versitet i kalkylen. Men för att få saker och ting på sin rätta 
plats krävs en rejäl förstärkning av länken mellan vetenskap 
och politik, hävdar han. Vi måste få evidensbaserade lös-
ningar.

– Vetenskapen kommer inte att ge oss lösningarna, säger 
han. Men utan vetenskapen vet vi inte hur bra våra lös-
ningar är, lägger han till och visar en bild där tre cirklar 
överlappar varandra; bästa tänkbara vetenskap, experternas 
åsikter och samhällets behov och preferenser.

Så vad säger vetenskapen?
Först och främst att allt kol som vi nu släpper ut i atmosfä-
ren också kommer därifrån. När vi hugger, bränner, eldar 

Six feet under

3
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och plöjer släpper vi bara 
tillbaka det kol till luften 
som det levande livet en 
gång tog därifrån. Vill vi nu 
bli av med det från luften 
så ska det ner i jorden igen. 
Varför då inte utnyttja naturens egna smarta mekanismer 
för att ordna saken? Har naturen gjort det en gång, kan 
den göra det igen.

Matthew Fielding har redan visat på potentialen. 
Nu pekar Keith Goulding, professor från Rothamsted 
Research i England, också på svårigheterna.

På 1940-talet gjorde Rothamsted Research gräsvall av 
ett öppet fält. Samtidigt plöjde de upp en gammal vall och 
har haft den i öppen växtodling sedan dess. Den jord som 
blev gräsmark har begravt nästan 30 ton kol per hektar 
sedan dess och den vall de plöjde upp har släppt ifrån sig 
lika mycket. 

– Men se upp!, säger Keith Goulding. Så här kan man 
inte hålla på i evighet! Det går fortast i början. Nu är ko-
let i den oplöjda marken i jämvikt med kolet i luften och 
begraver inte er kol. 

Andra vägar att öka markens innehåll av kol är att 
tillföra organiskt material utifrån. Gödsla för hög skörd 
och lämna halmen till jorden – såvida man inte använder 
halmen för att ersätta fossil olja. Då får man visserligen 
inte nytta av kolet i marken, men man minskar mer på 
kolet i atmosfären. Man kan dra ner på jordbearbetningen 
och helst sluta plöja.

Att plantera igen jordbruksmark med skog är förstås 
mest effektivt. Särskilt om de träd som sedan huggs an-
vänds till att bygga med i stället för stål och betong – eller 
till att ersätta olja som bränsle eller råvara. Dessutom kan 
man helt enkelt plöja ner träkol i marken. 

– Men vad vi än gör så betyder det inget för växthus-
gaserna om det leder till ett annat sätt att använda mar-
ken som ökar utsläppen av växthusgaser, eller om det bara 
flyttar runt kolet från ett ställe till ett annat, säger han. 
Planterar vi t ex skog på en dålig åker och kompenserar 
med att göra åker av en gam-
mal vall så är ju inget vunnet.

Det är den samlade effekten 
på klimatgaserna av olika di-
rekta och indirekta föränd-
ringar i markbruket som är 
Christels Cederbergs ämne 
för dagen. Hon är forskare 
från SIK och Chalmers och 
visar hur extremt svårt det är 
att beräkna om man gör rätt 
eller fel. Lägger vi skatt på 
koldioxid från fossila bräns-
len gör det energigrödorna 
mer lönsamma. Det leder till 
att en gröda ersätter en an-
nan, som då flyttar ut på and-

ra fält, viket i sin tur kanske leder till att man börjar odla 
mark som inte varit odlad förut vilket i sin tur leder till…

Hur svårt det är att beräkna effekterna av ändrad mark-
användning syns på spännvidden i de beräkningar som 
gjorts på hur kolbudgeten påverkas om man ersätter fossila 
bränslen med biobränsle. Resultaten är så varierande att de 
egentligen inte ger någon vägledning alls. Strunta i storhe-
terna bakom siffrorna, men de varierar från -43 till +232. 
Allt beror på.

Christel Cederbergs egen forskning, som gäller mjölk 
och kött, visar på svårigheterna. Visst låter det rätt att byta 
ut majs från öppen växtodling mot mer grovfoder från en 
vall. Men hur påverkar det mjölkavkastningen och utsläp-
pen per kg mjölk? Ger det mer eller mindre metangas, som 
ju är en värre växthusgas än koldioxiden? Och marken som 
majsen växte på, vad händer med den? Mer eller mindre 
CO2? Och vallen? Klöver- eller gräsvall och mer eller mind-
re lustgas från marken? Lustgasen som är 300 gånger värre 
som växthusgas jämfört med koldioxiden? Det är inte utan 
att man med en viss lättnad landar hos Karl Ivar Kumm 
och Jerry Glover. 

Fler träd i de öppna landskapen?
De utgår från ett perspektiv som alla tycks vara överens 
om; kunde vi odla all mark som om den var skog skulle det 
mesta vara frid och fröjd. Skogen begraver kol och produce-
rar dessutom biomassa fullt i klass med vad den skickligaste 
superbonde klarar. Och skogen gör det utan att någon plö-
jer, gödslar, harvar och sår. Och utan att det läcker särskilt 
mycket näring från marken som göder och dödar Östersjön. 
Hade vi haft älgens fyra magar och granbarkborrens tuffa 
tarmar hade vi kanske inte behövt bekymra oss för maten 
och klimatet. Men nu har vi inte det och vi äter inte gräs, 
träflis, barr och blad. 

Det dilemmat löser Karl Ivar Kumm, forskningsledare 
från SLU-Skara, genom att odla träd i jordbrukslandskapet. 
För ett folk som har Ulf Lundells ”Öppna landskap” som al-
ternativ nationalsång är det förstås inget populärt alternativ 
– även om kolinlagring i växande träd från 600 000 hektar 
skog på åker ungefär skulle kompensera för jordbrukets ut-
släpp av växthusgaser. Men Karl Ivar Kumms träd ger inget 
slutet landskap. Det han föreslår är ”agroforestry” i olika 

Bästa 
tänkbara 

vetenskap

Experternas 
åsikter

Samhällets 
behov och 
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Ill: Peter Holmgren, bild 23.

Träd i betesmarker – är agroforestry lösningen?

Att beräkna klimatgasers 
effekter...
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varianter. Dels träd i betesmarker, dels träd som skyddande 
korridorer i ett ofta alltför öppet landskap och på åkrar där 
det inte lönar sig att odla mat.  Vitstammiga björkar på grön 
gräsmark kvalar i varje fall in bland halvöppna landskap 
och ökar dessutom den biologiska mångfalden – ett krav 
från Naturvårdverket på klimatsmarta lösningar i odlings-
landskapet. 

Betesmarker med 25 % björk, 75 % gräs, betande kött-
djur och där vi eldar björkveden istället för olja ger både 
mat, oljeersättning och kolinlagring. Konsumenter som äter 
kött från den sortens landskap kan göra det utan något då-
ligt klimatsamvete. Det kan bli klimatsmart till den grad 
att bonden borde få betalt för att lagra kol i marken – åt-
minstone för att lockas till att göra det och tills marken är 
kolmättad om ca 50 år. Men då är vi förhoppningsvis en bra 
bit på väg bort från fossilåldern.

Hur klimatsmart det är med skyddande kantzoner och 
korridorer i jordbrukslandskapet har Karl Ivar Kumm inga 
siffror på. Men 1 000 m kantzon på 10 m blir en hektar 
och Kumms siffror säger att den ytan som mest kan fånga 
in ca 25 ton koldioxid i ved, mark och fossilersättning… 
Naturskyddsföreningen säljer just nu utsläppsrätter för 
130:-/ton. Det ger 3 250:- per hektar plus vad man kan 
sälja veden för! Dags att på allvar fundera på att få in jord 
och skog i handeln med utsläppsrätter? På köpet kommer 
jorden att stanna kvar på åkern och inte blåsa bort till gran-
nen eller ut i havet.

Träd och gräs – klimatsmartare kan det kanske inte bli? 
Det var ju så allting började innan vi blev bönder, högg ner 
skogen och plöjde upp jorden. Så hur kommer vi tillbaka 
dit samtidigt som vi odlar vete, korn, råg, havre, majs, raps, 
ris och sorghum?

Jerry Glover från USAID trollar fram lösningen ur en 
papperskorg under podiet. Till åhörarnas förtjusning måste 
han ställa sig på en stol för få plats med det han tagit med 
sig. Ett knippe vete med 3 m långa rötter.

Vete förresten – hans växt heter intermediate wheat grass 
och är på väg att domesticeras och förädlas till ett sädesslag 
som kan växa år efter år från samma rötter. Ett perennt 
sädesslag!

Det är det som är Jerry Glovers perspektiv och förhopp-
ning. En växtförädling som ger oss växter med det mesta 
inbyggt i själva växten i stället för producerat i industrin. 
Vi är så invanda i synen att lönsam effektivisering och ra-
tionalisering i jord- och skogsbruk alltid handlar om större 
insatser av gödsel, gifter och maskiner att hans perspek-
tiv känns minst sagt ovant. Men med perenna växter, som 
dessutom har inbyggd resistens och är näringseffektiva, så 
betyder effektivisering och rationalisering tvärtom färre 
maskiner, mindre gödsel och gifter, mer pengar till bonden 
och mindre förluster till miljön. Allt i ett. Ett jordbruk med 
små insatser, liten inverkan och hög avkastning. 

Hur långt är det dit? Det beror på hur mycket vi satsar 
av offentliga forskningspengar. Industrin är av lätt insedda 
skäl inte så intresserad. När perennerna väl finns kommer 
bolagen däremot inte att kunna avstå från att driva utveck-
lingen vidare. Jerry Glover ger oss en tidtabell för när han 
tror vi har perenna växter i jordbruket. Duvärt finns re-
dan, sorghum och ris finns i fältförsök inom fem år och i 
odling inom 15. Vete och majs tar kanske 20 år. Möjligen 
fortare med de metoder växtförädlingen nu har tillgång till. 
Alldeles nyss kom också ett resultat från SLU-forskare om 

Jerry Glover demonstrerar sitt tämjda och vildvuxna intermediate wheat 
grass till publikens förtjusning.

ett genombrott i försöken att korsa vilda växter med kultur-
växter och Jerry Glover nämner sina kontakter med växtför-
ädlarna på SLU-Alnarp som har kommit långt i försöken 
att framställa en perenn oljeväxt från vilda ursprungsväxter. 
Är 20 år lång tid? 

I Peter Holmgrens perspektiv från 1960-talet är 20 år 
en kort tid. Det ger i sin tur perspektiv på hans perspektiv. 
Historiskt har skog och jord klarat alla nya och krävande 
krav som vi ställt – om bara allting annat som också krävs 
finns och kommer på plats. När jaktmarken blev en brist-
vara uppfann vi jordbruket. När svedjebruket gjorde slut på 
näringen uppfann vi växelbruket och konstgödseln. När ar-
betskraften blev en bristvara kom maskinerna och gifterna. 
Samtidigt har matens del av våra inkomster bara krympt 
och krympt.

Nu är det klimatet och miljön som är den stora bristva-
ran. Kurvan för våra utsläpp av koldioxid pekar mot himlen. 
Vi fyrtiotalister vill gärna tro att historien slutar med oss. 
Men varför skulle den det? De kommande 50 åren kommer 
antagligen att medföra lika stora förändringar av kunskapen 
om och konsten i att bruka skog och jord som de 50 år som 
gått. Den kommer troligen bara att handla mycket mer om 
biologi och ekologi än teknik och kemi.

Om också allting annat faller på plats så kommer och 
jord och skog att ta sin del i att få koldioxidkurvan att rätta 
in sig i ledet tillsammans med en sjunkande matkostnads-
kurva. Vetenskapen och brukningsmetoderna kommer på 
plats om bara politiken faller på plats – och den handlar i 
första hand om en global och rättvis grön ekonomi. 
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Seminariet var en uppföljning till den debatt som uppstod 
i vintras sedan en grupp ekologiforskare i en mycket upp-
märksammad rapport framförde att blandskogar ger posi-
tiva effekter på flera av skogens ekosystemtjänster – även 
virkesproduktion.

Dan Binkley, professor vid Colorado State University, ledde 
seminariet och inledde själv med att konstatera att det finns 
mängder av resultat från jordbruksforskningen som visar på 
positiva tillväxteffekter av att blanda flera arter med varan-
dra.

– Däremot är det inte lika självklart att detsamma gäl-
ler skogsträd, fortsatte han och visade med två exempel hur 
blandningar av olika trädslag kan slå åt helt olika håll. Det 
ena visade hur Eucalyptus och kvävefixerande Falcataria 
producerade hela 75 procent mer virke blandade med var-
andra jämfört med vad de förmådde var för sig. I det andra, 

Blandskog
                                   i fokus på KSLA
Den 31 maj arrangerade Future Forests och KSLA ett seminarium om blandskog som samlade ett sextiotal deltagare – 
huvudsakligen forskare men även representanter för skogsbruket. En slutsats är att blandskogar har framtiden för sig 
främst på grund av att de ger fler ekosystemtjänster*. Men det krävs betydande forskningsinsatser för att täppa till de 
kunskapsluckor som fortfarande finns kring denna skogstyp. Text & seminariefoton: Lars Klingström  •  Foto blandskog:  Bo Backström

Professor Dan Binkley.
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där Eucalyptus blandades med en kvävefixerande Acacia 
minskade istället produktionen.

Professor Binkley menade att för att förstå de mekanis-
mer som styr tillväxten i en skog måste vi gå tillbaka till 
grunderna. Utgångspunkten måste vara välkända produk-
tionsmodeller som ställer tillgången på vatten, näring och 
ljus i relation till de olika trädslagens förmåga att tillgodo-
göra sig dessa. Sådana modelleringar kan visa på positiva 
tillväxteffekter för blandskogar jämfört med trädslagsrena 
bestånd.

– Vad beror i så fall detta på?, frågade sig professor 
Binkley och ställde upp fyra hypoteser:
1. Blandskog har större förmåga att ta upp resurser som 

vatten, ljus och näring.
2. Blandskogen använder en större andel av dessa resurser.
3. Den använder dem effektivare.
4. Den använder mer av resurserna för tillväxt av vedbio-

massa.
– Tyvärr finns det idag inte några säkra svar på de här 

hypoteserna, summerade Dan Binkley. Det handlar fram-
förallt om att fastställa vad som är orsak och vad som är 
verkan. Inte minst behövs handfasta försök för att komma 
fram till hur blandbestånd skiljer sig från trädslagsrena be-
stånd.

Riksskogstaxeringens chef Jonas Fridman redogjorde för 
begreppet blandskog, som är långt ifrån entydigt.

– Avgörande är var man sätter tröskeln för hur stor an-
del det dominerande trädslaget ska vara för att en skog ska 
benämnas efter det. Riksskogstaxeringen anger 65 procent, 
men man kan också utgå från andra tal.

Han poängterade hur viktigt det är att bestämma hur 
man räknar. Man kan utgå antingen från antalet stammar 
eller från grundytan, vilket ofta innebär att en och samma 
skog kan definieras som både gran- och tallskog.

– Därför måste man i diskussionerna om blandskog och 
trädslagsrena skogar noga gör klart vad det är som avses. 
Riksskogstaxeringen har inga ambitioner att fastställa en 
nationell standard. Uppgiften är att tillhandahålla statistik 
utgående från de olika definitionerna.

Jan Bengtsson, ekologiprofessor från SLU och en av fors-
karna bakom blandskogsrapporten, redogjorde för den 
forskning om monokulturer och polykulturer som pågått 
sedan tidigt 1800-tal inom ekologin och jordbrukssektorn.

– Det finns en mängd forskningsresultat som visar att 
blandningar av arter ofta är till fördel för olika ekosystem-
processer, sade han. Men det spelar alltid stor roll vilka arter 
man väljer att blanda och det verkar finnas få fördelar med 
fler än fyra–fem arter när det gäller enskilda processer som 
produktion. Samma sak bör gälla i skogen.

– Fördelarna med flera arter är att de kan utnyttja re-
surserna på olika sätt; vissa kan binda kväve till marken, 
risken för sjukdomar kan minska i blandbestånd eller så kan 
förmågan att stå emot storm och andra störningar öka.

Han redogjorde också för de diskussioner som nu pågår 
inom ekologin om att hög diversitet resulterar i högre pro-
duktivitet.

– Än så länge vet vi inte säkert om det verkligen förhål-
ler sig så, det beror som sagt mycket på vilka arter det gäller 
och på miljöförhållandena. En annan väsentlig fråga att få 

svar på är om diversitet är bra för hela ekosystemet i form av 
olika ekosystemtjänster, inte bara för produktion.

Jan Bengtsson poängterade att den uppmärksamma-
de blandskogsstudien är korrelativ. Underlaget består av 
skogliga statistikuppgifter från Riksskogstaxeringen och 
Markinventeringen. Utifrån ett närmast gigantiskt fakta-
underlag kunde man fastställa vilka provytor som produce-
rade vilka ekosystemtjänster och hur dessa tjänster förhöll 
sig till varandra.

– Studien har ekologiska förtecken och tog avstamp i 
de avsikter som uttryckts av den svenska regeringen och 
EU om att inkludera ekosystemtjänster i de beslutsunderlag 
rörande miljön som troligen kommer att gälla från och med 
2020. Eller som det uttrycks; multifunktionella ekosystem 
är grunden för människors välbefinnande.

Tord Snäll, forskarassistent vid SLU som också ingick i den 
projektgrupp som gjorde studien om ekosystemtjänster, re-
dogjorde för resultaten av den.

– Underlaget var brett, vi bygger slutsatserna på analyser 
av 4 335 riksskogstaxeringsytor spridda över hela landet, 
berättade han.

Forskargruppen var intresserad av sambandet mellan sex 
ekosystemtjänster och deras relation till artrikedomen av 
trädslag:
•	 Träbiomassaproduktion.
•	 Kolinlagring i marken.
•	 Blåbärsris.
•	 Tillgång på viltfoder.
•	 Markflorans artrikedom.
•	 Förekomst av död ved.

– Vi fann positiva korrelationer mellan alla ekosystem-
tjänsterna och antalet trädslag, berättade han. Till exempel 
räknade vi ut att på en genomsnittsyta med fem trädslag är 
biomassaproduktionen med 41 procents sannolikhet högre 
jämfört med en med bara ett trädslag. I denna beräkning 
har vi också tagit hänsyn till effekterna av andra viktiga 
miljöförhållanden.

– Flera mekanismer kan förklara att det växer mer på 
flerartsytor. Utöver de som Dan Binkley tog upp så skulle 
det kunna vara så att vissa trädslag växer bra vissa år och 

Professor Jan Bengtsson.
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sköta. Gärna flera trädslag, men kanske hellre i olika be-
stånd?

Det finns redan idag väl etablerade och utprovade kom-
binationer av träd, till exempel björk och gran, där björken 
fungerar som ett skärmskydd för de granar som etableras 
under dem. Om björken avverkas tidigt kan dess snabba 
tillväxt i ungdomen, kombinerat med granens uthålliga 
tillväxt, ge en merproduktion. Men det är en speciell typ 
av bestånd med två trädslag bara under en mindre del av 
omloppstiden.

Eric Agestam berörde också svårigheterna med bland-
skogsförsök. Kombinationerna av ståndorter, trädslag och 
skötselprinciper är närmast oändliga och det tar lång tid 
innan resultaten visar sig. Därför arbetar man idag med si-
muleringar av tillväxten. Dessa är av naturliga skäl inte lika 
tillförlitliga och kan inte ersätta försök, utan ses som en 
komplettering till dem. Sammantaget visar de simuleringar 
som gjorts, att det kan finnas produktionsskillnader mellan 
blandbestånd och trädslagsrena bestånd men att de i så fall 
är små.

Med tydlig hänvisning till ekologiforskarnas studie 
avslutade Eric Agestam med att citera några rader ur A. 
Wahlgrens bok Skogsskötsel från 1914.

”I vilken utsträckning blandbestånd förekomma i natursko-
gen beror till väsentlig del av klimat- och stårdortsförhållan-
dena. Ju bättre jordmånen är, desto större äro förutsättningarna 
för uppkomsten av blandbestånd, och desto flera trädslag upp-
träda däri. På de bättre ståndorterna få nämligen flera trädslag 
sina anspråk tillfredsställda.”

Professor Urban Nilsson, SLU i Alnarp, avslutade med att 
redogöra för de skillnader som finns vad gäller virkespro-
duktion i Riksskogstaxeringens uppgifter och de som kom-
mer från kontrollerade försök. Medan Riksskogstaxeringen 
anger att gran växer bättre i norra Sverige, anger försöken 
att det istället är tall som växer klart bäst.

– Det kan finnas flera skäl till dessa diskrepanser, 
men innan vi har tillräckligt goda data om boniteterna i 
Riksskogstaxeringens statistik måste man vara väldigt för-
siktig med att dra slutsatser i endera riktningen. Naturligtvis 

andra växer bra under andra år. Andra möjliga mekanismer 
är att flerartsytor är mera motståndskraftiga mot insekter, 
svampar eller stormar. Till sist kan det vara så att viktiga 
miljöförhållanden inte finns med i vår analys. Men vi har 
konstaterat att våra resultat inte påverkas av att vi tar hänsyn 
till bonitet, grundyta eller stamantal som anses viktiga för 
att bedöma ett bestånds produktionspotential.

– En viktig slutsats man kan dra av vår studie är att 
mängden av ekosystemtjänsterna i genomsnitt är högre 
på flerartsytor än på enartsytor. Biomassaproduktionen är 
starkt kopplad till våra dominerande trädslag, men där-
utöver finns det en positiv korrelation med ökande antal 
trädslag.

– En annan viktig slutsats är att en och samma yta inte 
producerar alla ekosystemtjänster; på vissa ytor produceras 
vissa tjänster, på andra produceras andra tjänster. Om vi vill 
att skogslandskapet ska förse oss med flera ekosystemtjäns-
ter så bör vi se till att ha ett varierat landskap. Ensartade 
landskap kommer att förse oss med färre ekosystemtjänster, 
avslutade han.

Skogsskötselforskaren Eric Agestam, SLU i Alnarp, redo-
gjorde för den forskning om blandskog som finns i Sverige. 
Han konstaterade att det är ett förhållandevis obeforskat 
område och att de resultat som finns inte är entydiga. På 
magra marker producerar rena bestånd av tall bäst och rena 
bestånd av gran bäst på bördiga. På marker där tall och gran 
producerar ungefär lika kan blandbestånd ge en något högre 
produktion.

– Dock vågar vi säga att det inte finns några tecken på 
att blandskogar skulle kunna producera avsevärt mer virke, 
sade han. Men det finns flera andra skäl som talar för bland-
skogar. Minskad risk för skador av vind, frost och rötröta 
har diskuterats men det praktiska värdet är svårt att värdera. 
Större beredskap inför en framtida förändrad virkesmark-
nad är ett annat skäl. Även ekonomi kan tala för blandskog 
genom ökad kvalitet och ibland lägre återväxtkostnader.

– Dessutom talar naturvärden och rekreationsaspekter 
utan tvekan för blandskogar. Men som sagt, knappast vir-
kesproduktion. Och blandbestånd är generellt svårare att 

Forskare Erik Agestam.

Professor Urban Nilsson.
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är det på samma sätt när man utifrån statistiska uppgifter 
försöker sig på att bedöma virkesproduktion i blandskogar.

– Men, vilket är viktigt, varken forskningsförsök eller 
riksskogstaxeringsdata indikerar att tillväxten skulle vara 
lägre i blandade skogar än i trädslagsrena skogar.

Urban Nilsson drog slutsatsen att blandbestånd växer 
ungefär lika bra som trädslagsrena bestånd, men att flera 
andra ekosystemtjänster förstärks.

– Man kan alltså inte kalla det för en vinna-vinna-situ-
ation, men däremot en ”vinna-bara-förlora-lite-situation”. 
Och det kan väl vara bra nog i en tid när andra ekosystem-
tjänster än virke värderas allt högre.

Urban Nilsson lyfte slutligen fram en faktor som hit-
tills nästan inte alls diskuterats i blandskogsfrågan: viltets 
påverkan.

– Vi kan inte få till flerträdslagsskogar med nuvarande 
vilttryck. Det är inte skogsskötare som formar framtidens 
skogar – det gör viltet.

Den efterföljande diskussionen var livlig. Enigheten var 
dock stor om att det behövs mer forskning för att klarlägga 

varför produktionsforskarna och ekologerna kommit till så 
olika resultat om blandskog.

Professor Peter Högberg, dekanus vid skogsfakulteten vid 
SLU, föreslog att de båda grupperna borde träffas igen och 
ställa samman ett dokument om vad man är överens eller 
inte om.

På en direkt fråga från auditoriet om blandskog verkli-
gen ger mer virke, blev svaret från en av ekologiforskarna att 
”korrelation” nog är ett bättre ord. Det vill säga att det finns 
ett samband mellan blandskog och hög virkesproduktion 
men att det inte nödvändigtvis behöver vara antalet trädslag 
som är orsaken till detta.

Future Forests programchef Annika Nordin noterade att 
detta ämne är något som forskningsprogrammet kommer 
att arbeta vidare med.

– Jag tycker att seminariet blev mycket givande och att 
efter den debatt som uppstod i vintras har frågan nu förts 
framåt på ett mycket konstruktivt sätt.

*) Ekosystemtjänster: De funktioner i naturen (ekosystemen) som på något sätt gynnar människan. Råvaror, födoäm-
nen, renande effekt på luft och vatten, kulturella- och sociala värden är några.
På KSLA:s hemsida www.ksla.se finns presentationer från seminariet.
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Projektledaren Eva Krutmeijer berättade att föreställningen 
i november både ska fira kungens 40-årsjubileum på tronen 
och, eftersom kungen själv är djupt engagerad i miljöfrågor, 
bli en kraftsamling för de som brinner för dessa frågor.

Kollationeringen ägnades åt samtal om hur och varför 
miljödiskussionen ska tas till teaterscenen. Professor Carl 
Folke, forskningschef på Stockholm Resilience Centre, höll 
ett kort inledande föredrag som en utgångspunkt.

– Vår tid är antropocen, mänsklighetens era. Vid 
1800-talets mitt var vi ca 1 miljard människor på jorden, 
nu är vi 7,5 miljarder och de flestas liv har blivit enormt 
mycket bättre. Det påverkar globala processer.

Vi formar vår planet samtidigt som vi är helt beroende av 
den – men Carl Folke betonade att vi har lyckats skapa en 
bild av oss som oberoende av den planet vi lever av. 

 – Vi har förändrat hur världen fungerar, nu måste vi 
också ändra på hur vi tänker på den, sade han. Miljöfrågor 
handlar idag om vår egen utveckling – att utveckla oss själva 
i samspel med planeten. Men hur?

Johan Rockström vid Stockholm Resilience Centre 
presenterade 2009 tillsammans med närmare 30 internatio-
nella forskare begreppet Planetary Boundaries, nio områden 
med potentiella biofysiska tröskelvärden. Carl Folke menar 
att vi för det första måste finna hur långt inom dessa nio 
områden vi kan röra oss utan att passera de fatala tröskel-
värdena. För det andra måste vi lära oss att hantera plötsliga 
överraskningar och snabba förändringar, förväntade lika-
väl som oväntade. Vi är beroende av en fungerande biosfär, 
alltså måste vi koppla vår egen utveckling till den för att 
uppnå välfärd.

Den stora utmaningen ligger i att ändra människors be-
teenden.

– Vi människor är effektivt och rationellt tänkande men 
utan tid för eftertanke tar vår intuitiva kreativitet skada. 
Här behövs möten mellan forskning och kultur för att dela 
erfarenheter och nyskapa, sade Carl Folke, som menar att 
indelningen i samhällskunskap, humaniora, naturvetenskap 
o s v är förlegad. Den ger ”öar av insikt men oceaner av 
ignorans”!

– Det är bra att bredda utsiktspunkterna, gå ifrån spe-
cialiseringen. Ett fundament i kulturen är att söka gräns-
överskridandet.

FöR MILjöN I tIDEN

Dramatens chef Marie-Louise Ekman påminde om att 
forskare är lika varandra oavsett forskningsområden, konst-
närliga såväl som naturvetenskapliga. De kan mötas och 
dela erfarenheter.

– Vi kan koppla ihop kultur och vetenskap och vi kan 
skapa vetenskap i kulturen för att öka trovärdigheten. De 
forskningsresultat vi ser är toppen av ett isberg, fundamen-
ten är desamma och möten över gränserna breddar facit. 
Det är viktigt att vi möts på samma villkor i början, öppnar 
oss för varandra och delar analyserna. Det påverkar sam-
hället.

– För att vi ska hålla oss inom planetens gränser är lång-
samma rörelser bra för stabiliteten men vi behöver också 
skapa plötsliga förändringar för att klara att hålla oss inom 
vissa gränser, sade Carl Folke. Det finns utrymme för radi-
kalitet i hållbarhetsforskningen och här behöver vi få igång 
den kulturella diskussionen inom vetenskapen. Att leva 
med dynamiken och öppenhet för nyskapande är självklart 
i konsten, medan det stör i vetenskapen, där man vill hålla 
sig inom gränser. Vi måste identifiera problemen inom eko-
nomi och samhälle – gör vi fel val i början drar allt åt fel 
håll – och vi ska akta oss för att låsa in oss i hierarkierna för 
tidigt. Vi måste alltså göra den konstnärliga analysen och 
se den som en viktig del i vårt sociala liv.

Klas Eklund, författare och Senior Economist på SEB, 
talade för ”treenigheten kultur/naturvetenskap/samhällsve-
tenskap”.

– Ekonomi handlar om god hushållning. Det som mö-
tet mellan ekonomer/pengar och miljöfolk resulterar i kan 
konsten uttrycka och den också kan ge naturvetenskapliga 
budskap en form som engagerar.

Flera deltagare från teatersidan efterlyste mer samarbete 
med vetenskapen.

– Hur mycket research vi än gör så har vi bara lekmanna-
förståelse – vi längtar efter forskare!, sade Lisa Färnström, 
som regisserar vissa scener i föreställningen på Dramaten.

Steget från vad vi vet och kan till vad vi gör är inte själv-
klart. Kanske kan kulturen skapa djupare förståelse för hur 
folk tar till sig budskap, integrerar dem och agerar. Marie-
Louise Ekman menade att teatern alltid jobbar med det som 
berör människor. Lena Endre hakade på:

EN ISCENSAtt DIALOG DäR SKåDESPELARE, ExPER-
tER, OPINIONSBILDARE OCh MAKthAvARE MötS I EN 
KRAFtSAMLING FöR våR FRAMtID

Projektledaren Eva Krutmeijer inleder kollationeringen.

Den 23 november ges en unik föreställning i Stockholm – För 
miljön i tiden – som ett led i uppmärksammandet av kung 
Carl xvI Gustafs 40 år som regent. På Dramatens stora scen 
kommer dessa 40 år av förändringar och utveckling inom na-
tur, miljö och hållbar utveckling att skildras genom samtal, 
skådespel, musik, filmklipp m m. I september hölls en kolla-
tionering med flertalet deltagare, d v s en påannonsering av 
evenemanget. Det blev ett inspirerande möte mellan konst 
och vetenskap.
Text: Ylva Nordin •  Foto: Roger Stenberg/Dramaten
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– Kulturens uppdrag är att känslomässigt drabba män-
niskor. Där kan vi möta vetenskapen och förhoppningsvis 
skapa engagemang, jobba ihop och stoppa likgiltigheten.

Föreställningen kan genomföras tack vare att 
PostkodLotteriet gått in med ett betydande bidrag.

– Det svåraste är att förändra sina egna beteenden. 

För miljön i tiden är ett samarbete mellan Dramaten, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm Environment 
Institute, Stockholm International Water Institute, Stockholm Resilience Centre och världsnaturfonden med stöd av 
PostkodLotteriet. Info & biljetter: http://www.dramaten.se/Dramaten/Forestallningar/For-miljon-i-tiden/
På Dramatens stora scen den 23 november ser vi:
Birgitta Dahl, f d miljö- och energiminister; Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood; Klas Eklund, ekonom och författare; 
Elisabeth Gauffin*, lantbrukare och ordförande i KRAv; Carina Håkansson*, vD Skogsindustrierna; Sofia Jannok, svensk-
samisk artist och sångerska; Caroline Jonsson, student, aktiv i PUSh-nätverket; Mattias Klum, fotograf och filmare; 
Isabella Lövin, författare och EU-parlamentariker; Åke Persson, miljösamordnare, Borlänge; Johan Rockström*, profes-
sor, Stockholm Resilience Centre; Anders Wijkman*, debattör och författare.
Konferencierer: Lena Endre, skådespelare, Dramaten; Johan Kuylenstierna*, chef Stockholm Environment Institute.
*) KSLA-ledamot

Några av deltagarna vid kollationeringen den 18 september. Övre raden fr v: Mattias Klum, regissören Magnus Florin, Klas Eklund, Johan Rockström. Nedre 
raden fr v: Birgitta Dahl, Åke Persson, Caroline Jonsson, Carina Håkansson, Lena Endre, Elisabeth Gauffin.

Marie-Louise Ekman och Klas Eklund. Carl Folke om antropocen, ekonomi, konst och miljö.Birgitta Dahl är engagerad i miljöarbetet.

Vi är olika och tar till oss saker på olika sätt – vissa ser 
bara det rationella, andra måste bli emotionellt drabbade. 
PostkodLotteriet vill ha den korsbefruktningen och söker 
sådana här projekt, sade Niclas Kjellström-Matseke, VD 
för PostkodLotteriet. 
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Kära vän!
Vi ser fram emot Ditt bidrag till insamlingsstiftelsen KSLA för Stundande skördar, för att akademien kraft-
fullt ska kunna ta sig an ”alla” frågor inom de areella näringarna!

Akademiens program föreslås av ledamöterna genom kommittéernas systematiska bearbetning av sina 
ansvarsområden, men även på enskilda ledamöters initiativ, beslutas av kollegiet och genomförs i samverkan 
mellan ledamöter, externa experter och kansliet. Finansieringen av projekten sker i huvudsak ur avkastningen 
från akademiens egna och anknutna stiftelser, där ändamålen oftast anvisar traditionella lantbruksfrågor. 
Snittåldern för de 43 olika stiftelserna är 66 år! Detta innebär att många aktuella och framtida aspekter på de 
gröna näringarna är tydligt underfinansierade, som t ex fiske, vattenbruk, rennäring, djurs hälsa, jakt, turism, 
landskaps- och landsbygdsfrågor, folkhälsa genom husdjur och natur, klimat- och miljöfrågor. 

Tio tidigare presidieledamöter lanserade därför i december 2012 insamlingsstiftelsen KSLA för Stundande 
skördar med mycket brett ändamål för att kunna främja flera av dagens och morgondagens viktiga frågor. Just 
nu arbetar akademiens ledning med att formulera några första projekt som styrelsen för KSLA för Stundande 
skördar hoppas kunna ta ställning till och besluta om redan i höst. Till skillnad från vanliga stiftelser, vars 
avkastning främjar ändamålet, ska en insamlingsstiftelse inom 3 år använda minst 75 % av insamlade medel 
för ändamålet.

62 ledamöter, 4 icke-ledamöter, 13 företag/organisationer samt 9 ”andra” har fram till slutet av september 
givit stiftelsen 578 000 kronor.

Många av ledamöterna som donerat pengar är i högsta grad aktiva i akademiens arbete, men intressant är 
att flera ledamöter kommenterar sina gåvor ungefär så här: ”Jag följer KSLA:s fantastiska arbete på håll, är 
inte så aktiv själv längre (ålder, krämpor, avstånd…) men vill med min gåva ge ett bidrag och därmed främja 
verksamheten – lycka till!”

De personer som inte är ledamöter och som sänt in pengar kommenterar att de verkligen uppskattar akade-
miens arbete, som de tar del av på nätet, i skrift eller på plats i akademiens hus. Företagen och organisationerna 
anknyter särskilt sina gåvor till KSLA:s 200-årsjubileum.

Av de nio ”andra” avser en ett överskott från en studieresa med ledamöter inblandade, men mer speciellt 
är åtta ”in memoriam”. För att hedra avlidna ledamöter – men också två icke-ledamöter – har pengar satts in 
på KSLA för Stundande skördars konton och noterats i Gröna boken: ”Till minne av NN”. Vi tror att sådana 
hågkomster vid dödsfall (”Tänk på stiftelsen KSLA för Stundande skördar”) liksom paragrafer i testamenten 
som anger stöd till akademiens arbete genom KSLA för Stundande skördar, kan bli vanliga i framtiden. 

Givares namn men ingen summa – eller ”Till minne av NN” – noteras alltså i den gröna bok som ligger 
på bordet under stiftelsens upprop i KSLA:s foajé; ” för att hedra Dig”... som vi skriver i tackbreven, och för 
att locka andra givare. Dessutom får givare av 100 000 kr eller mer en plakett på väggen; hittills ledamoten 
Olle Hakelius och Länsförsäkringar AB. 

Bästa hälsningar från styrelsen för KSLA för Stundande skördar! 

Sara von Arnold, ordförande
Mårten Carlsson
Margareta Ihse
Björn Lundgren
Åke Barklund, sekreterare och kassaförvaltare

info@stundandeskordar.se  •  www.stundandeskordar.se  •  Bankgiro nr 281-0463  •  Plusgiro nr 65 03 53-6

KSLA FÖR

Stundande skördar
En insamlingsstiftelse som främjar de gröna näringarnas

tidsenliga och bärkraftiga utveckling.
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Sara von Arnold har på ett mycket 
förtjänstfullt sätt bidragit till den ve-
tenskapliga kunskapsutvecklingen 
inom området skogsgenetik. Under 
sin långa karriär har hon haft många 
framgångsrika samarbeten med and-
ra forskare i både Sverige och andra 
länder, men också med skogsäringen. 
hennes resultat har viktiga tillämp-
ningar för framtidens skogsproduk-
tion.

Sara von Arnold har utvecklat en 
metod för massförökning av barrträd 
via somatisk embryogenes. våra barr-
träd förökas normalt på könlig väg 

SLU:s stora förtjänstmedalj i guld

till Sara von Arnold
I samband med SLU:s promotionshögtid den 5 oktober delades förtjänstmedaljer 
till anställda som gjort förtjänstfulla insatser ut. Den stora förtjänstmedaljen 
gick till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens förra preses Sara von Arnold, 
professor i växtbiologi och skogsgenetik. 

Text: SLU •  Foto: Viktor Gärdebo

via frön, men det är också möjligt att 
föröka barrträd vegetativt genom att 
stimulera somatiska celler, d v s celler 
som inte är könsceller, att utvecklas till 
embryon, vilka då kallas somatiska em-
bryon. vegetativ förökning av barrträd 
via somatiska embryon gör det möjligt 
att mer effektivt tillvarata den genetis-
ka vinsten från förädlingsarbetet.

Sara von Arnolds forskning har ock-
så visat att somatiska embryon dess-
utom är värdefulla då man vill studera 
vad en enskild gen har för funktion i en 
växt. Med hjälp av transgenteknologi 
går det att ändra aktiviteten hos en gen 

Wallenbergprofessurerna syftar till att 
knyta framstående utländska forskare, 
som kan förväntas bidra till förnyelse 
av svensk vetenskap inom den gröna 
sektorn, till universitet och högskolor. 
Den gröna sektorn definieras här som 
skogs-, jord- och trädgårdsbruk, hus-
djursskötsel och veterinärmedicin, jakt 
och renskötsel, urbana grönområden 
samt fiske och vattenbruk. Däremot 
inte de industrier och tjänstesektorer 
som baseras på dessa områden.

Innehavaren av en Wallenberg-
professur förväntas medföra ett unikt 
tillskott av kompetens till sin svenska 

Wallenbergprofessurerna

KSLA:s internationella gästprofessurer
Med anledning av KSLA:s 200-årsjubileum finansierar Knut och Alice Wal-
lenbergs Stiftelse sju gästprofessurer av högsta internationella klass – en eller 
två professurer per år med början 2014. KSLA har påbörjat arbetet med att 
hitta de första innehavarna av professurerna.

som misstänks styra viktiga egenska-
per – genen kan t ex ”stängas av”. När 
plantor från genmodifierade embryon 
sedan jämförs med plantor som i öv-
rigt är genetiskt identiska går det att 
dra slutsatser om genens funktion. På 
detta sätt blir det möjligt att använda 
kvalificerad genetisk kunskap även vid 
traditionellt förädlingsarbete.

I motiveringen påpekas att hennes 
stora engagemang för både veten-
skap, utbildning och utveckling av sina 
medarbetare gör att Sara von Arnold är 
mycket väl meriterad för erhållande av 
SLU:s stora förtjänstmedalj.

institution och väsentligt bidra till den 
verksamhet som bedrivs där, alterna-
tivt stödja uppbyggnaden av nya, prio-
riterade områden. Går det att utnyttja 
Wallenbergprofessuren för att etablera 
samarbete mellan svenska och utländs-
ka forskningsmiljöer så är det välkom-
met. Det är också viktigt att gästpro-
fessurerna leder till mer långsiktig 
kompetensutveckling vid lärosätena.

De utvalda professorerna ska kom-
binera hög vetenskaplig kompetens 
med ett gränsöverskridande sätt att 
arbeta. Professuren, som kan utnyttjas 
såväl för forskning som för forskarut-

bildning och grundutbildning, omfat-
tar ett läsår men kan vid särskilda skäl 
förlängas till tre terminer. 

Det är KSLA:s akademikollegium 
som utser Wallenbergprofessorerna, 
efter beredning av inkomna förslag i en 
särskild beredningsgrupp. Universitet 
och högskolor har uppmanats komma 
in med förslag på innehavare, max två 
förslag per lärosäte. I mitten av decem-
ber meddelas vilka som valts ut och 
de första 1–2 professorerna beräknas 
påbörja sina gästspel i Sverige höstter-
minen 2014.
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En av kolvätekemins största utmaningar är att omvandla 
metan till metanol genom insättning av en enda syre-
atom i metanmolekylen (oxygenation)1 med högt utbyte 
och hög selektivitet utan att det bildas andra oxidations-
produkter (ekvation 1).

Under årens lopp har omfattande försök gjorts, och 
görs fortfarande, med selektiv direkt oxidering av me-
tan till metanol. Talrika publikationer och patent häv-
dar viss framgång men bara under extrema förhållanden 
(mycket hög utspädning med överskott av metan, kort 
kontakttid, låg temperatur, etc) och i allmänhet når om-
vandlingen bara låga procenttal.2–8 Försök att öka utby-
tet har oundvikligt lett till sämre selektivitet. Därför har 
en oxidativ metanolsyntes genom direkt partiell oxida-
tion av metan ansetts icke genomförbar. Under loppet av 
direkt oxidation av metan, gynnas ofrånkomligt, både 
termodynamiskt och kinetiskt, bildandet av ytterligare 
produkter som formaldehyd, myrsyra och slutligen kol-
dioxid (schema 1).

Självförsörjande och exklusiv oxygenation av metan oavsett 
härkomst med syre till metanol via metgas med hjälp av 

oxidativ dubbel reformering

George A Olah*, G K Surya Prakash, Alain Goeppert, Miklos Czaun och Thomas Mathew,
Loker Hydrocarbon Research Institute and Department of Chemistry, University of Southern California, University Park, Los Angeles, CA 90089-1661, 
United States.
Translated and reprinted with permission from J.Am.Chem.Soc., 135(27), 10030–10031. Translation: J-G Hemming.
Copyright 2013 American Chemical Society.

        Abstract
Förbränning av metan med luftens syre åtföljd av dubbel reformering producerar metgas (H2/CO i ett mol-förhål-
lande 2:1) resulterande i exklusiv metanolsyntes. Denna nyutvecklade oxidativa dubbla reformering innebär direkt 
oxidering av metan till metanol. I sin helhet är det en ekonomisk och energimässigt effektiv process, som ger 
mycket litet, om ens något, fotavtryck av grundämnet kol eller biprodukter.

Metanolsyntesen grundad på syntesgas (en blandning 
av CO och H2) utvecklades i Tyskland på 1920-talet i 
samband med den så kallade Fischer-Tropsch kemin.9 
Den baserades ursprungligen på stenkol, men växlade 
vartefter över till naturgas, som visade sig lämpligare. 
Omvandlingen av naturgas genom reformering med ånga 
eller torr reformering med CO2 liksom partiell oxidering, 
producerar blandningar H2/CO med ett mol-förhållande 
som vanligen är mellan 3 och 1 (schema 2). För metanol-
produktion är emellertid en blandning H2:CO specifikt 
2:1 nödvändig, som vi kallar metgas.10 Detta uppnås sällan 
vid konventionella processer för reformering av metan. 
När H2 är i överskott tillsätts CO2 till blandningen av 
syntesgas för den efterföljande metanolsyntesen.

Vidare är den totala reformeringsprocessen starkt 
endoterm. I moderna processer (Haldor-Topsoe, Lurgi, 
Linde och andra) förbränns en del av själva naturgasen 
för att ge den värmeenergi som behövs (autoterm reforme-
ring). Detta gör emellertid att den nödvändiga produktio-
nen av metgas blir ännu mer komplex och dyr (upp till ca 
60 % av en metanolfabriks totalkostnad)10, inkluderande 
separation, rening och justeringar som reaktionen water-
gas shift.

Omfattande studier11–16 har visat att det inte är lämp-
ligt att kombinera endoterm reformering med ånga och 
torr reformering med CO2 samtidigt som det även behövs 
reaktionsvärme, för att få effektiv bildning av metgas.17

Vi har nyligen rapporterat om ett enkelt, nytt sätt som 
vi kallar dubbel reformering. Det innebär produktion av 
metgas av metan (naturgas eller skiffergas) i ett enda steg. 
Det kombinerar reaktionerna reformering med ånga och 
torr reformering genom att reagera metan, CO2 och ånga 
i ett förhållande 3:1:2 över Ni/MgO eller motsvarande 
katalysatorer vid 800–950°C i en till 5–30 atm trycksatt 
tubformad reaktor med kontinuerligt flöde (schema 2).18–19

0,5O2
Ch3Oh Δh298K = -30,3 kcal/mol

1,0O2
Ch2 = O + h2O Δh298K = -66,0 kcal/mol

1,5O2
CO + 2h2O Δh298K = -124,1 kcal/mol

2,0O2
CO2 + 2h2O Δh298K = -191,9 kcal/mol

Ch4 + 

Schema 1. Direkt oxidation av metan

Ch4 + 0,5O2           Ch3Oh
Δh298K = -30,3 kcal/mol

Ekvation 1
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Nu rapporterar vi ett viktigt ytterligare framsteg om 
exklusivt självförsörjande omvandling av naturgas eller 
skiffergas (metan) till metgas för metanolsyntes genom 
selektiv oxygenation av metan genom en process som vi 
kallar oxidativ dubbel reformering. Oxygenation (det vill 
säga att införa syre), såsom här definierat och diskuterat, 
betyder att utbyta eller införa syre i ett kolvätes C-H- el-
ler C-C-bindning och skiljer sig därmed i själva verket 
från konventionella oxidationer.1 Dubbel reformering18, 19 
av metan (alternativt naturgas eller skiffergas) är starkt 
endoterm och behöver väsentlig såväl extern energi som 
beredning av råvaran på flera sätt. Traditionellt utförd 
partiell oxidation och reformering (autoterm reforme-
ring) förutsätter också dyra separationssteg och juste-
ringar.17 I motsats härtill ger fullständig förbränning av 
en ekvivalent metan (naturgas eller skiffergas) med O2 
från luften den nödvändiga reaktions- och processvärme 
som behövs för det efterföljande steget dubbel reforme-
ring. Dessutom ger denna förbränning också den bland-
ning av CO2 och 2H2O som kvarhålls och blandas med 3 
ekvivalenter metan (naturgas), som sedan i sin tur utgör 
den specifika sats för dubbel reformering som exklusivt 
producerar metgas för efterföljande steg av metanolsyn-
tes (schema 3).20

Den självförsörjande oxidativa dubbla reformeringen 
av metan till metgas kan genomföras i en enda multitub-
reaktor eller i två skilda reaktorer. Det gör det möjligt att 
med luftens syre separat förbränna en ekvivalent metan 
till en gasblandning av CO2 – 2H2O. Efter inblandning 
av 3 ekvivalenter ytterligare metan uppströms flamman 
följt av dubbel reformering,18–20 omvandlas sedan bildad 

Schema 2. Reformeringsprocesser

reformering med ånga
2Ch4 + 2h2O             2CO + 6h2 Δh298K = +98,4 kcal/mol

torr reformering
Ch4 + CO2             2CO + 2h2 Δh298K = +59,1 kcal/mol

dubbel reformering
3Ch4+ 2h2O+CO2             4CO + 8h2 Δh298K = +157,5kcal/mol

Information om författarna

metgas till metanol i ett välkänt och industriellt tilläm-
pat syntessteg med användning av Cu/ZnO/Al2O3 eller 
motsvarande katalysatorer. Vidare är den exoterma reak-
tionsvärmen för metans förbränning mer än tillräcklig för 
efterföljande endoterma process av dubbel reformering.18,19,21 
Alltså, metanol kan produceras av än så länge rikliga re-
surser av naturgas och skiffergas som kan räcka gott och 
väl in i nästa sekel. Metanol kan användas som ersättning 
för olja och oljeprodukter och samtidigt minska skadlig in-
verkan på miljön (global uppvärmning) genom infångning 
och recirkulering av CO2 (CCR). Hur detta kan göras på 
ett lämpligt och ekonomiskt sätt framgår av vårt tidigare 
utvecklade koncept Metanolekonomi.10

Den av oss utvecklade oxidativ dubbel reformering följd 
av metanolsyntes uppnår alltså det sedan länge eftersökta 
målet att omforma metan till metanol med högt utbyte och 
hög selektivitet (ekvation 1) utan att det bildas biprodukter 
i denna totalt sett ekonomiskt och energimässigt effektiva 
process, som lämnar mycket litet, om ens något fotavtryck 
i form av grundämnet kol.

Schema 3. Oxiderande dubbel reformering och metanolsyntes

förbränning av metan

Ch4+ 2O2             CO2 + 2h2O  Δh298K = -191,9 kcal/mol

efter inblandning av ytterligare metan
genomförs dubbel reformering

3Ch4 + 2h2O + CO2             4CO+8h2 Δh298K = +157,5 kcal/mol

 metgas

metanolsyntes

4CO + 8h2             4Ch3Oh  Δh298K = -86,8 kcal/mol

totalreaktion

4Ch4 + 2O2             4Ch3Oh  Δh298K = -121,2 kcal/mol

{

Korresponderande författare olah@usc.edu

Not Författarna deklarerar att de är opåverkade av finansiella 
intressen.

Erkännande Stöd i vårt arbete av Loker hydrocarbon Institute och 
US Department of Energy erkänns med tacksamhet.
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Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande ”Långsiktigt hållbar markanvändning, del 1” (M2013/1659/Nm)

Miljömålsberedningens regeringsupp-
drag att ta fram en strategi för långsiktigt 
hållbar markanvändning ska innehålla 
förslag på etappmål, styrmedel och åt-
gärder.

KSLA anser att beredningen har tol-
kat sitt direktiv i snäv bemärkelse. För 
att uppnå en långsiktigt hållbar mark-
användning måste ett betydligt större 
och mer holistiskt perspektiv anslås. Den 
snäva tolkningen av uppdraget har bidra-
git till beredningens förslag att med hjälp 

av specifika förändringar i SvL skapa en 
ökad uthållighet i skogsbrukandet. KSLA 
menar att SvL bara utgör ett av flera 
medel för att åstadkomma skogspoliti-
kens intentioner.

KSLA berömmer beredningen för 
ett inkluderande arbetssätt, men an-
ser att forskarsamhället har fått allde-
les för liten vikt i utredningsarbetet, 
vilket t ex förmodligen bidragit till att 
Riksskogstaxeringen inte inkluderats. 
Avsaknad av kunskapsflöde från en ve-

tenskaplig referensgrupp innebär viss risk 
att slutsatserna baseras på politikers och 
expertgruppens egna erfarenheter. KSLA 
anser att förslagen till etappmål, styrme-
del och åtgärder inte grundats på analys 
av fakta i tillräckligt hög grad.

KSLA menar också att konsekvens-
analyser av värden andra än miljömålen 
borde ingå i beslutsunderlaget liksom en 
mer genomgripande analys av vad som 
brister i nuvarande naturhänsyn i skogs-
bruket. 

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/delbetankandet-langsiktigt-hallbar-markanvandning/

Synpunkter på Riksantikvarieämbetets rapport ”Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer”

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
har fått möjlighet att lämna synpunkter 
på Riksantikvarieämbetets rapport ”Fria 
eller fälla? En metod för avvägningar vid 
hantering av träd i offentliga miljöer”. vi 
tackar för möjligheten och vill framföra 
följande synpunkter.
• Skriften/arbetsmodellen har ambitio-

nen att vara ett medel att förebygga kon-
flikter. Initiativet är bra och vi bedömer 
att ett dokument som detta är en viktig 
förutsättning för att kunna fatta välgrun-
dade beslut när det gäller trädens framtid 
i offentliga miljöer, inte minst i städer.
• Som helhet är skriften viktig, relevant 
och strategisk. De detaljerade synpunk-

ter vi har att framföra rör framför allt de 
inledande delarna, eftersom dessa lägger 
grunden för hur modellen uppfattas och 
används.
• Metoden behöver troligen testas i fält 
och därefter revideras innan den slutligen 
läggs fast och rekommenderas.

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/fria-eller-falla/

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.

Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demiens enhet för de areella näring-
arnas historia (ANH) har under vå-
ren utvärderats. Utvärderingen har 
på uppdrag av akademien utförts av 
Ulf Sporrong, professor em. i geo-
grafi vid Stockholms universitet. 
Sporrong har ägnat en stor del av sin 
forskning åt agrarhistoriska problem, 
speciellt bebyggelsens och kultur-
markens rumsliga organisation före 
laga skiftet. Ulf Sporrong är ledamot i 

ANH utvärderat
Vitterhetsakademien och var dess sek-
reterare 2001–2007.

Utredningen är nu tillgänglig för 
en större läsekrets via akademiens 
hemsida och kompletterar den historik 
över verksamheten som publicerades i 
nyhetsbrevet Freja nr 3-2012, som var 
ett jubileumsnummer med anledning 
av att SOLMED firade 20 år.

Vi hoppas att utvärderingen bidrar 
till att ge en bättre inblick i ANH och 
akademiens historiska verksamhet. 

Text & foto: Per Eriksson

Ulf Sporrong vid KSLA:s jubileumsexkursion, juni. 

Ladda ned utvärderingen:
http://www.ksla.se/anh/files/2012/01/Freja-
2013-special_utredning_1.pdf
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Den 12 februari 2007 hölls Lantbruksveckans sista all-
männa sammanträde i Stockholms konserthus. 
Text: Per Thunström

Klubbslaget avslutade en lång verksamhetsperiod för 
en organisation som spelat en stor kontaktskapande roll 
för jordbrukets företrädare ända sedan starten 1911. 
Lantbruksnäringen hade i början av 2000-talet funnit 
nya former för att mötas, istället för den organisation som 
Svenska Lantbruksveckan under åren representerat. 

Målet från 1911 och framåt var att under en vecka i 
mars varje år samla den stora floran av föreningar och 
organisationer inom lantbrukssektorn till gemensamma 
överläggningar. Under denna vecka arrangerades föredrag, 
diskussioner och utställningar. Samtidigt höll många av 
medlemsorganisationerna – som mest cirka 70 – sina års-
möten och många fick belöningar för sina förtjänstfulla in-
satser inom jordbrukets område.

Upplysning, arbete, samarbete...

Upplysning, arbete, samarbete. 
Lantbruksveckan 1911–2007.
SOLMED nr 57.
Av tore johansson & 
Ronny Pettersson.
264 s. illustrerad i färg.
Pris: 300 kr. 
hos internetbokhandlarna 
(www.adlibris.com, 
www.bokus.com): 207 kr.

Den högtidliga öppningsceremonin för Lantbruksveckan i Stockholms konserthus 1945. Längst fram i auditoriet finner vi kungahusets representanter.

Axels Lekanders omslag till 
programbladet 1934. 

Lennart Rydéns omslag till 
programmet 1985.

De allmänna sammanträdena brukade samla ca 2 000 
av landets främsta företrädare för lantbruket, administratio-
nen samt den agrara forskningen och utbildningen. Boken 
belyser främst alla de jordbrukspolitiska frågor och de an-
gelägenheter som den ekonomiska föreningsrörelsen ansåg 
vara de mest brännande. Här behandlas även t ex samspelet 
mellan lantbruksnäringen och vetenskapen under denna 
omvälvande tid, allt under det motto som grundarna lan-
serade redan från starten: Upplysning, arbete, samarbete.

Boken är skriven av LRF:s mångårige arkivarie Tore 
Johansson (1937–2010) och av ekonomhistorikern FD 
Ronny Pettersson, ledamot av KSLA. Efter Tore Johanssons 
frånfälle fick Ronny Pettersson huvudansvaret för färdig-
ställandet av boken. Boken är illustrerad bl a med alla de 
omslag till programmen som gjordes av Axel Lekander, 
Lantbruksveckans mångårige sekreterare som tillika hade 
en god konstnärlig ådra. Härtill kommer även den kände 
tidningstecknaren Lennart Rydéns alla omslagsbilder.

Lantbruksveckan 1911–2007
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Moderatorn Johan Kuylenstierna, ledamot och chef för 
Stockholm Environment Institute, tog avstamp i början av 
1800-talet när han startade konferensen. Den första delen 
av dagen ägnades också framförallt åt att blicka bakåt, men 
med koppling till nutiden. Under eftermiddagen berättade 
de unga akademikerna i Framtidsprojektet om hur de tror 
att framtiden, närmare bestämt år 2063, kommer att arta 
sig.

– År 1804 passerade jorden 1 miljard invånare. Nu har vi 
7 miljarder – varav många är hungriga. De areella näring-
arnas betydelse växer. Får Malthus rätt? Eller finns alterna-
tiv?, undrade Johan Kuylenstierna.

Thomas Robert Malthus framlade i An Essay on the 
Principle of Population (1798) teorin – här starkt kompri-
merad – att om inga politiska åtgärder vidtas så växer be-
folkningen snabbare än tillgången på livsmedel. Tillgången 
på mat per person kommer därför att minska. En tes som 
diskuteras än idag.

Malthus dystra förutsägelser säger något om jordbru-
kets betydelse och centrala roll vid skiftet 1800 och bidrog 
kanske till att Carl XIV Johan med hjälp av Abraham 
Niclas Edelcrantz skapade sin lantbruksakademi och 
Experimentalfältet. Vid denna tid var Sverige ett utarmat 
land, svält var vanligt.

Under KSLA:s 200 år har Sverige förändrats från ett 
agrart samhälle via ett industrisamhälle till ett informa-
tionssamhälle. Det kan tyckas paradoxalt att en kunglig 
akademi för lantbruket bildades under den tid som agrar-
samhället påbörjade sin upplösning. Men denna upplösning 
var samtidigt en modernisering och en absolut förutsättning 
för industrisamhällets framväxt. Här har akademien spelat 
en viktig roll.

– En agrarrevolution inföll under den tid vår akademi 
grundades, sade Ann-Catrin Östman, ledamot och akade-
milektor vid Åbo universitet. Omfattande och genomgri-
pande förändringar skedde i Europa ifråga om produktion, 
teknik, äganderätt och samhälleliga positioner. Och lant-
brukets utveckling påverkade hela Sveriges utveckling.

– Det fanns inget annat land där lantbruket öppnade 
så stora möjligheter som i Sverige, med dess ouppodlade 
områden och marker, berättade ledamoten Ulrich Lange, 
docent vid Göteborgs universitet.

– Akademien var från början en forskningsinstitution, 
en lärd sammanslutning med gott om adelsmän och få van-
liga lantbrukare, sade docent Nils Edling.

Det var främst kapitalstarka godsägare som hade möjlig-
het att ägna sig åt olika typer av försöksverksamhet. Även 
om det gick mode i lantbruket inom delar av adeln – det 

KSLA:s Jubileumskonferens hölls i Aula Magna på Stockholms universitet i juni. Platsen var väl vald – i många år 
i början av akademiens existens förfogade den över Experimentalfältet, där just Stockholms universitet ligger idag. 

”En dag om hur dåtiden, nutiden och fram-
tiden vävs samman i ett obrutet mönster.”

Thomas Robert Malthus besökte Sverige 1799 och fann 
det uppenbarligen rejält eländigt. Citat ur hans An Essay 
on the Principle of Population, avsnittet ”Book II, Chapter 
II, Of the Checks to Population in Sweden” (som finns 
med fr o m andra upplagan från 1803, här ur den sjätte): 

“to conclude the catalogue, the year 1799, when I 
was in Sweden must have been a very fatal one. In the 
provinces bordering on Norway, the peasants called it 
the worst that they had ever remembered. the cattle 
had all suffered extremely during the winter, from the 
drought of the preceding year; and in july, about a 
month before the harvest, a considerable portion of the 
people was living upon bread made of the inner bark of 
the fir, and of dried sorrel, absolutely without any mix-
ture of meal to make it more palatable and nourishing. 
the sallow looks and melancholy countenances of the 
peasants betrayed the unwholesomeness of their nour-
ishment. Many had died; but the full effects of such a 
diet had not then been felt. they would probably ap-
pear afterwards in the form of some epidemic sickness.”
http://www.econlib.org/library/Malthus/malPlong.html

Text & foto: Ylva Nordin
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talades om agromani – så växte den seriösa lantbruksve-
tenskapen sig allt starkare. På 1840-talet skedde också en 
tydlig professionalisering av akademien.

Med de pågående samhällsförändringarna, som förbätt-
rade anställningsvillkor, skiftesändringar, fler möjligheter 
att köpa och/eller bruka jord, möjligheten att skapa enskilda 
jordbruksföretag, att kunna odla mer, tjäna mer och därmed 
se barnen överleva, steg intresset bland människorna för 
orsakssammanhangen i naturen. Förutom lantbruksakade-
mien bildades också Hushållningssällskapen, som fungera-
de som ett slags regionala delar av akademien. Akademien 
hade också uppdraget att bilda hushållningssällskap där 
sådana saknades. Sällskapens, liksom akademiens, uppgift 
var att förena vetenskap och praktik. 

– Lantbruksvetenskapen konsoliderades som fram-
gångsväg, målet var att finna det perfekta sättet att bruka 
jorden och sköta djuren. ”Följ metoden punktligt så ordnar 
sig allt!”, sade Ulrich Lange. Så enkelt var det förstås inte 
och är inte heller idag.

Experimentalfältet var det optimala stället att ägna sig åt 
lantbruksvetenskap. Runt sekelskiftet 1900 var lantbruks-
vetenskapen organiserad på ett likartat sätt i hela världen; 
det fanns ungefär 700 forskningsanläggningar varav 500 i 
Europa. 200 hade experimentalfält, vetenskapliga försöks-
odlingar. Det äldsta anlades år 1816 – och det var just vårt 
Experimentalfält, som akademien hade hand om från start.

Akademien samlade dåtidens expertis inom många om-
råden, inte bara från lantbruket. 

– Lantbruksakademien var från början också en stat-
lig förvaltningsmyndighet och beroende av statliga anslag. 
Uppdraget var att styra, samordna, kontrollera, utbilda och 
forska inom lantbruksområdet. Och inte minst att samla 
statistik från Hushållningssällskapen för att få en bild av 
Sverige, berättade Nils Edling. 

Med tiden kom den lantbruksvetenskapliga forskningen 
och även det statliga uppdraget att i takt med samhällets 
omvandling att övertas av andra institutioner. Men behovet 
kvarstår än idag av att binda samman och diskutera den 
gröna sektorns teori och praktik, landsbygdens relation till 
städerna och vad som odlas med det vi äter. Som konstatera-
des vid förmiddagens avrundande diskussion: I händelse av 
något slags katastrofläge klarar vi idag vår livsmedelstrygg-
het under kortare tid än vi klarar att försvara landet, vilket 
är en vecka.

Framtiden
På eftermiddagen tog Framtidsprojektet över scenen. Deras 
vision handlade också till stor del om livsmedelsförsörjning-
en i framtiden. De 18 unga akademikerna började med att 
förklara att även om ”vision” står för positiv målbild, så var 
de inte övertygade om att allt kommer att vara helt positivt 
om 50 år från nu. Men stora förändringar kommer att ske, 
om än i många små steg.

Utgångspunkten i denna framställning var att projekt-
medlemmarna befann sig i år 2063 tittandes tillbaka mot 
vår egen tid. Tidsmaskinen stannade upp vid några hållplat-
ser på resan från idag och fram till 2063: 
• År 2020 – köttkonsumtionen nådde en höjdpunkt. Det var 
inte hållbart. Alltså införde man olika typer av beskattning 
och subventioner för sänka klimatpåverkan på individnivå. 
Djurvälfärdsmärkning infördes.
• År 2025 – Ikea bytte ut sina ”Swedish meatballs” mot 
bruna bönor som en del i miljöarbetet – och undgick där-
med den köttskatt som EU införde året därpå. 
• År 2032 – bönkonsumtionen nådde sin kulmen, vi konsu-
merade 18 kg bönor per person detta år.
• År 2045 – livsmedels- och kretsloppskunskap blev ett kär-
nämne i grundskolan.
• År 2053 – på undersökningen ”Vad kan vi inte vara utan 
på midsommarbordet?” svarade en majoritet ”landräkor”(ett 
mer aptitligt namn på gräshoppor).
• År 2062 – årets julklapp är ”Meat@Home”, en köttmaskin 
för hemmabruk – blanda muskelceller, näringslösning och 
kryddmix i maskinen, efter tre dagar är köttmixen klar för 
tillagning.

Och även i Europa har vi kommit till insektsinsikt, d v s 
att insekter är mat, och det mycket mer resurseffektivt än de 
traditionella djurslagen nöt, gris och kyckling. 

Det vi gör i dag är det som skapar vår framtid.

Mer om Framtidsprojektets vision går att läsa i KSLAt nr 3-2013 
Framtidsprojektet – ett tankeexperiment om naturresursbruket 
2063.

Dagen efter jubileumskonferensen kunde akademiledamöter-
na delta i någon av tre olika exkursioner, där temat var historia, 
samtid och framtid. Ett kommande nummer av KSLAt kommer 
att bestå av en sammanfattning från dessa exkursioner.
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Så blev det äntligen av! Jag har varit lockad av att gå 
Enaforsholmskursen sedan 1970-talet då jag pluggade på 
Ultuna, men det blev av olika anledningar inte av förrän 
nu, sommaren 2013. Det visade sig vara ett härligt kursgäng 
som träffades på lördag för en första frukost på Enaforsholm, 
en grupp med stor spridning i ålder och bakgrund och inte 
minst i fjällvana. Men det var också ett trevligt möte med 
några gamla och många nya och spännande kontakter.

Varje år i slutet av juli arrangeras Enaforsholmskursen på akademiens egen fjällgård, Enaforsholm. Den 
årligen återkommande kursen är något av en institution sedan drygt 60 år tillbaka. Enaforsholm är en 
donation från en av akademiens största välgörare, grosshandlare A. W. Bergsten (1855–1937).

Enaforsholmskursen 2013

Pedagogisk fullträff
Upplägget på kursen kändes i det närmaste som en pedago-
gisk fullträff. De två första dagarna gjorde vi dagsutflykter 
till de närbelägna Högåsen och Storsnasen, endast med lätt 
packning; lite matsäck och regnkläder. Under dessa dagar 
hann vi med en hel del fjällbotanik, djurliv, fjällskog och 
kulturhistoria. Det blev en trevlig introduktion till fjäll-
världen, inkluderande en föraning om vad dåligt väder kan 

Text & foto: Carl-Anders Helander  •  Fågel- & växtfoto:  Thomas Thorsell

Anders Arnell undervisar om arter som återfinns i fjällets olika naturtyper. En rödstjärt färdig för ringmärkning och vägning vid Ånnsjöns fågelstation.
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innebära på fjället. Tredje dagen, lite av en vilodag, ägnade 
vi åt att besöka Ånnsjöns fågelstation, lära oss om rensköt-
sel och skogsbruk i fjällregioner, samt att få inblick i fjäll-
trädgården på Enaforsholm.

Efter dessa tre inledande dagar var det dags att packa 
ryggsäcken för lite mer ”riktig” fjällvandring under tre da-
gar. Vi gick först från Storulvån till Sylarna, dagen efter till 
Storerikvollen i Norge, samt tredje dagen till Blåhammaren 
och därefter till den väntande bussen vid Rundhögen. 
Kursledningen fortsatte att preparera oss med flora och 
fauna, vilket gav en extra dimension till vandringen. Under 
dessa dygn övernattade vi på fjällstationerna så vi behövde 
inte bära på några tält. Vädret under vår vandring var allde-
les underbart, soligt och varmt och inbjöd till många bad!

Fredagen, som var sista kursdagen, var en ganska av-
slappnad dag. En förmiddag med föreläsningar om närings-
livet i fjällvärlden inklusive turismen, renskötsel och mat-
hantverk. En liten vandring till vattenfallet Brudslöjan på 
eftermiddagen blev en fin avslutning på vårt fjällvandrande. 
Kvällen avslutades med en festmiddag och examination av 
kursdeltagarna – och därmed var veckan redan över... så 
fort det gick!

Bra och rutinerad kursledning
Som jag redan nämnt kändes kursupplägget väldigt proff-
sigt och det berodde givetvis också mycket på vår kursled-
ning med Anders Arnell, fågelexperten, i spetsen. Han 
kompletterades väl av Birgitta Åhman, bland annat proffs 
på renskötsel, Tomas Staafjord, fjällbotanisten, och Ann-
Britt Karlsson, den som oftast gick sist för att stötta de för 
stunden tröttaste. Kursledningen fick också en mycket po-
sitiv kursutvärdering som ger inspiration inför planeringen 
av nästa års kurs. 

Enaforsholm med Bosse och Ingalill – suveräna i sitt värdskap!
Sist men inte minst viktigt för kursens succé är den värme 
och det fina värdskap som Bosse och Ingalill med medarbe-
tare sprider till alla sina gäster på Enaforsholm. 

Unna dig några dagars besök – Enaforsholm är öppet 
för alla! 

Besök Enaforsholm under sommaren för vandringar, 
på vintern för underbar skidåkning eller välj någon annan 
aktivitet. Spana in hemsidan www.enaforsholm.se för infor-
mation om kommande aktiviteter och bokning. Väl mött!

Fjällets flora är central i kursen. Här förevisas sileshår. I försöksträdgården prövas växters härdighet under fjällnära förutsättningar.

Dags att ge sig av. Anders Arnell ger oss information inför eftermiddagens fria vandring.
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Mellan februari 2013 och juni 
2013 var jag i Wien på Universität für 
Bodenkultur Wien och förra somma-
ren i Tyskland för att göra praktik där.

hur kan det komma sig att du sökt dig 
till Sverige och KSLA?
Jag kom till Sverige för första gången 
2007. Då deltog jag, min familj och 
vänner i O-Ringen-tävlingen. Jag triv-
des mycket bra i Sverige och sedan 
drömde jag om att få komma tillbaka.
På grund av denna dröm sökte jag en 
praktikplats i Sverige med anknyting 
till jordbruk/agronomi. Så hittade jag 
KSLA:s webbsida och skickade ett 
mejl till Magnus J Stark, sekreterare 
för Jordbruksavdelningen.

vad har du för bild av KSLA?
Enligt min mening är det en plats där 
alla kan vara med och delta och dis-
kutera. Var och en har något att säga 
som kan bli intressant för alla. ’Open 
your mind, keep quiet, raise awareness, 
speak and listen’ beskriver det, tycker 
jag.

Jag tycker om ANH och bibliote-
ket, där finns många gamla och nya 
böcker på flera språk. Matlagning, 
jordbruk, miljö, blommor, vatten, 
skogsbruk – allt kan hittas där!

vilka erfarenheter tar du med dig till 
KSLA?

Namn?
Camille Clouard
(uttalas: ”Camij Cloar”).

ålder?
22 år.

hemort?
Paris, men jag är född i en av Paris 
förorter, i Saint-Quentin-en-Yvelines, 
nära Versailles och dess slott.

välkommen som praktikant hos KSLA! 
hur känns det?
Alla är mycket snälla och har tålamod 
att förklara saker för mig. Jag tycker att 
de är lite nyfikna också, eftersom jag är 
den första franska praktikanten här på 
KSLA. Jag trivs med mina uppgifter 
och att höra svenska hela tiden. Tyvärr 
blir jag samtidigt trött av det, för att 
jag måste vara mycket koncentrerad för 
att försöka att förstå vad som sägs. 

vad är din bakgrund?
Jag var under åtta år på ett fransk-tyskt 
gymnasium. Sedan studerade jag två år 
biologi, matematik, kemi, fysik på ett 
annat gymnasium. Den utbildningen 
kallas på franska ’inskolning till in-
genjörshögskola’. Jag började plugga 
agronomi på AgroParisTech (Paris 
Institute of Technology for Life, Food 
and Environment Sciences, en ingen-
jörshögskola) 2011.

Camille, vår praktikant

Jag har i min portfölj det jag vet om 
Frankrike och lite om dess jordbruk, 
eftersom jag växte upp där. 

Till det kommer också alla mina 
resor i Europa, i synnerhet i Österrike 
och Tyskland.

Och lite orientering!

vad hoppas du ha fått med dig från 
Sverige och KSLA när din praktikpe-
riod är över?
Svenska språket och svensk kultur för-
stås, alla här är mycket goda lärare för 
mig. Jag hoppas lära känna många nya 
vänner också.

Jag lär mig också hur man organi-
serar seminarier och att tänka på alla 
detaljer. Det är faktiskt svårare än jag 
trodde!

När det gäller vetenskap, skulle jag 
vilja veta mer om europeisk jordbruks-
politik.

Vi på akademien är glada att ha vår praktikant Camille hos oss till i mars 
2014. Hon kommer från Frankrike och kommer framför allt att jobba 
med tillämpad jordbruksforskning i ett europeiskt perspektiv, EU:s jord-
brukspolitik, UEAA men naturligtvis också med fransk-svenska skogs-
veckans lunchseminarier 22 och 25 oktober (se kalendariet). Här har hon 
själv gett svar på några frågor från sina nyfikna medarbetare på kansliet.

Camille Clouard.



NjF:s generalsekreterare Roland Sigvald 
har under 20 års tid drivit baltiska sam-
arbeten om växtskyddsfrågor. För detta 
arbete har han utsetts till hedersdoktor 
vid Lettlands lantbruksuniversitet.

Sigvald har arbetat med utveckling 
av prognoser för angrepp av olika ska-
deinsekter och växtsjukdomar, och med 
kunskapsöverföring till andra länder, bl a 

Roland Sigvald hedersdoktor i Lettland

de baltiska länderna. Den 20 septem-
ber tog han som ny hedersdoktor emot 
diplom och plakett vid Lettlands lant-
bruksuniversitets 150-årsjubileum.

Roland Sigvald tillbringar delar av sin 
arbetsvecka här hos oss på KSLA, men 
han har också kvar viss verksamhet vid 
institutionen för ekologi vid SLU. 

Text: SLU  •  Foto: Ulla Berglund
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Trädgårdsdagarna bjöd på visning av fjällträdgården, vilket trädgårdsmäs-
tarna Ulrika Eliasson och Anna Hedström svarade för. Många intresserade 
slöt upp på de totalt fyra visningarna av trädgårdens blomprakt. Trots att 
trädgården ligger vid fjällets fot i zon 8 så får besökarna många positiva 
överraskningar. Naturligtvis är det perenner som övervintrar bäst då snö-
täcket bäddar in växterna under den kalla säsongen. Men även vedartade 
växter som är anpassade till kallt klimat trivs bra. Här kan nämnas till 
exempel rödbladig glasbjörk och gulbarkig hägg som bägge artar sig fint i 
trädgården. Många besökare hade även med sig trädgårdsfrågor när de kom, 
som Ulrika och Anna fick svara på.

Åke Bruce höll ett par vandringar nere på holmen i vårt barrpinetum, 
som består av en mängd intressanta arter som planterades på 1950-talet. 
Han berättade även om de vegetationsrutor som anlagts i området från 
Högåsen ner till Enafors och upp på Storsnasen. Dessa rutor anlades på 
1970-talet av Börje Lövkvist. Åke Bruces stora engagemang smittade av sig 
och blev till många intressanta diskussioner.

Enaforsholms värd Bo Berglund visade och berättade byggnaderna på 
området och om platsens historia. Åke Barklund och Peter Edling berättade 
mer ingående om den gamla sågen på området.

Vi hade även några inomhusaktiviteter. Undertecknad höll föredrag i 
ämnet ”Trädgård i kallt klimat”, vilket lockade många åhörare bägge da-
garna. Detta är ett ämne jag även gett ut ett par böcker i. Syftet var främst 
att delge praktiska odlingstips till fritidsodlare i området. Jag är tacksam för 
alla utvecklande samtal som blev kring detta.

Vi fick även bildvisning av naturfotografen Wille Carlsson från Storlien 
och föredrag av Lisa Öberg, som skrivit en avhandling om fjällens urgamla 
granar. Hennes forskning ifrågasätter synen på hur granen vandrat in i 
Sverige efter senaste istiden.

Trädgårdsdagar
Den 4–5 augusti hölls trädgårdsdagar i Enaforsholm för förs-
ta gången. Idén föddes förra sommaren i syfte att högtidlighålla 
KSLA:s 200-årsjubileum. Arrangemanget blev dock bredare än 
att ”bara” handla om trädgård, då vi hade flera engagerade leda-
möter på plats som anmält sitt intresse att bidra med kunskap.
Text & foto: Maria Sandström, hortonom och huvudansvarig för Enaforsholms fjällträdgård 

Förutom all kunskap som delgavs 
dessa dagar så bjöds vi i sedvanlig ord-
ning på god mat av Ingalill Samuelsson 
och Bo Berglund. Bastun var varm och 
Enan väldigt badvänlig. Sammantaget 
blev helgen mycket lyckad och vi har 
redan bestämt att ha en ny trädgårdsdag 
på Enaforsholm den 2 augusti 2014. Jag 
vill passa på att tacka alla som kom och 
bidrog till arrangemanget!

i Enaforsholms fjällträdgård

T v: Flera guidade turer runt trädgården ingick i 
programmet. Ovan: Ledamoten Åke Bruce och Ena-
forsholms värdinna Ingalill Samuelsson med dotter 
Amanda i avspänt samspråk. 
Bakgrundsfoto: Stjärnflocka.

Krollilja.
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PÅ GÅNG PÅ 

Enaforsholm
Oktober-december tar vi emot gäster som vill 
koppla av, skolor samt konferenser och fören-
ingsmöten och de som vill äta av vår julmat 
när den tiden kommer.

Sommaren, fiske-, trädgårds-, bär- och 
jaktsäsongen har varit lyckade. Sommaren 
har både bjudit på bra fjällväder och en rejäl 
ökning av antalet övernattningar. Bidragande 
är bröllopet i september då vi hade 70 gäs-
ter på övernattning och bröllopsmiddag! 
Enaforsholm har 50 bäddar som snabbt fyll-
des och sedan kunde vi även boka och an-
vända andra rum och stugor i Enafors.

Våra stora aktiviteteter i sommar var 
Enaforsholmskursen i juli och Trädgårds-
dagarna i augusti. Vi har bestämt att vi ar-
rangerar en trädgårdsdag nästa sommar ock-
så – den 2 augusti. Ripjakten lockar fler och 
fler jägare till Enaforsholm 

Bokningarna för 2014 har sedan några 
månader börjat komma in – flera gäster som 
vill komma tillbaks bokar i god tid för att få 
sitt favoritrum eller en särskild stuga. Vi har 
också fått bokningar till jakten på fjällripa 
i februari, Enaforsholmskursen och till rip-
jakten kommande höst. I sommar arrangerar 
vi bl a en målarkurs igen tillsammans med 
Annica Nilsson. Att måla bilder och tavlor 
hör hemma på Enaforsholm Fjällgård!

Boka din resa till Enaforsholm!
Välkommen med din bokning till julbord, 
jul- och nyårsfirande samt en vistelse under 
nästa år.

Ingalill Samuelsson & Bosse Berglund

Enaforsholm Fjällgård
Enaforsholm 289, 830 15 DUVED
0647-730 26, 070-527 30 26
info@enaforsholm.se
www.enaforsholm.se

Nu har precis alla höstlöv fallit av träden. 
Endast några arter i Enaforsholms Fjällträdgård 

har sina löv kvar. September och oktober har 
bjudit på strålande väder. Frost på morgonen och 

värmande sol på dagen. Närmast inväntar vi 
skridskoisarna!  

►	Konferens & möte
►	Kalas och jubileum
►	Julfirande
►	Nyårsfirande

Välkommen till Enaforsholm!

► Julbord 2013! 
Lördag 7 december
Lördag 14 december

Isplättar i Enan. Foto: Bo Berglund
T h: Enaforsholm fjällgård.

Foto: Axel Thomson Ek



17 oktober – Bokseminarium
världens jordbruk. Så fungerar det, globalt och på 
gårdsnivå.
En ny internationell lärobok av Carin Martiin: The World of 
Agricultural Economics. An introduction.

22 October – Lunch seminar
French-Swedish Forest Week.
On French and Swedish forest management; this the first 
seminar focuses on biodiversity.

24 oktober – Konferens
En ny politik för företagande och utveckling på 
landsbygden.
Ska svensk landsbygd inte bara bestå av pendlingsomland till 
några storstäder krävs en ny politik för företagande/utveck-
ling av landsbygden.

25 October – Lunch seminar
French-Swedish Forest Week.
On French and Swedish forest management; this seminar is 
dedicated to forestry and the industry of wood products.

29 oktober – Konferens
Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 
2050.
Om mark som har svårt att konkurrera ekonomiskt och deras 
betydelse för ett samhälle utan nettoutsläpp av växthusga-
ser.

6 november – Konferens 
hur länge håller maten?
Matens hållbarhet: produktions-, inköps- och beteendemöns-
ter;  förpackningsteknik och hygien – och konsumenternas 
syn på hållbarhet.

7 november – Seminarium
På G för Sverige – Gröna näringar, grön ekonomi, grön 
framtid.
De gröna näringarnas strategiska roll för Sveriges utveckling, 
deras förmåga att leverera produkter och tjänster.

11 november – Seminarium
vad vet vi om våra vilda gäss?
Att utveckla en långsiktigt hållbar, kunskapsbaserad för-
valtning av våra vilda gäss är en vetenskaplig utmaning i 
samhällets intresse. Vi avslutar med ett gåsagille!

11 november – Rundabordssamtal
för särskilt inbjudna: Riktlinjer för utländska investeringar i 
u-ländernas livsmedelsproduktion.

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.

12 November – Round table discussion
for special guests: Philantropic donations – their role for 
agricultural development in Africa.

13 november – Seminarium
Fisk, gift och hälsa.
Hur miljögiftsituationen i Östersjön utvecklats, vilka hälsoef-
fekter fiskkonsumtion kan ha och hur kostråden tagits fram.

14 november – Akademisammankomst 
för ledamöter och särskilt inbjudna: Behöver vi i Sverige 
ett nationellt skogsprogram?
Skogsavdelningens sammanträde.

13 november – Workshop
för särskilt inbjudna: hur ser framtidens skogsakademiker 
ut?

20 november – Seminarium
Klarar ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk miljömålen?
Om de möjligheter/svårigheter miljömålen ger jordbruket 
och de investeringar som behövs för att klara kommande 
livsmedels-, miljö- och klimatutmaningar.

25 november – Bokpresentation
Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: 
Challenges and Opportunities.
Huvudförfattare: Thomas Elmqvist.

28 november – Rundabordssamtal
för särskilt inbjudna: Konkurrenskraftutredningen.

4 december – Seminarium
vad är rätt pris och vad är varans värde?
Att utveckla värdeorienterad försäljning – vår syn på maten 
avgör dess värde och det perspektiv vi lägger på handeln 
och säljarbetet.

5 december – Seminarium
vattenbruk – mat, myter och möjligheter
Nya kunskaper och ny teknik möjliggör uthålligt vattenbruk. 
Kommer Sverige att ta vara på möjligheterna?

10 december – Boksläpp
Energikommitténs KSLA-tidskrift om förnybar energi.

12 december – Akademisammankomst 
för ledamöter och särskilt inbjudna: Summering av 
jubileumsåret, reflektioner kring året som gått och året 
som kommer.

KSLA 200 år 
1813–2013


