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Sekreteraren har ordet

Lantbrukets konkurrenskraft
KSLA:s engagemang i arbetet med den statliga utredning-
en ”Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk 
jordbruks- och trädgårdsproduktion” är nu i full gång. I no-
vember arrangerade vi ett öppet seminarium här på KSLA 
med titeln Klarar ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk mil-
jömålen? – en fråga under utredning. Bland föredragshållarna 
fanns både utredaren själv, Rolf Annerberg, och KSLA:s 
representant i expertgruppen, Annika Åhnberg. Ni hittar 
ett reportage från seminariet i tidningen.

Någon vecka senare genomfördes ett rundabordssamtal 
med särskilt inbjudna personer som gav sina förslag till ut-
redaren om vad som är viktigt för utredningen att ta med 
i sitt arbete. 

I samband med vår sammankomst i december hade vi ock-
så en workshop med fokus på Konkurrenskraftsutredningen. 
Eftersom vi anser utredningen vara mycket viktig för det 
svenska jord- och trädgårdbrukets framtid så planerar vi yt-
terligare aktiviteter under nästa år.

Exkursion i Bergslagen
KSLA:s kommitté för matkvalitet och folkhälsa gjorde i 
oktober en studieresa till Saxå bruk och Grythyttans livs-
medelsby. Naturligtvis var det fokus på lokalproducerade 
livsmedelsprodukter! Kommitténs ledamöter kunde gläd-
ja sig åt ett antal inspirerande studiebesök – och som sig 
bör kulinariska högtidsstunder med ledamoten Carl Jan 
Granqvist som värd. Studieresan kommer att följas upp med 
aktiviteter som kommittén planerar att genomföra under 
nästa år.

Nationellt skogsprogram?
Vid sammankomsten i november arrangerade skogsavdel-
ningen programmet med frågan Behöver vi ett nationellt 
skogsprogram i Sverige? Ett antal intressenter var inbjudna 
för att ge sin syn på saken och de flesta var positiva till för-
slaget. Läs mer i artikeln av Carl Henrik Palmér. I tidning-
en finner ni också flera reportage från aktiviteter kring skog, 
markanvändning och anpassning till klimatförändringarna.

Ny landsbygdspolitik?
KSLA:s landsbygdskommitté ställde vid en konferens den 
24 oktober frågan om det behövs en ny, sammanhållen po-
litik som inriktas på att stötta företag och jobb på landsbyg-
den – även utanför jordbruket.

Man konstaterade att stödet till jordbruket behövs för att 
näringen ska kunna stärka sin konkurrenskraft och fortleva. 
Det gynnar indirekt hela landsbygden eftersom jordbruket 
är en viktig grund för annan verksamhet på landsbygden. 
Inte bara stad och land behöver varandra – det finns också 
ett ömsesidigt beroende mellan lantbruket och övriga nä-
ringar på landsbygden. Ett förslag som kom fram vid kon-
ferensen var att vi behöver ny, relevant landsbygdspolitik.  
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Jubileumsåret går mot sitt slut
Efter ett intensivt år med ett stort antal jubileumsaktiviteter 
känns det skönt att kunna summera att vi lyckats genomföra 
det allra mesta enligt våra planer. 

En aktivitet som egentligen inte ingick i våra egna ju-
bileumsaktiviteter var föreställningen För miljön i tiden 
på Dramaten här i Stockholm. Föreställningen, som blev 
mycket lyckad och uppskattad, arrangerades tillsammans 
med några andra organisationer och var en hyllning till 
Kung Carl XVI Gustaf som i år suttit 40 år på tronen. Fokus 
låg på att beskriva miljöfrågor under denna period för att 
på så sätt uppmärksamma Kungens stora miljöengagemang. 
Läs mer om detta evenemang och även presentationen av en 
ny bok som akademien har producerat, När landet kom till 
staden. Bokprojektet handlar om lantbruksmöten och lant-
bruksutställningar som arenor för agrara moderniserings-
strävanden i Sverige och Finland 1844–1970.

KSLA:s förste Wallenbergprofessor
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade i januari 12 
miljoner kronor till KSLA med anledning av akademiens 
200-årsjubileum. För medlen inrättar KSLA sju ettåriga 
gästprofessurer av högsta internationella klass inom de 
gröna näringarna. Akademien har utsett professor Ian A. 
Fleming från Kanada till innehavare av 2014 års KSLA 
Wallenbergprofessur. Han presenteras kort i detta nummer 
av Nytt & Noterat. Här finns också en information om vilka 
som valts in som nya ledamöter i akademien nu i december 
samt de pris- och belöningsmottagare som utsetts.   

Med detta önskar jag alla läsare en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt År!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD

Välkomna till ett nytt nummer av KSLA Nytt & Noterat!
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Det är marken som produktionsresurs för såväl livsmedel 
som bioenergi och industriråvara samt andra former av 
ekosystemtjänster* som är i fokus. Annika Åhnberg kon-
staterade att ”Om samhället ska gå över till en hållbar ut-
veckling, så kan det inte göras utan att man i mycket hög 
grad bygger på de areella näringarna. Vi ska visa på möjlig-
heterna. Markanvändningen är utan tvekan en fråga som 
berör detta.”

Även om 7 november-seminariet i huvudsak handlade 
om att ställa om den svenska (och världens) ekonomi till 
att bli ”grönare”, d v s mer resurseffektiv, koldioxidsnål och 
socialt inkluderande, så kom ändå konkurrensen om mar-
ken upp.

– Slättlandskapet utarmar mångfalden, framhöll profes-
sor Henrik Smith, Lunds universitet.

– Vi utrotar tre arter om dagen, sa han och efterlyste 

Arbetet inom KSLA för att bidra till Konkurrenskraftsut-
redningen är i full gång. KSLA har utsett Annika Åhnberg 
till sin expert i utredningen och hon vill ha en öppen 
hantering, där akademiens ledamöter är välkomna med 
synpunkter och inspel. Utredningens ordförande Rolf 
Annerberg har redan deltagit vid flera seminarier och 
rundabordssamtal hos akademien. Kommittén för Grön 
ekonomi höll seminariet På G för Sverige – Gröna näringar, 
grön ekonomi, grön framtid den 7 november och Jord-
bruksavdelningens AU stod bakom seminariet Klarar ett 
konkurrenskraftigt svenskt jordbruk miljömålen? – en fråga 
under utredning den 20 november.
Text & foto: Lars Helgstrand

Marken i centrum
för
Konkurrenskraftsutredningen

Konkurrenskraftsutredningens ordförande, akademiledamoten Rolf An-
nerberg.



5KSLA Nytt & Noterat   •   nr 4  2013

bättre styrning av markanvänd-
ningen. Det kan inte vara rimligt 
att förvaltningen av marken lämnas 
enbart till lantbrukaren, som får ta 
kostnaden själva.

Han efterlyste också regionalt 
anpassade stöd.

Thomas Magnusson, vice ordfö-
rande i LRF, efterlyste långsiktiga 
villkor med ett grönt ”samhällskon-
trakt” för att skapa jobb på lands-
bygden. Mycket handlar om energi 
och han var mycket besviken på po-
litikerna, som vill importera etanol 
som är betydligt mindre miljövänlig 
än den svenska.

Markanvändningen är avgörande
Rolf Annerberg underströk att marken har en otroligt viktig funktion, när han 
presenterade Miljömålsberedningen och Konkurrenskraftsutredningen. 

Miljömålsberedningen är ett strategiuppdrag för en giftfri miljö, en långsik-
tigt hållbar markanvändning och en sammanhållen och hållbar vattenpolitik.

– I min värld kan vi inte ha en långsiktigt hållbar markanvändning utan ett 
aktivt jord- och skogsbruk, sa Rolf Annerberg.

Markanvändningen är alltså avgörande för att vi ska nå många av miljökva-
litetsmålen. Den har stor betydelse för många viktiga samhällsintressen och nä-
ringar. Samtidigt är anspråken på marken sannolikt växande på grund av klimat-
förändringar och ändrade globala konsumtionsmönster. En angelägen fråga är 
hur produktiv åkermark och dess bördighet kan bevaras för framtiden.

Konkurrenskraftsutredningen ska, enligt direktivet, utreda konkurrenskraften 
i svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion. Man ska också titta på livsmedels-
industrin men inte på handeln. Men den kommer nog med ändå, förutspådde 
Rolf Annerberg.

Utredningen ska föreslå strategi och åtgärder för ökad konkurrenskraft fram 
till år 2030. En första rapport ska finnas före valet i juni 2014 och slutbetänkan-
det, med huvudscenario och alternativ, ska vara klart i mars 2015.

Tillväxt i hela landet
Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket, är den som ska ta fram sce-
narierna. 

På seminariet den 20 november satte han upp ”tillväxt i hela landet” som ett 
mål, och det behöver inte gälla endast jordbruket. Det är inte självklart att vi ska 
bli stora livsmedelsproducenter. Det kanske är viktigare att man kan bo och leva i 
hela landet, men då behövs öppna landskap för att öka attraktionskraften, enligt 
Harald Svensson. 

– Det är bara berlinare som vill bo i granskogen. Vi vill ha ett öppet landskap, 
sa han.

Det kräver ett aktivt jordbruk och betande djur, särskilt i skogsbygder där 
spannmålsproduktion inte går så bra. Som exempel på hinder pekade Harald 
Svensson på:

KSLA:s expert i Konkurrenskraftsutredningen, 
akademiledamoten Annika Åhnberg.
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lantbrukets stora betydelse, om hur in-
dustri- och energiråvaror blivit viktiga 
produktionsgrenar och att vi har insett 
att de inte konkurrerar med livsme-
delsproduktionen. 

– Tänk att man år 2013, när vi 
startade vår tidsresa, såg jordbruket 
som ett miljöproblem och hade van-
föreställningen att boskap förstörde 
markerna, sa hon. Det var Allan 
Savory från Rhodesia som 2013 kom 
till Sverige och sa att det är tvärtom. 
Stora flockar av djur bidrar till att byg-
ga upp markens bördighet.

Vi har även insett växtförädlingens 
stora betydelse år 2030, enligt Annika 
Åhnberg. Turismen, upplevelseindu-
strin har tagit fart, men viktigast är 
ändå livsmedelsproduktionen. Det be-
grep vi inte 2013. 

– På allvar trodde vi att det, åt-
minstone i vår del av världen, alltid 
skulle finnas mat i överflöd. Alltså, hur 
korkad får man bli?

Efter bottenåret 2013 blev livs-
medelssäkerhet och självförsörjnings-
grad en viktig fråga också för oss och 
det gjordes stora satsningar på primär-
produktionen och förädlingsindustrin, 
konstaterade Annika Åhnberg, innan 
hon blev tvungen att flyga tillbaka 
igen, just när Konkurrensutredningens 
förslag 2014 skulle presenteras. Så 
synd. Nu fick vi börja om från andra 
hållet 

Efter ”flygresan” konstaterade 
Annika Åhnberg att rubriken på detta 
seminarium var helt fel. Den skulle 
hellre vara: Klarar samhället miljömå-
len utan ett konkurrenskraftigt svenskt 
jordbruk? Och svaret blev nej.

Att utveckla vår egen livsme-
delsproduktion och se den som ett 
strategiskt viktigt område för fram-
tiden, både för den inhemska mark-
naden och för export, var den första 
av flera åtgärdspunkter som hon se-
dan presenterade. Hon uppmanade 

1. Svenska särregler.
2. Låg flexibilitet som gör det är 

svårt för många lantbrukare att ändra 
sin produktionsinriktning.

3. Synen på företagandet inom 
jordbruket. Det är alltför många pen-
sionärer som har kvar sina gårdar för 
att lyfta sina fina gårdsstöd, menade 
Harald Svensson. Det hindrar genera-
tionsskiften.

4. Monopoltendenser i leden efter 
jordbruket, men dessa går nog inte att 
göra så mycket åt, konstaterade han.

Trädplantering ett alternativ?
Om det inte går att odla livsmedel kan 
det vara bättre ekonomi och bra för 
miljön med vanlig skog eller lövträd 
på åkermarken, framhöll Karl-Ivar 
Kumm, SLU. 

Skogsplantering på 400 000 hektar 
avställd åker skulle lagra in 4 miljoner 
ton koldioxid till år 2050. Med spets-
teknik skulle svenskt jordbruk kunna 
öka matproduktionen och samtidigt 
bli klimatneutralt genom landskapsan-
passad beskogning, hävdade han, och 
visade att lövträdsplantering till och 
med kan vara lönsammare än gårds-
stöd. Lantbrukarens timersättning är 
alldeles för dålig idag, fastslog Karl-
Ivar Kumm.

Konkurrenskraft och miljömål
– Spänn fast era säkerhetsbälten, inled-
de Annika Åhnberg seminariet den 20 
november, och svisch! så landade alla 
i år 2030, då Konkurrensutredningen 
slår ned som en bomb 

Målande beskrev hon hur eko-
logiska och konventionella bönder 
samarbetar och hon berättade om 
kulturlandskapets och trädgårdarnas 
läkande effekter, om grön omsorg som 
en omfattande del av landsbygdsnä-
ringarna, att stadsbefolkningen insett 

Professor Henrik Smith, Lunds universitet.

Thomas Magnusson, vice ordförande i LRF.

Akademiledamoten Harald Svensson, chefseko-
nom på Jordbruksverket.

Riksdagen sa ja till regeringens för-
slag i budgetpropositionen om 15,3 
miljarder kronor till areella näringar, 
landsbygd och livsmedel för 2014. 
Till areella näringar räknas exempel-

Riksdagsbeslut den 17 december:  15,3 miljarder kronor till de gröna näringarna
vis skogsbruk, jordbruk och fiske. De 
största anslagen går till gårdsstöd, 
åtgärder för landsbygdens miljö och 
struktur och Sveriges lantbruksuni-
versitet.

Miljö- och jordbruksutskottet har 
gjort en uppföljning av regeringens 
resultatredovisning i budgetpropo-
sitionen för utgiftsområdet Areella 
näringar, landsbygd och livsmedel. 
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Konkurrenskraftsutredningen att inte 
fastna i de snäva traditionella konkur-
rensvillkoren som krav på betesdrift, 
handelsgödselavgifter och dieselskat-
ter.

– I första hand handlar det om att 
vi måste förändra den grundläggande 
inställningen till jordbruket i vårt 
samhälle, avslutade Annika Åhnberg.

Ingen beredskap alls
Sven Lindgren, Civilförsvarsförbun-
det, tog ned alla deltagarna på jorden 
igen när han redogjorde för att Sverige 
helt saknar beredskap, inte minst på 
livsmedelsområdet. När vi gick med i 
EU 1995 tömdes alla våra beredskaps-
lager.

– Vid en krissituation förlitar sig 
våra politiker på att EU hjälper oss. 
Men EU har inte heller någon livs-
medelsberedskap. Om vi skulle bli 
helt beroende av vad vi har inom lan-
det skulle maten i affärerna räcka en 
dag och maten i centrallagren kan-
ske ytterligare 3 till 12 dagar. Enligt 
Livsmedelsverket får vi klara oss på 
egen hand 

Det var en omskakande landning 

Akademiledamoten docent Karl-Ivar Kumm, 
Sveriges Lantbruksuniversitet.

Sven Lindgren, Civilförsvarsförbundet.

Hans Samuelsson, mjölkbonde.

Sven Lindgren utsatte seminaridel- 
tagarna för. Slutsatsen blir att en livs- 
medelsstrategi måste vara mycket ange- 
lägen att ha med i Konkurrenskrafts-
utredningen.

Frågan om livsmedelssäkerhet finns 
med också i Försvarsberedningens be-
tänkande enligt Rolf Annerberg.

Produktionen har kommit i andra hand
– ”Miljö, miljö, miljö”, men pro-
duktion känns väldigt sekundärt, sa 
mjölkbonden Hans Samuelsson och 
kände att han måste försvara sig, trots 
att han gör det enda viktiga och borde 
prisas. Hans företag producerar mjölk 
miljövänligt och får betalt med ett 
världsmarknadspris som sätts i Nya 
Zeeland.

– Vilka behov är livsnödvändiga 
och vilka är konstruerade? frågade han 
sig. Idag verkar det som att vår mil-
jöpåverkan av att äta mat eller att åka 
på semester till Thailand betraktas som 
likvärdiga.

– Sverige behöver en jordbrukspo-
litik som styrs utifrån ett produktions-
mål på ett konkurrenskraftigt sätt, ef-
terlyste Hans Samuelsson.

*) Ekosystemtjänster: Ekosystems direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande (Maria Schultz, Miljödepartementet & Stockholm Resilience 
Center).

Hela ”flygresan” finns att läsa här:
http://www.ksla.se/aktivitet/klarar-ett-konkurrenskraftigt-svenskt-jordbruk-miljo-
malen/

Till Konkurrenskraftsutredningens direktiv:
http://www.regeringen.se/sb/d/17149/a/212220

Syftet har varit att ta fram ett be-
slutsunderlag inför behandlingen av 
budgetpropositionen och att ge ut-
skottet ett underlag för den fortsatta 
dialogen med regeringen om utveck-

lingen av den ekonomiska styrning-
en. Riksdagen godkände utskottets 
uppföljning.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/MJU2/
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Ett nationellt skogsprogram kan skapa mervärden för 
skogspolitiken. Det skulle kunna ge en ökad samsyn om 
skogens roll i samhället, bättre integrering av olika sektorer, 
motverka policyfragmentering och bli ett verktyg för hante-
ring av konflikter kring skogen. Det menade Skogsstyrelsen 
i den förstudie som man på regeringens uppdrag nyligen 
presenterat. 

I förstudien har Skogsstyrelsen avhållit sig från att dis-
kutera innehållet i ett eventuellt svenskt skogsprogram – 

Tummen upp för

Behöver vi ett nationellt skogsprogram i Sverige? Det var temat för Skogsavdelningens 
akademisammankomst den 14 november 2013. 

Ja, menade Skogsstyrelsen, som nyligen utrett frågan. Skogsindustrierna och LRF 
Skogsägarna gav också tummen upp. Även WWF och GS-facket tyckte det var en bra idé, 
om än med frågetecken. 
Text: Carl Henrik Palmér  •  Foto: www.fotoakuten.se  •  Illustration: Teo Enlund (Green Leap KTH)/Skogsindustrierna

den diskussionen är en del av själva processen, menar man. 
Arbetet med att ta fram ett skogsprogram ska enligt 

Skogsstyrelsen vara långsiktigt, deltagande, holistiskt, ite-
rativt och tvärsektoriellt. Det kräver ett brett deltagande 
från alla berörda delar av samhället. Det krävs också en bred 
politisk uppslutning och tydliga direktiv från regeringen, 
menar Skogsstyrelsen, som föreslår att arbetet ska ledas från 
regeringskansliet.

Nationellt 
Skogsprogram 

– i princip!
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Tummen upp för

Exemplen finns
Det finns både goda och dåliga exempel på nationella skogs-
program, visar förstudiens omvärldsanalys. I Österrike har 
det fungerat bra, i Tyskland självdog däremot processen ef-
ter några år.  

– Finland har haft nationella skogsprogram sedan 
1999, berättade Marja Kokkonnen, generalsekreterare vid 
Finland’s National Forest Programme.

– Det nuvarande löper till 2015. Det arbetades fram i en 
öppen process med brett deltagande från olika intressenter. 
Arbetet leddes av jord- och skogsbruksministeriet.

Programmet består av en övergripande vision som bryts 
ner i konkreta strategiska mål. De säger bland annat att vär-
det av skogsindustrins produktion och export ska öka med 
20 procent, att användningen av skogsbränsle ska öka till 
10–12 miljoner kubikmeter per år, att den årliga tillväxten 
i skogen ska ligga kvar på 100 till 110 miljoner kubikmeter 
och att den biologiska mångfalden i skogen ska öka.

Mest positiva förväntningar
– Vi är mycket positiva till ett nationellt skogsprogram, sade 
Carina Håkansson, Skogsindustrierna.

– Det är viktigt att utveckla skogens centrala roll i en 
biobaserad ekonomi – och att diskutera skogsbruk och bio-
logisk mångfald i samma rum.

Vem ska då leda arbetet med ett sådant här program, 
undrade hon, och gav själv svaret: – Statsministern, förstås, 
eftersom skogen är så viktig för Sverige och involverar så 
många departement. 

Presentationer m m vid sammankomsten: http://www.ksla.se/aktivitet/behover-vi-i-sverige-ett-nationellt-skogsprogram/

Avslutningsvis undrade hon försynt: om vi nu lägger till 
en instans som ska arbeta med skogsfrågor, vad kan vi då 
ta bort? 

Minst lika positiv var Sten Frohm, skogsdirektör vid 
LRF Skogsägarna.

– Ja, sade han med eftertryck, vi behöver ett nationellt 
skogsprogram för att behålla Sveriges världsledande roll 
som skogsland. Och för att tillvarata skogens alla möjlig-
heter och hantera konflikter. 

– Kanske, menade Linda Berglund, skogsexpert på 
WWF. Det finns massor med målkonflikter i skogen – kli-
mat och biologisk mångfald är den tydligaste.

– En förutsättning för att WWF ska engagera sig i ar-
betet med ett nationellt skogsprogram är att det verkligen 
går att påverka politiken – det måste vara meningsfullt att 
engagera sig. Ett skogsprogram måste också ta ett helhets-
grepp på hela värdekedjan och hela landskapet. Det är ett 
jättestort område att arbeta med. Ja, kanske borde det i stäl-
let hanteras i en ny skogspolitisk utredning, avslutade hon. 

Per-Olof Sjöö, ordförande för GS – Facket för skogs-, 
trä och grafisk bransch, var försiktigt positiv.

– Skogen är viktig för Sverige – den ger jobb i gles-
bygden och den är viktig i vårt klimatarbete. Skogen står 
inför stora utmaningar. Industrin måste utvecklas och det 
är problem med kompetensförsörjningen.

– Kan ett skogsprogram ge något här? Ja, kanske, det är 
i alla fall värt ett försök, menade han. Men då måste upp-
draget vara tydligt, alla måste veta vad som förväntas – och 
det måste fokusera på skogens roll i ett hållbart samhälle, 
inte bara på ett uthålligt skogsbruk. 

Hållbara funktionella textilier och 
papper (M&U)
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TILLvARATA SKOGENS MöjLIGHETER
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Den 3-4 oktober 2013 företog sju ledamöter i MAF en studieresa till Saxå bruk 
och Grythyttans livsmedelsby, på gränsen mellan Värmland och Västmanland, 
för att få inspiration och information om lokala svenska livsmedelsprodukter. 
Det var Ella Nilsson, Gina Kylin, Johan Beck-Friis, Kerstin Lundström, Louise 
Ungerth, Magnus Börjeson och Marie-Louise Danielsson-Tham som förvän-
tansfulla samlades på gårdsplanen framför Saxå herrgård.

Värd under besökets första dag var KLSA-ledamoten Carl Jan Granqvist, 
som också är ägare till Saxå. Efter en utsökt lunch tillsammans med Carl Jan 
vandrade MAF-ledamöterna runt på ägorna under livliga diskussioner. Carl Jan 
Granqvist gav åtskilliga exempel på betydelsen av lokal företagsamhet och vi 
besökare fick ta del i några av de visioner han har för utvecklingen av Saxå bruk. 
Det finns redan nu möjlighet för företag eller föreningar att övernatta i herr-
gårdsmiljön och njuta av en historisk middag där måltidens recept och genomför-
ande bygger på provinsiell, östvärmländsk tradition, med Carl Jan själv som värd.

I framtiden hoppas han att Saxå bruk ska bli den fysiska plattformen för en 
internationell masterutbildning med arbetsnamnet Historisk Måltidsgestaltning 
– Master Aptitum. Utbildningen ska ge de studerande en fördjupad kunskap på 
masternivå i att laga mat och att iscensätta historiska måltider med europeisk 

KSLA:s Kommitté för matkvalitet och folkhälsa 

KSLA:s Kommitté för matkvalitet och folkhälsa (MAF) har som 
uppdrag att behandla aktuella frågor som rör kommitténs an-
svarsområden och att inom hela livsmedelskedjan öka kun-
skapen om de faktorer som påverkar maten och måltiden. 
Kommittén arbetar därför på många plan, där studiebesök i 
matlandet Sverige är ett viktigt verktyg för ny kunskap.
Text & foto:  Johan Beck-Friis

kulturhistorisk grund. Den laborativa delen vill 
Carl Jan förlägga till det gamla masugnsområdet, 
som glasas in och förvandlas till kök med mas-
ugnen som fond.

Efter rundvandringen bjöds MAF-
ledamöterna på en lärorik vinprovning i herr-
gårdskapellet under ledning av Per Frizell, 
Grythyttans vin. Per berättade att han lämnat 
en trygg anställning för att förverkliga sin vision, 
att tillverka och sälja bärviner. Han hamnade i 
Grythyttan på grund av den stimulerande mil-

xkursion 
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Några av MAF-ledamöterna framför Måltidens Hus. Byggnaden 
uppfördes till världsutställningen i Sevilla 1992 och är nu under-
visningslokal för Restaurang- och Hotellhögskolan.



11KSLA Nytt & Noterat   •   nr 4  2013

jön för livsmedelsföretagare som finns 
på orten, och har idag en imponeran-
de samling välsmakande produkter. 
Populärast bland MAF:s ledamöter var 
det fantastiska Grythyttan Hjortron, 
ett halvsött bärvin med fyllig smak av 
solmogna hjortron med inslag av apri-
kos och fikon. Grythyttan Björkvin 
var en annan favorit, ett vitt fruktvin 
med en nyanserad doft av björk. Enligt 
Per passar detta vin utmärkt till sushi.

Alla sinnen ska stimuleras
Kvällen fortsatte med en historisk 
middag där Carl Jan Granqvist lot-
sade deltagarna genom traditioner och 
mat, lagad efter recept från 1850-talet. 
Middagen inleddes med champagne 
i den övre rosa salen till ackompanje-
mang av pianomusik framförd av Jan 
Hagenfeldt. Carl Jan underströk att för 
att uppnå en god matkvalitet måste alla 
sinnen stimuleras, inte bara smaken. 
Den filosofin genomsyrade sedan hela 
måltiden, från de femarmade silver-
kandelabrarna i nyrokoko som prydde 
matbordet till de konstfullt brutna, 
kallmanglade hellinnedamastservet-
terna med det Granqvistska spegelmo-
nogrammet invävt. MAF-ledamöterna 
fick en mycket angenäm lektion i mål-
tidskvalitet på högsta nivå. 

Dagen därpå lämnade MAF Saxå 
bruk och fortsatte till Grythyttan och 

Marie-Louise Danielsson-Thams hem. 
Marie-Louise hade generöst upplåtit 
sin privata matsal för sammanträde 
i kommittén, där vi som enda punkt 
diskuterade kvällssammankomsten 
”Matkvalitet i praktiken” planerad att 
hållas under våren 2014 i Stockholm. 
Den tänkta målgruppen är allmän-
heten och KSLA:s ledamöter, och 
mötet ska anordnas i samarbete med 
Konsumentföreningen i Stockholm. 
Det pågående studiebesöket gav ovär-
derlig inspiration till planeringen av 
programmet.

Exkursionen för MAF-ledamötena 
fortsatte efter kommittémötet till 
Neerings glass- och chokladbutik, yt-
terligare en delikatessproducent som 
slagit sig ner i Grythyttan. Ägarna Jaco 
och Corrie Neerings berättade hur de 
flyttat från Holland till Grythyttan 
och om hur verksamheten utvecklats. 
De tillverkar idag sin egen dagsfärska 
glass och prövar hela tiden fram nya 
smaker.

Vid MAF:s besök fanns det när-
mare 30 olika glassorter framme och 
under sommaren gör man ännu fler. 
Några varianter bygger på alkohol-
haltiga drycker, men det medförde ett 
problem med den svenska byråkratin. 
Neerings fick nämligen inte sälja glass 
med alkoholinnehåll utan alkohol-
tillstånd och startade därför en pub i 
Coops gamla lokaler, tvärs över gatan. 

Puben döptes till Cornelis och går 
mycket bra, den lockar såväl bofasta 
innevånare som studenter. Efter att 
både ha prövat glassen och inspekterat 
den trevliga publokalen kunde MAF:s 
ledamöter konstatera att här hade 
Grythyttan fått ytterligare ett företag 
som behärskar matkvalitetens konst. 

Måltidens Hus
Sist på programmet stod ett besök 
i Måltidens Hus, med Marie-Louise 
Danielsson-Tham som guide. Mål-
tidens Hus tillhör Örebro Universitet 
och ska främja livsmedelsbranschens 
och restaurangnäringens långsiktiga 
utveckling via utbildning, seminarier, 
utställningar, konferenser och forsk-
ning. Huset är en levande mötesplats 
för råvaruproducenter, näringsexper-
ter, smakforskare, krögare, mat- och 
dryckesjournalister, livsmedelstillver-
kare och andra specialister med intres-
se för måltiden. Men det är främst un-
dervisningslokal för Restaurang- och 
Hotellhögskolan, som hör till Örebro 
Universitet.

Byggnaden har en intressant histo-
ria då den från början var den utställ-
ningspaviljong som representerade 
Sverige på världsutställningen Expo 
-92 i Sevilla. Paviljongen flyttades 
efter utställningen från Sevilla till 
Grythyttan och dess inre är nu anpas-
sat till dagens verksamhet.

Utflykten till Grythyttan och Saxå 
bruk gav många nya intryck och idéer 
till ledamöterna i kommittén för mat-
kvalitet och folkhälsa. Det blev tydligt 
att högkvalitativa matupplevelser går 
att skapa även i småsamhällen långt ut 
i skogen, men att processen inte går av 
sig själv. För att lyckas med utveckling 
inom gastronomi krävs idéer, visio-
ner, ett brett nätverk inom alla grenar 
av samhället som har intresse av och 
möjlighet att påverka utvecklingen 
inom gastronomi samt inte minst en 
outtröttlig energi. Allt detta finns hos 
Carl Jan Granqvist men också hos de 
entreprenörer som MAF-ledamöterna 
fick stifta bekantskap med under be-
söket. Vi var alla otroligt nöjda med 
vår resa.

För att uppnå en god matkvalitet måste alla sinnen stimuleras. Jan Hagenfeldt bjuder på en Chopinkon-
sert före maten.
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– Det finns en hel del åkermarker i Sverige som inte används, 
inledde Camilla Lagerkvist-Tolke vid Jordbruksverkets kli-
matavdelning.

– Vi har ungefär 250 000 hektar vall ”för mycket” om 
man ser på antalet djur i Sverige. Ytterligare 177 000 hektar 
ligger i träda – varav kanske hälften är mer eller mindre 
nedlagd jordbruksmark.

260 000 hektar kan läggas ned de kommande 40 åren, 
enligt en utredning vid SLU. Till detta kommer ca 100 000 
hektar nyligen nedlagd jordbruksmark, 72 000 ha nedlagda 
beten och 220 000 ha äldre nedlagd jordbruksmark. 

– Det finns inga legala hinder för att odla energigrödor 
på de här markerna, fortsatte hon. Det kan vara ettåriga 
grödor som hampa, rörflen och sockerbetor, men det går att 
få EU:s gårdsstöd även för fleråriga grödor, som energiskog, 
hybridasp och poppel. 

– Lönsamheten är dock helt avgörande, avslutade hon 
och ställde själv ett antal frågor:

Är det tillräckligt bördiga marker? Är de tillräckligt 
stora? Ligger de tillräckligt bra till? Vad kostar det att dika 
och ta bort stubbar? Kanske är det lönsammare att plantera 
skog än att odla energigrödor?

All åkermark är en resurs
– Miljövännerna är marginalmarkernas bästa vän, sade Svan-
te Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen 
(SNF).

Han var inte lika säker på att vi har ett så stort överskott 
av jordbruksmark i Sverige. Världens jordbruk måste enligt 
SNF styras av agroekologiska principer och i Sverige ska vi 
ha ett ekologiskt jordbruk.

– Det kräver större arealer än dagens jordbruk – all åker-
mark är därför en potentiell resurs. Det är bättre att vi odlar 
raps på svenska marginalmarker än att vi importerar palm-
olja från regnskogsmark, sammanfattade han. 

Nedlagd jordbruksmark – 

         en resurs i klimatarbetet?
Kan odling av energigrödor på nedlagd jordbruksmark hjälpa oss att nå våra klimatmål? Det var den övergripande 
frågan för det seminarium som KSLA:s Energikommitté arrangerade den 29 oktober 2013: Marginalmarkernas roll vid 
genomförandet av Färdplan 2050.

Svaret blev inte helt entydigt, närmast ett ”kanske”. Lönsamheten är avgörande – och den styrs EU:s jordbruks-
stöd och de globala priserna på fossila bränslen, som i sin tur alltmer påverkas av de ökande volymerna skiffergas som 
nu utvinns i USA. Seminariet illustrerade tydligt att frågor om klimat och energi alltid samtidigt är både lokala och 
globala. 
Carl Henrik Palmér  •  Foto: Mats Hannerz  •  Flygfoto: Gösta Hedberg

– Vi hade en peak demand på fossil olja i Västeuropa 
2006, sade Per Erlandsson, Lantmännen Energi. 
Efterfrågan minskar nu, främst för att fordonen blir mer 
energieffektiva och allt fler bor i städer.

Biodrivmedel ska alltså slå sig in på en minskande mark-
nad. Då måste de vara minst lika bra och minst lika billiga 
som dagens fossila bränslen. Det räcker inte att bara vara 
grön. 

– Jag odlar energi på mina gamla åkrar, och det är lön-
samt, berättade Gösta Hedberg på gården Skräddarbo ut-
anför Sala.

Att odla energiskog är lönsamt. Gösta Hedbergs hybridlärk har imponerande 
tillväxt.

Presentationer m m vid seminariet: http://www.ksla.se/aktivitet/marginalmarkernas-roll-vid-genomforandet-av-fardplan-2050/
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I slutet av 1980-talet planterade han igen 10 hektar med 
vårtbjörk, hybridasp, hybridlärk och gran. För några år se-
dan räknade han fram det ekonomiska nettot för de olika 
trädslagen om skogen skulle avverkas, flisas och köras till 
värmeverket i Sala. Bäst ut efter dryga 20 år kom hybridasp 
med ett värde, efter avdrag för kostnader för plantering och 
markbehandling, på nästan 160 000 kr per hektar – för-
räntningen var hela sju procent om året! Tätt efter kom hy-
bridlärk, medan vårtbjörk och gran hamnade avsevärt lägre 
– värdet var mindre än hälften av hybridaspens. 

I den avslutande diskussionen ställdes bland annat frå-
gan: Varför ska bioenergi odlas på den sämsta jordbruks-
marken, den som inte ens lönar sig att bruka i dag?

Den amerikanska skiffergasen var ett annat ämne. Hur 
kommer den att påverka den globala energimarknaden?

På Skräddarbo gård odlar Gösta Hedberg energi.  Höga raka hybridlärkar 
ger god avkastning.
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Inledningsvis berättade Markku 
Rummukainen, professor på Centrum 
för miljö- och klimatforskning, Lunds 
universitet, och SMHI, om framtidens 
klimat.

Klimatförändringarnas omfattning 
beror framför allt på tre faktorer: ut-
släpp av växthusgaser, som koldioxid, 
klimatkänsligheten och klimateffek-
terna på kolcykeln. För Sveriges del vi-
sar klimatscenarier att det blir mildare 
och varmare med en större tempera-

SkogSbRuk i ett föRändRat klimat

Den 16 oktober samlades forskare, representanter från myndigheter och skogsnäringen samt andra skogsintressenter till 
en fullsatt seminariedag på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm. Arrangörer var forskningsprogram-
men BECC, Mistra-SWECIA och CLEO tillsammans med KSLA. Syftet med dagen var att ge stöd för kloka vägval 
om skog och skogsbruk med klimatförändringen i åtanke, och att diskutera forskningens roll för framtidens skogsbruk.
Text: Anna Kristiansson

turökning än globalt, mer nederbörd, 
efter hand mindre snö och en längre 
vegetationsperiod. Huruvida stormar-
nas omfattning kommer att se annor-
lunda ut är dock fortfarande osäkert.

Mildra negativa effekter
Hillevi Eriksson, klimatexpert på 
Skogsstyrelsen, tog upp att en av de 
viktigaste uppgifter är att kommu-
nicera att klimatförändringarna äger 

rum. Klimatförändringarna bidrar 
till en högre tillväxt i skogen, men 
också ökade risker för skador (storm-
fällning, barkborrar, nya skadegörare, 
torka, rotröta, frost, brand) och nega-
tiva effekter för hotade arter via ökad 
konkurrens. Anpassningsåtgärder som 
kan mildra de negativa effekterna av 
klimatförändringarna är anpassning av 
viltstammarna, blandskog för minskad 
sårbarhet vid skadeangrepp, utveck-
ling av skötsel för ökad stormfasthet i 

Presentationer m m från seminaret finns här: http://www.ksla.se/aktivitet/skogsbruk-i-forandrat-klimat-hur-paverkas-mangfald-och-miljo/

Hur påverkas mångfald & miljö?

Klimatförändringar bidrar till ökade risker för skador i skogen, t ex stormfällningar. Här har stormen Sven dragit fram. Foto: Södra/Mats Samuelsson.
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utsatta vindlägen, att öka underhållet 
av skogsbilvägar och att motverka kör-
skador med planering och ny teknik.

Strategier för riskhantering
Anna Maria Jönsson, docent vid Lunds 
universitet, berättade om sin forsk-
ning kring klimatanpassning och risk 
i skogsbruket. Genom att modellera 
hur temperatur, nederbörd och vind 
påverkar skogens tillväxt och olika ty-
per av skaderisker, så ökar möjligheten 
att klimatanpassa skogsskötseln.

Det finns olika riskhanteringsstra-
tegier som utgår från en reaktiv, aktiv 
eller proaktiv hantering – men alla tre 
strategierna behövs samtidigt för ett 
uthålligt skogsbruk. För skogsägaren 
kan en strategi innebära att de kan 
behålla framtida valmöjligheter och 
sprida sina risker på bästa sätt. Jönsson 
presenterade en forskningsstudie där 
olika skogsskötselalternativ modelle-
rats mellan åren 2071–2100. Resultatet 
visar på stora skillnader i landet när det 
gäller framtida virkesförråd, stormska-
dor och avverkning. 

Livet under markytan
Håkan Wallander, forskare vid Lunds 
universitet, berättade om sin forsk-
ning om livet under markytan, varför 
det är viktigt och hur det påverkas av 
skogsbruk. Hans forskning hjälper 
oss att förstå skogen som kollagrande 
funktion, där mykorrhizan spelar en 
nyckelroll. Den gör att vittringen på-
skyndas, humuslagret byggs upp och 
näringsläckage förhindras.

Cecilia Akselsson, lektor vid Lunds 
universitet, ställde frågan: Kan ökad 
vittring i ett förändrat klimat mot-
verka försurning? Akselsson har tittat 
på hur markförsurningen och åter-
hämtningen påverkas av ökat uttag av 
biomassa. Slutsatserna som Akselsson 
drar är att uttag av grot ökar försur-
ningen, speciellt i södra Sverige. 

När forskning och skogsnäring möts
Oskar Wallgren från Mistra-
SWECIA och SEI berättade om er-
farenheter av att skapa möten mellan 
forskare och skogsnäringen för att 
diskutera klimatanpassning. Wallgren 

lyfte fram fyra viktiga förhållnings-
sätt för att nyttiggöra forskning. Det 
handlade om att förstå och anpassa 
budskapet efter publikens behov, att 
våga lyfta den generella kunskapen, 
att lyfta fram forskaren, inte resulta-
ten, och att fokusera på budskap, inte 
på loggor.

Göran Örlander, skogschef vid 
Södra skog, avslutade seminariet med 
att dela med sig av sin oro för att vi 
tittar på en fråga i taget och inte ser 
helheten.

– Vad händer i Afrika, i Asien och 
hur påverkar det hur vi ser på skogs-
bruket i Sverige? Vi behöver de inter-
nationella utblickarna för att se hur 
världen hänger ihop.

Örlander menade vidare att det 
är viktigt att forskningen visar vilket 
handlingsutrymme som finns och att 
besluten man tar nu har betydelse i 
framtiden. Seminariedeltagarna var 
överens om att forskare och branschen 
behöver mötas – vi måste lära av och 
lyssna på varandra.

Till forskningsprogrammen BECC: http://www4.lu.se/o.o.i.s/24960, Mistra-SWECIA: http://www.mistra-swecia.se/ och CLEO: http://www.cleoresearch.se/

Bättre underhåll av skogsbilvägar kan mildra effekterna av klimatförändringarna. Foto: fotoakuten.se.
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Våra nya ledamöter Priser och belöningar 2014
Hedersledamöter:
Förra lantbruksrådet Inge Gerremot, Järfälla
Professor Pelle Gemmel, Sundsvall

Svenska ledamöter i Allmänna avdelningen: 
Professor Ing-Marie Gren, Stockholm
Redaktör Jan-Olov Johansson, Uppsala
AgrD Anders Larsson, Vallåkra
Lantbrukare Bengt Persson, Ängelholm
GD Lena Söderberg, Stockholm

Utländska ledamöter i Allmänna avdelningen:
Professor Gretchen C. Daily, USA
VD Johannes Dyring, Uppsala

Svenska ledamöter i Jordbruksavdelningen:
Agronom Gunilla Berg, Södra Sandby
Lantmästare Lars-Göran Svensson, Trollhättan
Agronom Lennart Wikström, Klågerup

Utländsk ledamot i Jordbruksavdelningen:
Koncernchef Asbjørn Børsting, Danmark

Svenska ledamöter i Skogsavdelningen:
Senior Vice President Uno Brinnen, Gävle
SkogD Jonas Brändström, Knivsta
SkogD Jonas Jacobsson, Sigtuna
Forskningschef Marie Larsson-Stern, Växjö
Sektionschef Ann Segerborg-Fick, Danderyd

Utländska ledamöter i Skogsavdelningen:
Professor Antti Asikainen, Finland
PhD Annemarie Bastrup-Birk, Danmark
Professor Marco Marchetti, Italien
Professor Michal Marek, Tjeckien
Agronomie- och forstmagister Anders Portin, Finland

Akademiens A. W. Bergsten-pris
till professor em Per Åman, Uppsala

Akademiens Georg och Greta Borgström-pris
till EU-parlamentariker Isabella Lövin, Värmdö

Akademiens Guldmedalj
till professor Jan-Erik Hällgren, Umeå

Akademiens silvermedalj
till flyktingsamordnare Djamal Hamaili, Valdemarsvik

Akademiens belöningar för framstående doktorsarbeten
till FD Karin Eklöf, USA
och
till FD Tim Horstkotte, Finland

Akademiens belöning för föredömliga insatser
inom pedagogik och undervisning
till universitetslektor Cecilia Mark-Herbert, Uppsala

Akademiens belöning för föredömliga insatser
inom forskningsinformation
till fil.lic. Björn Cederberg, Uppsala

Akademiens belöning för föredömliga insatser
inom skogs- och jordbruksforskningens tjänst
till förste laboratorieassistent Anna-Greta Haglund, 
Uppsala

Anders Elofssons medalj
till försöksledare Jan Jansson, Dalstorp
(beslutas av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons fond

Anders Walls landsbygdsstipendium
till företagare Eric Westerberg, Ånäset
(beslutas av Anders Walls stipendiekommitté)

Motiveringarna finns på www.ksla.se

Vid sammankomsten den 12 december valdes våra nya le-
damöter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien in. De 
kommer att ta emot sina ledamotsbrev vid akademiens 
högtidssammankomst den 28 januari 2014 i Stockholms 
Stadshus i närvaro av vår kung och drottning.

Våra nya ledamöter och pristagare

Samtidigt delar akademien ut priser och belöningar till förtjänta prakti-
ker, forskare och forskningsförmedlare för att inspirera till ökad kunskap 
inom akademiens verksamhetsområden. 
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Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade i januari 12 miljoner kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruks- 
akademien med anledning av akademiens 200-årsjubileum. För medlen inrättar KSLA sju ettåriga gäst- 
professurer av högsta internationella klass inom de gröna näringarna.

Wallenbergprofessurerna är avsedda att knyta framstående utländska forskare, som kan bidra till förnyelse av svensk 
vetenskap inom den gröna sektorn*, till våra universitet och högskolor. En Wallenberg-professor ska tillföra nya aspek-
ter till redan starka forskningsmiljöer eller fungera som en vitamininjektion för att bygga upp nya strategiska miljöer.

Akademien har utsett professor Ian A. Fleming, Memorial University of Newfoundland, Kanada, till innehavare 
av 2014 års KSLA Wallenbergprofessur. Professor Fleming kommer att knytas till Göteborgs universitet för att där 
tillföra ny kompetens för att stärka verksamheten inom fiske och vattenbruk.

Professor Fleming är en forskare i världsklass vad gäller frågor kring vård och bevarande av vilda fiskpopulationer. 
Han kommer att kunna bidra till ett mer integrerat perspektiv från ekologi och evolutionsbiologi till fiske som näring 
och naturvårdsbiologi. Samtidigt kommer professuren att ytterligare bredda pågående och planerat europeiskt sam-
arbete med ett nordamerikanskt perspektiv.

Mer om professor Fleming: http://www.mun.ca/osc/ifleming/index.php

Ian A. Fleming

KSLA:s första 
Wallenberg- 
professor

*) Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, boskapsskötsel, jakt och rensköt-
sel, urbana grönområden samt fiske och vattenbruk. Däremot inte de därpå baserade industrierna och tjänste sektorerna. 

C. F. Lundströms stiftelse lämnar bidrag till svenska medborgare för att främja vetenskaplig forskning till gagn för 
landets industri eller jordbruk/skogsbruk med binäringar; till institutioner för vård och uppfostran av barn samt för ut-
bildning i slöjder och näringar av allmännyttigt slag; för upplysning i nykterhetsfrågor samt stöd till drogbekämpning.

Läs mer om reglerna för bidraget här: http://www.ksla.se/anslag-stipendier/cf-lundstrom/

Ansökningsförfarandet är webbaserat. Sista ansökningsdag är 15 januari, då systemet stängs kl. 17.00.
Besked kommer mars/april.

Sök bidrag ur C. F. Lundströms stiftelse senast den 15 januari kl 17.00
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Vad avses egentligen med ”när landet kom till staden”, frå-
gade en av åhörarna? 

– Tja, sa Olof Kåhrström, bokens redaktör, titeln är 
medvetet en smula mångtydig för att fånga flera aspekter 
av förhållandet mellan stad och landsbygd. För det första 
innebar lantbruksmöten och utställningar att landsbygden 
för en tid bokstavligen flyttade in till staden, för att visa 
vad näringen hade att erbjuda och för att träffas. Men det 
här skedde också under en tid då befolkningsströmmarna i 
Sverige började gå i en allt snabbare takt mot städerna, det 
vill säga tiden för den urbana transitionen.

Om och för forskning
Bokens huvudsakliga syfte är att vara till hjälp för forskning, 
men den innehåller också en del forskning. Mats Morell, 
ekonomhistoriker vid Stockholms universitet, ger en orien-
tering i ämnet och Maren Jonasson, doktorand vid Åbo 
Akademi, beskriver utvecklingen i Finland. Leif Runefelt, 
historiker vid Södertörns högskola, ger en introduktion till 
den forskning som finns på området, men resonerar också 
på vilket sätt forskning om möten och utställningar kan an-
vändas för att skapa bättre förståelse för lantbruket och dess 
relation till en mer övergripande omvandling av samhället. 
Olof Kåhrström har förtecknat vad han kallar lantbruks-
mötestryck – inbjudningar, program, affischer, kataloger 
och berättelser m m.

Dessa författare var på plats under kvällen, liksom även 
Carin Martiin från avdelningen för agrarhistoria vid SLU, 
Ultuna, som avslutningsvis gav sina synpunkter på boken. 
Moderator var vice preses Bo Andersson.

Mats Morell placerade in möten och utställningar i den 
övergripande reformrörelsen av det svenska samhället från 
mitten av 1700-talet, där jordbruket utgjorde en viktig start-
punkt. Intresset för jordbruket och hur det skulle kunna för-
bättras var stort. Det var framförallt samhällets eliter som i 
exempelvis Patriotiska sällskapet och Vetenskapsakademien 
arbetade med frågor knutna till jordbruket. Dessa organi-
sationer kan ses som förelöpare till det som blev den orga-
nisatoriska kronan på verket, Kungl. Lantbruksakademien, 
som ju startade sin verksamhet 1813. Därefter har en rad 
organisationer kommit att komplettera den väv av samman-
slutningar som arbetar med de areella näringarna i Sverige; 
hushållningssällskap, lantbruksskolor, försöksanstalter m fl.

En del av floran av sätt att mötas och diskutera jord-
bruket utgjordes av lantbruksmötena och lantbruksutställ-
ningarna, som började arrangeras i mitten av 1800-talet. 

När landet kom till staden
Den 5 december var det boksläpp i akademiens lokaler på Drottninggatan 
95 B i Stockholm. Boken var När landet kom till staden. Lantbruksmöten och 
lantbruksutställningar som arenor för agrara moderniseringssträvanden i 
Sverige och Finland 1844–1970. 

En mångtydig titel på en bok med många användningsområden. 
Text: Per Eriksson  •  Foto: Jimmy Lyhagen  •  Illustrationer: ur Olof Kåhrströms 
presentation

Ett övergripande mål för de som arbetade med dem var att 
modernisera lantbruket. Men lika viktigt var den manifes-
tation det innebar att ordna exempelvis en lantbruksutställ-
ning i en stad. 

Materialet vittnar, som Olof Kåhrström berättade, om 
att en rad frågor togs upp på dessa möten och utställningar. 
Någon sammanhållen och enkel tematik går inte att urskil-
ja. Dessa tilldragelser kan istället ses som en slags karta över 
vad som diskuterades i lantbruket. Lantbruksmötestrycket, 
men också företeelsen i sig, ger en alldeles utmärkt utkiks-
punkt inte bara mot vad som var på gång inom lantbruket, 
utan också mot det vidare sammanhang som näringen hade 
att verka inom. Till exempel var prisutdelningar och täv-
lingar av olika slag populära och kan ses som förelöpare till 
den kvalitetskontroll av såväl livsmedel som av maskiner 
som senare växte fram.

Förena nytta med nöje
Det är lätt att hitta specialområden där utställningarna kan 
ge nya, ytterligare insikter. Men som Leif Runefelt påpe-
kade finns det också goda skäl att ta ett helhetsgrepp – att 
skriva en lantbruksutställningarnas totalhistoria – om före-
teelsen, för att därigenom också bryta gamla upptrampade 
spår. Övriga teman för forskning som Leif Runefelt före-
slog med utgångspunkt i möten och utställningar var kom-
mersialisering, kvalitetsfrämjande arbete, modernisering 
och upplysningsverksamhet för småbrukare. Slutligen slog 
han också ett slag för lantbruksmöten som underhållning, 
vilket så klart också skulle vara en del i en totalhistoria. 
Risken finns att själva nyttoaspekten annars tar överhan-
den. Utställningarnas framgång hänger samman med att 
de förenade nytta med nöje, att de också var folkfester. Det 

Vice preses Bo Andersson modererade det välbesökta boksläppet.

Beställ SOLMED nr 58 
När landet kom till staden 
på www.ksla.se.
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stora antal besökare de hade under sina glansdagar berod-
de inte bara på vad som visades upp med agrar karaktär. 
Olof Kåhrström visade också att det material kring möten 
och utställningar han inventerat och registrerat i en data-
bas (finns på akademiens hemsida) t ex kan ge svar på hur 
utställningarna rumsligt var organiserade; hur stora ytor 
som ägnades åt olika agrara aktiviteter, men alltså också 
var nöjesfältet var placerat. På utställningen i Norrköping 
1876 framgår att besökarna var tvungna att passera igenom 
nöjesdelen innan de kom till själva lantbruksutställningen.  

Den politiska dimensionen
Maren Jonasson gjorde en jämförelse mellan Sverige, 
Finland och Danmark. I fokus stod utställningar och mö-
tens betydelse som politisk arena. För finskt vidkommande 
användes exempelvis mötena som ett substitut till den po-
litiska friheten som saknades under kejsardömet. I Sverige 

var den politiska dimensionen mer oproblematisk och mö-
tena fungerade bland annat som ett diskussionsforum inför 
riksdagsarbetet. 

Carin Martiin sammanfattade med att boken visar 
möten mellan land och stad, mellan tradition, romantise-
rad tradition och modernitet, mellan sociala klasser, mel-
lan landsdelar, mellan utställare och kunder, och mellan 
minglande företrädare för dåtidens Lantbrukssverige. Den 
inspiration och de insikter som utställningarna gav för ar-
betet kan säkerligen ha medverkat till modernisering, men 
kanske också till att det blev lite roligare att vara bonde och 
lite finare att vara ko. Som en bild av ett agrart Sverige i 
förändring fungerar boken alldeles utmärkt.

Även om de nationella lantbruksutställningarnas tid är 
förbi får vi inte glömma bort att landet kommer till staden 
varje dag – som livsmedel till stadens invånare. Gjorde den 
inte det skulle inte staden kunna leva. Skillnaden är så klart 
att ”landet” idag kan ligga på många olika platser på vår 
jord.

Utvikbar plansch ur Förhandlingarne vid det fjortonde allmänna landtbruksmötet i Norrköping 1876 och exempel på vad Olof Kåhrström benämnt lantbruks-
mötestryck; kataloger, affischer, tidskrifter m m.
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Samtal mellan politiker, aktivister, 
ekonomer och artister varvades med 
musik och filmklipp när Dramatens 
publik togs med på en miljöresa genom 
fyra decennier och in i framtiden. Från 
kärnkraftsdebatt och säldöd till dagens 
globala klimatkonferenser. Det var en 
känslofylld föreställning som tog sig 
an den svåra frågan hur vi kan hjälpa 
när världen skriker efter mer handling 
och alltför lite görs. Medverkade gjor-

FöR MILjöN I TIDEN
En resa som 
manar till reflektion

Lördagen den 23 november samlades konst, vetenskap, politik, näringsliv och kungligheter på Dramaten för den unika 
föreställningen För miljön i tiden. Utmaningarna och arbetet för en levande planet stod i fokus när Kung Carl XVI Gustaf 
uppmärksammades för sitt miljöengagemang under 40 år på tronen.
Text: Sanna Gustafsson, SIWI  •  Foto: Roger Stenberg, Dramaten  •  Intervjuer: Sanna Gustafsson, Lotta Samuelsson, Ulf Holmberg

de bland annat artisten Sofia Jannok, 
EU-parlamentarikern Isabella Lövin 
och Sveriges första miljöminister 
Birgitta Dahl, som var en nyckelper-
son i miljövågen på 80-talet. 

Klimatförändringarna och deras 
krisartade effekter på vår jord kan inte 
längre ignoreras. Johan Rockström, 
professor vid Stockholm Resilience 
Centre, betonade att jorden hittills haft 
en förbluffande återhämtningsförmåga 

våra ohållbara vanor till trots. Men nu 
har planeten börjat sända ut signaler 
på att den inte längre klarar sig. Vi 
har utvecklats från en ”liten värld på 
en stor planet till en stor värld på en 
liten planet”. För framtiden behövs ett 
förändrat tankesätt och en samhälls-
modell som är både ekologiskt, social 
och ekonomiskt hållbar.

Den unika sammansättningen av 
politik, konst, näringsliv och veten-
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Röster om...

skap var tilltagen för att hitta nya sätt 
att nå ut till och påverka människor. 
Samarbete över gränserna är kritiskt 
om vi ska klara utmaningarna från kli-
matförändringar och ett hårt tryck på 
ekosystemen. Enbart fakta och kun-
skap räcker inte för att få människor 
att gå från tanke till handling och det 

är där konsten har en viktig uppgift. 
Fotografen Mattias Klum framhävde 
att bild och film är effektiva medel 
att länka hjärna och hjärta och beröra 
människor på djupet.

Pjäsens medverkande var rungande 
överens om att det behövs ett större 
folkligt tryck på politiken och mer 

koordinerade insatser för miljön. I en 
föreställning som manade till reflek-
tion och eftertanke var det huvudsak-
liga budskapet att varje enskild individ 
kan bidra till klimatarbetet. Varje be-
slut vi tar, varje handling vi gör, har 
betydelse. Och vi har inte en minut att 
spilla – världen måste räddas nu.

”jätteintressant, och väldigt oväntad. Det är fan-
tastiskt! Plötsligt upptäcker man att saker och 
ting hänger ihop, i vilken ordning händelser har 
skett och att det finns så otroligt mycket mer vi 
hade kunnat göra.”

”Jag tycker den var väldigt stark. Stark avslutning! 
Bra grejer man behöver känna, inte bara veta.”

”Imponerande att våga vara så samhällskritiska.”

”Väldigt bra, rakt på sak, mycket fakta, som gjorde 
att man reagerade på informationen mer än när 
man bara läser eller när man hör aktivister komma 
med skrämselpropaganda. Föreställningen tryckte 
på problematiken så att man tog det till frågan på 
ett nytt sätt.”

”Väldigt givande, en väldigt bra resumé om de 
här 40 åren, om allt som har hänt i miljön. Väldigt 
engagerande med företrädare från så många 
olika delar av samhället, både vetenskap och 
konst.”

”En spännande mix av olika sätt att framföra och 
levandegöra budskapet.”

”Väldigt bra föreställning med mycket väl ge-
nomtänkt dekor och blandning av tal , bild och 
musik.”

”Spännande, men egentligen inte helt nytt att 
förena konst och vetenskap, tänk på KTH! Men 
visst är det fortfarande ovanligt, och passar väl-
digt bra för att lyfta miljöfrågorna. Det förenade 
hjärna och hjärta, de starka bilderna från natu-
ren och den vetenskapliga basen.”

”Den tror jag är jättebra, för de som är allt för 
konstnärliga balanserar dem som är alltför veten-
skapliga.”

”Teatern är ett väldigt framkomligt medium 
för framförande av millöfrågorna; gärna mer av 
sån’t!”

”Teatern en bra budbärare av miljöfrågorna.”

”Bra med kombinationen teater och miljö; här 
finns mycket att göra.”

”Verkligen bra, gör frågorna så mycket mer levan-
de än till exempel när man kollar på nyheter. Man 
tar in mer, och som Mattias Klum sa, bilden förstär-
ker orden.”

”Det tycker jag absolut. Fler borde få se före-
ställningen. Det här var maffigt, men man skulle 
kunna göra en mer komprimerad variant att visa 
på arbetsplatser, skolor, etc. Konsten lyfter ve-
tenskapen, teatern kan få människor att kännas 
saker mer än t ex föreläsningar och vetenskap-
liga fakta kan. Det här är verkligen saker som folk 
behöver känna för att det ska bli skillnad. Bara 
fakta räcker inte. Därför tycker jag att det här var 
ett jättebra forum för budskapet och ett bra sätt 
att visa upp det på.”

”Det kan den vara, absolut, men det krävs fler are-
nor för att nå fler människor. En teaterföreställning 
når så få människor i förhållande till insatsen.”

”Väldigt bra, man blir berörd och tar till sig infor-
mationen på ett annat sätt.”

”Jättebra och jätteviktigt. Många gånger handlar 
teater inte om miljö, men teaterscenen kan bredda 
engagemanget och få fler att bryr sig om miljön.”

FöRESTäLLNINGEN

TEATERN SoM ARENA FöR ATT 
LyFTA MILjöFRåGAN

”Väldigt bra och intressant. För den visar på ett 
tydligt sätt hur det har varit i miljön, hur det kan se 
ut i framtiden och att det verkligen behövs en för-
ändring. Bra att koppla in musik och bilder, det gör 
att man får större insikter i att man måste faktiskt 
förändra saker, precis som Mattias Klum sa.”

”Proffsigt framförd föreställning; framför dock 
ej fakta utan rider på den populistiska vågen 
som miljöorganisationerna eldar på. Miljöorga-
nisationerna och många forskare blandar ihop 
klimat med miljö.”

”Jättefin föreställning och intressant väckar-
klocka.”

”Charmeras av uppsättningens och de medver-
kandes enkelhet; borde dock funnits ett starkare 
budskap om dagens aktuella miljöfrågor, exem-
pelvis gruvexploateringen i sameland.”

”Verkligen intressant med så många tidsscener, 
den blandade tekniken på dukten och variationen 
med intervjuer.”

”Helt begeistrad över helheten och innehållet; 
hade aldrig tidigare fått klart för mig denna ut-
veckling och samlade kunskap om miljöfrågor-
na. Det här borde många fler få ta del av!”

 Fler röster
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På Dramatens scen sågs bl a Lena Endre, Sofia Jannok, Anders Wijkman, 
Carina Håkansson och Johan Kuylenstierna.

Intresserade åskådare! Kronprinsessan Victoria, drottning Siliva och kung Carl 
XVI Gustaf.

”Många olika, men framför allt att alla måste 
förenas och komma överens. Men alla länder 
tänker på sina egna intressen och har svårt att 
komma överens om bra lösningar. Det viktigaste 
att länder faktiskt gör något, vågar satsa på mil-
jön och ta lite risker. Länder måste våga ta mo-
diga politiska beslut!”

”Man måste ha mer sånt här i skolor, i vardagen, i 
torgmöten, var som helst där man tar upp och vi-
sar på att så här går det om vi inte gör bättre, eller 
så här blev det för att vi gjorde det så dåligt. Det är 
så svårt att få ihop det!”

”jag vill vara det, jag gör småsaker som att släcka 
lampor, källsorterar, gör vad jag kan i vardagen, 
men är inte engagerad i en organisation.”

”Ja, det är jag väl… Jag är inte med i Greenpeace 
eller så, men jag drar mitt strå till stacken.”

”är själv miljöengagerad; så typiskt att höra att 
det som ”vi visste” redan då, nu bekräftas som 
en sanning, om än 20 år efteråt… man blir upp-
rörd!”

EGET MILjöENGAGEMANG

VIKTIGT FöR ATT VäNDA 
NEGATIVA MILjöTRENDER?

Fler röster om...
”Medelmåttigt miljöengagemang; men väljer eko-
logiska produkter i möjligaste mån.”

”ja, vi är inte knutna till nån speciell förening, 
men vi bryr oss såklart om miljön. Vi går på Glo-
bala gymnasiet, en skola som är väldigt miljöin-
riktad, vi lägger stor tyngd vid miljöfrågor där.”

”Miljömedveten, men inte engagerad i en förening. 
Försöker leva enligt ekologiska principer så gott 
det går.”

”Aldrig speciellt miljöintresserad; köper den bil-
ligaste varan utan hänsyn till miljömärkning e d.”

”Jag försöker sortera sopor och handla rätt mat. 
Jag gör det jag kan i min värld.”

”Inte miljöaktiv, men tämligen ”miljömedveten” 
som konsument.”

”Själv mycket miljöaktiv inom den nystartade nät-
verket ”PUSH” (vars en av grundarna är en av de 
medverkande i föreställningen).”

”Framtidsoptimist; flygets påverkan på klimatet 
ointressant.”

”Jag har blivit genom mina barn, hela familjen har 
blivit mer och mer engagerad.”

”Att i tänker på vad vi handlar och hur vi agerar. 
Som Elisabeth Gauffin sa: 20–30 % av maten vi 
bär hem slänger vi, vi måste tänka på hur vi kon-
sumerar. överhandla inte!”

”Jag tror på teknisk utveckling och ekonomiska 
styrmedel, där finns stor potential att ändra män-
niskors beteenden.”

”Att folk förstår att det de gör påverkar och spe-
lar roll. om alla gjorde små saker, som t ex åter-
vinning, så skulle det göra skillnad. Det är ju inte 
svårt, det är ju bara att göra!”

”Väldigt besviken på att världens politiker inte kan 
komma överens. Hoppas att åtminstone politiker i 
vårt land i samarbete med näringslivet kan komma 

fram med vettiga åtgärdsförslag till att börja med. 
Dessutom att alla personer engagerar sig mer, och 
att vi hjälps åt.”

”Finns hittills inte ett enda bevis på att klimat-
förändringarna beror på människans påverkan. 
Vi befinner oss i en avkylningsperiod som dess-
utom motverkar uppvärmningen. Havsytan har 
inte höjts något senaste 30–40 åren.”

”Vi borde alla prata mer om miljöfrågorna; exem-
pelvis hur man som konsument lättare ska kunna 
ta ställning till miljövänliga alternativ.”

De som deltog i föreställningen: Birgitta Dahl, Åsa Domeij, Klas Eklund, Elisabeth Gauffin, Carina Håkansson, Sofia Jannok, Caroline Jonsson, Mattias Klum, 
Isabella Lövin, Åke Persson, Johan Rockström, Anders Wijkman, skådespelare från Dramaten. Konferencierer: Lena Endre och Johan Kuylenstierna.
Föreställningen sänds i Kunskapskanalen torsdag 19 december kl 16.
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Stödet till jordbruket behövs för att 
näringen ska kunna stärka sin kon-
kurrenskraft och fortleva. Det gynnar 
indirekt hela landsbygden eftersom 
jordbruket är en viktig grund för an-
nan verksamhet på landsbygden. Inte 
bara stad och land behöver varandra 
– det finns också ett ömsesidigt bero-
ende mellan lantbruket och övriga nä-
ringar. Dessutom konstaterade Harald 
Svensson i diskussionen, att ”har vi 
inte ett producerande jordbruk och ett 
attraktivt landskap behöver vi inte hel-
ler någon landsbygdspolitik”. 

Erik Westholm, professor i kul-
turgeografi vid SLU, var konferensens 
förste talare. Han pekade på det tydli-
ga grundmönster som visar att befolk-
ningen åldras och krymper. En annan 
trend är teknikomvandlingen, som har 
påverkat våra geografiska grundmöns-
ter på ett sätt som kan jämföras med 
järnvägen eller bilismen. Han menade 
att en del av den service som lämnat 
småorterna istället flyttat hem till folk, 
via internet. Men utvecklingen drar 
jobb från landsbygden.

Den tredje faktorn som Erik 
Westholm lyfte fram var naturresur-
serna. Där kommer klimatfrågan att 
dominera diskussionen under lång tid, 
spådde han. Bland annat kommer frå-
gan om jordbruksmarken att bli viktig 
på längre sikt.

– Vi kan vara i ett tidsglapp just 
nu, där jordbruksmarken verkar näs-
tan onödig, men vi kan komma till en 
situation då den verkligen behövs. Hur 
vi ska överbrygga det glappet blir en 
central fråga.

Lika möjligheter i hela landet
Cecilia Waldenström, universitetslek-
tor vid SLU, betonade att hela landet 
måste ha någotsånär lika möjligheter; 
en grundnivå av service och infra-
struktur. Men idag finns det ingen 
politik för landsbygdsutveckling. CAP 
i all ära, men bara en mindre del av 
dessa EU-medel går ju till något slags 
landsbygdsutveckling.

Varken kommuner eller perso-
ner ute i bygderna kan bära upp hela 
landsbygdspolitiken, menade hon. 
Den handlar om skolor, fysisk pla-

Dagens landsbygdspolitik bedrivs inom landsbygdsprogrammet, administreras av Jordbruksverket och stöt-
tar till ca 90 procent jordbruket. De flesta som idag bor på landsbygden har dock ”vanliga” jobb eller ”vanliga” 
företag. KSLA:s landsbygdskommitté ställde vid en konferens den 24 oktober frågan om det behövs en ny, sam-
manhållen politik som inriktas på att stötta företag och jobb på landsbygden – även utanför jordbruket.
Text & personfoto: Hans Månsson, Bild & Mening  •  Landsbygdsfoto: Ylva Nordin

En ny politik för företagande 
och utveckling på landsbygden

nering, företagsstöd, byautveckling – 
och inte minst hela servicefrågan, Det 
gäller allt ifrån vargar och mackar till 
post, telefon och apotek. Det behövs en 
politik på nationell nivå som kan stöd-
ja landsbygden och det kan vara dags 
för en ny utredning, menade Cecilia 
Waldenström. Men för att undvika 
”parlamentariskt kompromissande” 
och ställa frågorna på sin spets bör ex-
perter få stå för utredningen, menade 
hon. 

Erik Westholm.
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Det urbana har blivit normen
– Vi lever i en posturban tid. 

Med den något överraskande ut-
sagan inledde Hans Westlund, pro-
fessor vid KTH och Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping, sitt 
anförande. 

Städerna är inte längre är små öar 
i stora hav av landsbygd. Tvärtom är 
städerna nu sammanhängande sys-
tem, där landsbygdsområden utgör 
integrerade delar. Och stora lands-
bygdsområden är beroende av stads-
systemen. Samtidigt tenderar viktiga 
näringar på landsbygden, som råvaru-
utvinning, vindkraft, skogsbruk, tu-
rism – ja, till och med lantbruk, att bli 
”offshoreverksamheter” som inte leder 
till någon inflyttning på landsbygden, 
menade Hans Westlund.

En följd av detta är att det urba-
na blivit normen, medan den gamla 
motsättningen mellan stad och land 
tynar bort i takt med att landsbygden 
tynar bort. Det urbana är inte längre 
en motpol i landsbygden. Av denna 
analys följer att den politik som ska 
utveckla landsbygden inte kan traska 
på i gamla hjulspår.

– Jag säger inte att mindre ska gå 
till jordbrukarna, de behöver dessa 
ersättningar för att kunna fortsätta. 
Problemet är att vi saknar en politik 
för den del av landsbygden som inte 
baseras på jordbruk.

En ny landsbygdspolitik borde en-
ligt Hans Westlund satsa på:

• Energiproduktionen. Inför vind-
kraftutbyggnaden hade regeringen 
kunnat bestämma att en viss del av 
värdet skulle stanna kvar i bygden. 
Man kunde ha styrt så att det lokala 
entreprenörskapet stärkts betydligt 
mera.

• Jobb och nyföretagande. Det 
finns dubbelt så många företag per 
capita på landsbygden, jämfört med 
staden. Men det är inte inom väx-
ande branscher. Utflyttning av myn-
digheter till regionala centra är också 
ett viktigt verktyg, och där gäller det 
att övervinna de fördomar mot övriga 
landet som finns i Stockholm.

• Knyt samman stad och land. De 
perifera landsbygderna – men även de 
mindre tätorterna – kan bara utveck-
las om de integreras med storstäder-
nas ekonomier och sociala liv. På egen 
hand är de för små för att klara sig i 
den globala konkurrensen. 

Hans Westlund
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De regionala och kommunala 
skattebaserna behöver stärkas. 

Lämpligen genom att utgå från de värden 
som skapas lokalt och regionalt, i form av 

energi, mineraler, skog eller annat. Då skulle 
glesbygdskommuner slippa stå med 

mössan i hand. –  Per Åsling, riksdagen 

Växande arbetsmarknadsregioner
Johan Klaesson, docent vid Internatio-
nella Handelshögskolan i Jönköping, 
lyfte fram regionförstoringen, d v s 
att människor kan pendla allt längre 
sträckor. Den leder till bättre match-
ning och en effektivare arbetsmark-
nad, som även klarar konjunktur-
svängningar bättre. Större centra kan 
också bära fler funktioner med större 
fasta kostnader. Med en indelning av 
landets kommuner i fyra kategorier är 
det storstäderna som ökat mest sedan 
1950. De medelstora städerna har ock-
så ökat, medan ”landsbygden” har hål-
lit sitt befolkningstal konstant, kring 
2,9 miljoner invånare. Bara den glesa 
landsbygden har minskat i absoluta tal.

Även Martin Andersson, profes-
sor i Lund och vid Blekinge Institute 
of Technology, talade om regioner-
nas betydelse och diskuterade varför 
olika regioner utvecklas i olika takt. 
Forskningen visar, menade han, att det 
spelar mycket större roll vem man är än 
var man bor. Skillnaderna i inkomst är 
i första hand en geografisk selektions-
process, som när personer med högre 
utbildning väljer att bosätta sig i stor-
städerna. 

– 2001 fanns ca 40 % av alla ar-
betstagare i stora städer, men av de 

universitetsutbildade fanns 50 % i stor-
städerna och bara 20 % på landsbyg-
den. Bland nyutexaminerade studenter 
bosätter sig hela 66 % i storstäder och 
mindre än 10 % på landsbygden. 

– Vi ser också att ju bättre gymna-
siebetyg man har, desto större är san-
nolikheten att man börjar jobba i en 
storstad efter examen. Och växer man 
upp utanför storstäderna med välutbil-
dade föräldrar är sannolikheten mycket 
större att man börjar jobba i storstäder-
na. För att möta detta måste landsbyg-
den vara smart, och koppla upp sig mot 
tillväxten i de urbana områdena – med 
infrastruktur, bra bomöjligheter, etc., 
säger Martin Anderson.

Passion och infrastruktur
Företagarna på talarlistan var eniga 
om att lust, glädje och passion behövs 
– liksom infrastruktur som bredband 
– för att företag ska kunna verka på 
landsbygden. 

– Ursäkta, jag blir så förban-
nad, sade Lars Lindqvist från Åre. 
Bredband är ju lika självklart som 
rösträtten. Det ska inte ens behöva 
diskuteras! 

Det är viktigt att nya företag 
tillkommer, och att det finns en mång- 

fald. Som biolog vet jag att man får större 
produktivitet om man har fler arter. jämför en 
regnskog och dess mångfald med en åker där 
vi satsar på en enda sak. Det finns risker med 

att inte nyttja hela bredden. – Christel 
Gustafsson, Jordbruksverket

Vi måste börja investera 
i en grön ekonomi nu, och det är 

bråttom. Där har vi grunden för en ny 
basindustri och en växande export. jag 

pratar om en biobaserad samhällsekonomi. 
Vi har biomassan, tekniken och människorna. 

Frågan är om vi har politikerna. – Helena  
Jonsson, LRF.

jag skulle vilja se att vi blev 
mer intresserade av politiken. Vi får 

den politik vi efterfrågar. Släpper vi inte in 
debatten kommer den inte att komma till oss 

heller. – Ann Klensmeden, gårdsmejerist 
Åsberget

De senaste 20 åren har fyra 
av fem jobb skapats i småföretagen, 

medan den offentliga sektorn tappar i 
antal anställda. Det här är otroligt viktigt, 

eftersom jobben är den stora utmaningen. 
Småföretagen är en del av lösningen. De är 

mindre, men stabilare, snabbfotade i 
omställningen. – Rebecca Källström, 

vice chefsekonom,  Företagarna

om jag träffar företagaren i Hala- 
backen som gör låsbrickor säger han att 

det viktigaste är att det finns förskola och 
skola. Det kommunala skatteutjämningssys-
temet är fantastiskt, det ska ge ungefär lika 

förutsättningar över hela landet. – Anna- 
Caren Sätherberg från Åre, regional- 

politisk talesman för (S)

Vad kan då staten göra för lands-
bygden i mer traditionell mening? 
Erik Fahlbeck, departementsråd på 
Näringsdepartementet, sade att ett 
sätt är att försöka få den gemensamma 
kakan att jäsa så bra som möjligt, och 
därigenom skapa förutsättningar för 
utveckling. Sedan kan staten förstås 
omfördela den kaka som finns. Här 
finns flera system, t ex för försäkringar, 
olika statliga åtaganden och skattereg-
ler. En viktig del är det kommunala ut-
jämningssystemet. Omfördelning kan 
också handla om att staten aktivt på-
verkar tillgången till kapital, kunskap 
och kompetens, till exempel när man 
fördelar medel till regionala högskolor.

– Man kan också tänka sig att sta-
ten lägger ett perspektiv på de resurser 
som finns i de glesa delarna. En gång 
i tiden hade vi ju tull på allt som kom 
in till staden från landsbygden. Sedan 
hade vi tullar som snarare skyddade 
det som kom från landsbygden. 

– Regler är väl i sig inte befordrande 
för lusten, men genom att jobba med 
regler och regeltillämpning kan man få 
bort en del av det som gör att man inte 
har lust att syssla med företagande på 
landsbygden. 
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Stiftelsen främjar forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturre-
surserna och bevarande av biologisk mångfald. Stipendiet ska användas för uppmuntran och framåtsyftande 
verksamhet och kan ges till enskilda personer, grupper, institutioner eller företag, som är verksamma i Sverige.

Stipendierna delas ut av Kung Carl XVI Gustaf på Slottet i maj 2014. Bra förslag har en god  chans att beviljas! 
Stipendiatens verksamhets- och forskningsområden ska ha relevans för ett uthålligt nyttjande av naturre-

surserna och bevarande av biologisk mångfald, och vara av hög kvalité. Stipendiat kan föreslås från alla svenska 
lärosäten, samt från verksamheter som bidrar till teknisk utveckling och företagande inom stiftelsens ändamål. 

Innehavare av stipendiet bör vara disputerad eller motsvarande. Stiftelsen är obenägen att stödja professo-
rer eller andra väl etablerade forskare.

Förslag om stipendiemottagare inom KSLA:s verksamhetsområde ska vara KSLA tillhanda senast den 7 januari 
2014. 

Läs mer om reglerna för stipendiet här: http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/stipendiater-efterlyses/

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, 
teknik och miljö  – föreslå stipendiat senast den 7 januari 2014! 

Björn Lundgren, kommittéordförande från hösten 1999 till 
juni 2013, gav en snabb rapsodi över verksamheten. Den 
ökade väsentligt de sista 4–5 åren då kapaciteten via tanke-
smedjan the Secretariat for International Forestry Issues (SIFI) 
kom till.

Vid detta sista möte diskuterades hur akademiens in-
ternationella skogsfrågor nu ska tas omhand på bästa vis. 
En tvärgrupp inom akademien funderar just nu på sätt 
att aktivera utlandsledamöterna, hur vårt medlemskap i 
UEAA (Union of European Academies for Sciences app-
lied to Agriculture, Food and Nature) ska hanteras och 
hur såväl EU-frågorna som de globala jordbruks- och 
skogsbruksfrågorna aktivt ska bevakas av akademien. 
Kommittéledamöterna hade många goda idéer till tvär-
gruppens möte 5 februari. I vilken mån internationella 
jordbruks- och skogsfrågor kan och bör hanteras integrerat 
och i vilken mån de ska hanteras separat, fanns de många 
åsikter om. Står markresursen i fokus hänger allt givetvis 
ihop. Men diskuterar vi marknadsfrågor för mat respektive 
för trä och papper finns flera anledningar till skilda reso-
nemang. Medan skogsprodukter alltid varit och är en del 
av den kommersiella världen, så är livsmedel i hög grad en 
politiskt reglerad näring.

Skogskommittén/SIFI har hela tiden sökt integrera 
skoglig business med utvecklingsfrågor i fattiga länder och 
med skogspolitik och kompetensförsörjningsfrågor för in-
ternationellt skogligt arbete.

I och med att akademiens ekonomiska ansvar för SIFI 
upphörde i somras och försöken att få basfinansiering 2014–
2016 från skogsnäringen och regeringskansliet inte realise-
rades, fortsatte några ledamöter av personligt intresse att 
söka en lösning för SIFI fas 2. De ansåg att SIFI-konceptet 

är så bra och att verksamheten varit så lyckosam att de 
nu ställer sig bakom att SIFI:s programansvarige Fredrik 
Ingemarson tar över och driver SIFI fas 2 i egen regi. Björn 
Lundgren, Reidar Persson, Lennart Båge, Sten Nilsson, Jan 
Heino och Åke Barklund kallar sig ”senior advisors” till 
Fredrik och SIFI 2.

Som effektfull avslutning på Internationella skogskom-
mitténs möte 18 december skrev Carl-Anders Helander och 
Fredrik Ingemarson under överlåtelseavtalet av SIFI (bild). 
Därefter berättade Fredrik om planerna framåt, där natur-
ligtvis bästa samarbete ska sökas med akademien. SIFI 2 
kan tydligare än SIFI 1 i KSLA:s hägn ta uppdrag och tron 
på SIFI:s livskraft är stor. Nu informeras alla SIFI-vänner 
i omvärlden och strax efter nyår sätter sig Fredrik och hans 
”senior advisors” – beredda också att handgripligt gå in i de 
projekt där kompetenserna passar – ned för detaljplanering.

Björn Lundgren tackade akademien för att han fått för-
troendet att leda kommittén/SIFI under dessa dynamiska 
år varefter han tackade kommitténs ledamöter för gediget 
arbete vilket satt KSLA på den internationella skogskartan 
på ett nytt vis. Mötet avslutades med ett unisont ”Lycka till 
Fredrik”!

Kommittén för Internationella 
Skogsfrågor (KIS) avvecklas ”SIFI 2.0” – på egna ben
I maj 1999 tillsattes KSLA:s Internationella skogskommitté på initiativ av Hans Ekelund.  
Onsdagen den 18 december 2013 höll kommittén sitt sista möte.
Text: Åke Barklund, KIS-ordförande juli–dec 2013  •  Foto: Birgitta Naumburg

Fredrik Ingemarson och Carl-Anders Helander.
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Yttrande över regeringsuppdrag om licensjakt på säl

Under den senaste 30-årsperioden har 
det skett en ökning av fiskätande preda-
torer, som gråsäl och skarv. Det innebär 
en konflikt mellan nyttjandet av fiskbe-
stånden och bevarandet av djur och fåg-
lar vilket ställer nya krav på både vilt- och 
fiskeförvaltningen.

Förvaltningen av säl och skarv kan 
inte isoleras från fiskeriförvaltningen 
utan måste ha ett ekosystembaserat 
angreppssätt, vilket kräver kunskap om 
samspelet mellan fiskätande predatorer, 

deras konkurrenter, fiskbestånden samt 
människans påverkan och attityder. 

Ur ett bevarandeperspektiv är det av 
stor vikt att hantera våra olika sälarter se-
parat. Beståndsövervakning och tillgång 
till beståndsdata på olika nivåer är viktig. 
Uppföljning av sälbeståndens ”hälsotill-
stånd” bör fortsätta, utvärderas samt lö-
pande rapporteras. Avskjutningsstatistik 
och olika gruppers attityder m m till och 
kring jakten bör följas översiktligt. 

KSLA anser att det ska genomföras 

Läs hela remissvaret här: http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-licensjakt-pa-sal/

Akademiens remissvar sedan sist
Här återges endast akademiens övergripande synpunkter på remissen i fråga. Alla remissvar går att läsa/ladda ned i sin 
helhet på akademiens hemsida, www. ksla.se, under rubriken Remisser.

lättnader i regelverket kring skyddsjakt 
samt att det ska införas licensjakt på säl i 
enlighet med Naturvårdsverkets förslag. 
Det är emellertid värt att notera att en 
licensjakt i enlighet med förslaget en-
dast innebär en marginell förändring i 
förhållande till den säljakt som bedrivs 
idag. KSLA ser därför gärna att det införs 
ytterligare lättnader samt att riktlinjerna 
för kommande förvaltningsplaner för fis-
kätande predatorer innefattar en ekosys-
temansats.

14 januari – Seminarium med boksläpp
Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution
50 % av Sveriges energianvändning baseras på förnybar 
energi. Vill och kan vi nå 100 %?
KSLA:s Energikommitté bjuder in till spännande 
diskussion.

28 januari – den 202:a Akademisammankomsten
för ledamöter och särskilt inbjudna
Stockholms Stadshus

12 februari – Workshop
Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna 2.0
Östersjöländernas reviderade reduktionsbeting innebär 
att kraven på minskad fosforbelastning har ökat 
med 80 % för Sveriges del. Här klargör vi kväve- och 
fosforflöden, deras åtgärdbarhet m m.

Kalendarium 2014

Alla arrangemang sker i KSLA:s lokaler,
Drottninggatan 95 B i Stockholm,
om inte annat anges.

Ytterligare information finns på akademiens 
hemsida.

Reservation för ändringar.
Arrangemangsprogrammet uppdateras 
kontinuerligt.

13 februari – Akademisammankomst
för ledamöter och särskilt inbjudna 
jordbruksavdelningens sammanträde

13 mars – Akademisammankomst
för ledamöter och särskilt inbjudna 
Allmänna avdelningens sammanträde
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KSLAT 7-2013 From common to private ownership
Forest tenure development in Sweden 1500–2010
To learn from failures as well as successes is crucial if programmes for landscape transformation and restora-
tion are to succeed. This issue describes the tenure development in Sweden during the last 500 years with 
the aim to identify different actors and stages of the development, using possession rights and non-exclusive 
user rights as a point of departure.

Private ownership of forest is a contributing factor to the success of the Nordic forestry model. A closer 
look reveals a partly dramatic transition from the tenure forms of traditional society into present-day forms. 
Text: Fredrik Ingemarson and Jan-Erik Nylund.
56 pages. ISBN: 978-91-86573-40-9.

KSLAT 8-2013 Förnybar energi
Sveriges okända gröna revolution
KSLA:s Kommitté för energifrågor påpekar att 50 % av Sveriges energianvändning redan under år 2013 är för-
nybar energi. Det innebär att vi sju år före utsatt tid uppnått det mål som Sveriges Riksdag antog i samband 
med att Sverige accepterade EU:s krav på 49 % förnybar energi till år 2020.

Kommittén konstaterar bl a att Sverige är klart bäst i klassen inom EU, att styrmedel beslutade i Sveriges 
Riksdag är grund för utvecklingen att effektiva energisystem ger förutsättningar för hög andel förnybar energi 
men och att det behövs förbättrade styrmedel för att nå målet en fossilfri fordonsflotta.
Text: Kjell Andersson.
88 sidor. ISBN: 978-91-86573-41-6 (från tryckeriet i januari).

Våra nyaste publikationer

KSLAT 9-2013 Odlingssystem och biologisk mångfald
Exemplet Logården
Logården utanför Grästorp i Västergötland donerades till Hushållningssällskapet Skaraborg redan 1942, men 
drevs i relativ anonymitet under flera decennier. I början av 1990-talet väcktes dock Logården ur sin törnro-
sasömn. Då drogs riktlinjerna upp för att storskaligt jämföra olika odlingssystem och Logården delades i tre 
delar med olika växtföljder: konventionell, ekologisk och integrerad.

I september 2012 förlade KSLA ett seminarium till Logården där resultat och erfarenheter från försöken 
redovisades och diskuterades. Denna skrift dokumenterar detta seminarium.
Text: Jens Blomquist.
88 sidor. ISBN: 978-91-86573-44-7 (publiceras endast digitalt).

KSLAT 10-2013 För stundande skördar
jubileumskonferensens första del och exkursionerna
Den 11  juni 2013 hölls jubileumskonferensen För stundande skördar i Aula Magna, Stockholms universitet, 
med tema dåtid, nutid och framtid. Förmiddagen ägnades åt en historisk återblick; på eftermiddagen pre-
senterade Framtidsprojektets sin framtidsstudie. Dagen därpå följde exkursioner för akademiens ledamöter 
till Hargs bruk, Stockholms skärgård och till norra Djurgården.

Denna skrift dokumenterar dåtidsdelen av konferensen och exkursionerna. (Framtidsprojektets studie finns 
i form av KSLAT nr 3-2013, Framtidprojektet – ett tankeexperiment om naturresursbruket 2063).
Text: Föredragshållare och avdelningssekreterare.
68 sidor. ISBN: 978-91-86573-42-3 (från tryckeriet i januari/februari).

SOLMED 58 När landet kom till staden
Lantbruksmöten och lantbruksutställningar som arenor för agrara moderniseringssträvanden i Sverige 
och Finland 1844–1970
Lantbruksmöten, lantbruksutställningar och numera lantbruksmässor har länge bidragit till att utveckla det 
svenska lantbruket. Trots det har deras samlade historia inte tidigare blivit skriven. Här ges en gedigen överblick 
av denna historia med genomgång av tidigare forskning, forskningsidéer och ingångar till vidare studier. En 
förteckning över de diskussionsfrågor som förekommit vid lantbruksmötena genom åren återspeglar både 
tidens agrara debatt och mötenas agenda.
Red.: Olof Kåhrström.
416 sidor. ISBN: 978-91-86573-20-1.


