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Sekreteraren har ordet

Makten över marken
Åkermark är långsiktigt en alldeles för värdefull resurs för 
att exploateras vid expansion av det urbana samhället! Ändå 
byggs det hus, vägar, logistikcentra o s v på riktigt bra åker-
jord – inte sällan den allra bästa. Detta diskuterades vid vår 
sammankomst den 13 mars. Föredragshållarna framhöll att 
det faktiskt finns lagstiftning som borde förhindra det mesta 
av byggandet på åkermark, men att denna lagstiftning inte 
tillämpas. Detta trots att det finns ekonomiska motiv för att 
förtäta byggnationen inom städer och samhällen istället för 
att bygga på jungfrulig mark. Ofta är det kortsiktiga intres-
sen som styr dessa frågor, som egentligen är av långsiktig 
överlevnadskaraktär. Ska vi ersätta vårt fossilberoende och 
minska vår klimatpåverkan, samtidigt som världens befolk-
ning ökar, så kommer åkermarken att behövas – inte minst 
i ett internationellt perspektiv.

Mat, pris och mervärden
Varför är vi svenskar så ovilliga att lägga pengar på våra 
matinköp och varför är ett lågt pris på livsmedel en så vik-
tig fråga för många konsumenter? Vid akademisamman-
komsten i februari stod dessa frågor i centrum. Det finns 
självklart många konsumenter som inte har de ekonomiska 
resurserna att kunna betala mer för maten. Samtidigt finns 
det uppenbarligen ett utrymme att öka mervärdet för många 
av våra livsmedel och därmed öka lönsamheten för livsmed-
elsproducenterna. Men, som det påpekades, det är konsu-
menten som bestämmer vad som är ett mervärde. Därför 
måste dialogen mellan producent och konsument förbättras, 
producenter och handel måste lyssna på och tolka vad kon-
sumenten vill ha och vad man är beredd att betala för. 

Skogsnäringens värdekedjor
En av akademiens kommittéer, Kommittén för skoglig tek-
nik och logistik, har arbetat med att diskutera och formu-
lera skogsnäringens värdekedjor. Arbetet har bedrivits i flera 
olika rundabordssamtal tillsammans med IVA och presen-
terades vid ett seminarium på KSLA i höstas. Dessa runda-
bordssamtal finns dokumenterade i årets första KSLAT, nr 
1-2014, som kommer från trycket inom kort. En god grund 
för att arbeta vidare med värdekedjorna är lagd och nu blir 
det intressant att se vad nästa steg i utvecklingen blir.
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Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution
Ett väldigt intressant kommittéarbete presenterades vid 
årets första akademiaktivitet, ett boksläpp med efterföljan-
de paneldiskussion. Temat för den skrift som presenterades 
då, KSLAT nr 8-2013 är förnybar energi. Kommittén för 
energifrågor har arbetat med att kartlägga Sveriges energi-
användning under de senaste 40 åren. Man redovisade att 
Sverige under år 2012, sju år före utsatt tid (!), passerade det 
svenska EU-målet på mer än 49 procent förnybar energi. 
Med det är vi det enda landet i EU som baserar mer än 
hälften av sin energianvändning på förnybara energikällor. 
En undran – väl befogad – från seminariet är varför det är 
så svårt att nå ut med detta positiva besked till media och 
därmed till folk i allmänhet.

Landskapets framtida karaktär
Sist ett par rader om KSLA:s engagemang i Landskaps-
konventionen. Vi kommer under året att med stöd av Jord-
bruksverket driva ett mindre projekt som handlar om att 
undersöka möjligheterna till att bilda en ”Landskapsnod” 
här på KSLA. Bakgrunden är den Europeiska landskaps-
konventionen som Sverige anslöt sig till år 2011 och som 
behandlades vid ett tvådagarsseminarium i början av mars. 
Det är viktigt att även landskapets brukare är med i land-
skapsdiskussionen tillsammans med myndigheter och andra 
intressenter. Många praktiska frågor, om till exempel vatten 
och våtmarker, sträcker sig ofta över ägogränser och måste 
hanteras i landskapsskala.

Med detta önskar jag alla läsare en fortsatt fin vår och en 
Glad Påsk!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD

Välkomna till årets första nummer av KSLA Nytt & Noterat!
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Tre talare var inbjudna: Anders Larsson, SLU, Olof 
Johansson, Jordbruksverket, och Sara Jendi Linder som 
är huvudsekreterare i en parlamentarisk kommitté om 
regional planering och bostadsförsörjning, Bostads-
planeringskommittén.

– Åkermarken är en livsviktig resurs, sa moderatorn 
Peter Sylwan. Vi har bara fotosyntesen att tillgå för att fylla 
på förråden på jorden, och till fotosyntes behövs det mark. 
Mellan 1998 och 2010 lades det ner 150 000 hektar svensk 
åkermark och byggdes hus på ungefär 5 000 hektar. Det 
verkar kanske vara ett litet problem, men kruxet är att det 
har skett på Europas bästa åkermark. 

Makten över marken  –  vem ska bestämma? 
Text & personfoton: Birgitta Johansson, frilansjournalist   •   Landskapsfoto: Johannes Jansson/norden.org

Hur ska vi både bevara åkermarken och få utrymme för ny bebyggelse? Det var temat för akademisammankomsten 
den 13 mars. Skyddet av jordbruksmark är svagt i Sverige jämfört med många andra länder. De medverkande rekommen-
derade att den lagstiftning som redan finns ska efterlevas och följas upp, att man bör överväga att införa riksintresse för 
jordbruksmark, att kommunala översiktsplaner ska innehålla konsekvensanalyser av olika utbyggnadsalternativ och att 
centrala myndigheter ska föra en konstruktiv dialog med kommunerna om förtätning. Regional samverkan i planeringen 
var också något som diskuterades. 

Exploateringsfokus i Sverige
Anders Larsson talade om samhällsekonomiska kostnader 
av olika utbyggnadsscenarier och gav exempel på planering 
i Sverige och Danmark. 

– Danmark har mycket tätare bebyggelse än Sverige, och 
även mer offentligt tillgänglig grönstruktur. I Sverige är det 
politisk-ekonomiska systemet uppbyggt på exploatering av 
jungfrulig mark. I Danmark har man ett jordbruksfokus, i 
Sverige ett exploateringsfokus. Och vi har inget riksintresse 
för jordbruksmark i miljöbalken. Men det bör vi överväga 
att införa, särskilt som skydd av åkermark inte är någon 
central frågeställning i kommunernas planering. 

KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  20144
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Makten över marken  –  vem ska bestämma? 

– Kommunala översiktsplaner är i dag visionära doku-
ment mer än konkreta redskap för att synliggöra konsek-
venserna av olika utbyggnadsalternativ. Det borde krävas 
konsekvensanalyser för olika alternativ på 10, 25 och 40 års 
sikt i det kommunala översiktsplanearbetet, sade Anders 
Larsson. 

Pengar biter – inte försiktighetsprincipen
Sverige är ett av de länder i Europa som har de glesaste 
städerna, enligt Anders Larsson. 

– När de ska byggas ut blir det nästan dubbelt så dyrt att 
bygga gles bebyggelse på jungfrulig mark som att förtäta 
inom nuvarande tätorter, både för samhället och för indi-
viden. Sverige har en stor infrastrukturskuld, bland annat 
när det gäller VA-ledningar. Det gäller att bygga smartare. 
Här finns det klara brister i kommunernas planering. Man 
har inga jämförande siffror om förtätning kontra utglesning 
med tanke på till exempel infrastrukturen. 

– Att tillämpa försiktighetsprincipen och bevara jord-
bruksmark med tanke på livsmedel för en växande befolk-
ning är viktigt, men det biter inte som argument på kom-
munpolitikerna. Kommunerna bedriver ju inte jordbruk. 

→

Presentationer vid sammankomsten: www.ksla.se/aktivitet/makten-over-marken/
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Det som kunde göra skillnad vore att tydliggöra de ekono-
miska konsekvenserna för olika utbyggnadsalternativ, sade 
Anders Larsson.

Svagt skydd i praktiken
– Det är viktigt att skilja på nedläggning och exploatering 
av jordbruksmark, sade Olof Johansson. 

– Exploatering är irreversibel, medan nedläggning är 
reversibel eftersom det då oftast blir skog på marken. Det 
är ofta högavkastande jordar i slättbygder som exploateras. 

I miljöbalkens kapitel 3 § 4 står det att brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på 
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. I teorin är det här ett rätt starkt 
skydd, men inte i praktiken, enligt Olof Johansson. 

Han är ordförande i en expertgrupp som nyligen har 
lagt fram en rapport till Miljömålsberedningen om hållbar 
användning av jordbruksmark. Jordbruksmarken är en re-
surs som har potential att leverera livsmedel och andra pro-
dukter under lång tid. Därför är den av intresse inte bara för 
dagens produktion utan även ur ett långsiktigt perspektiv.

Gruppen bedömer att nuvarande lagstiftning är tillräck-
lig, men att tillämpningen måste bli bättre. Man föreslår 
därför förändringar i plan- och bygglagen för att säker-

ställa att kommunerna tar större hänsyn till brukningsvärd 
jordbruksmark och att länsstyrelserna får en starkare roll i 
tillsynen. Kommunerna måste också få stöd och hjälp i sina 
bedömningar. 

– Vi övervägde andra förslag också, att klassa jordbruks-
mark som riksintresse och att ha ett avgiftssystem för byg-
gande på åkermark. Att klassa åkermark som riksintresse 
är inte helt lätt. Riksintresset måste avgränsas till vissa jor-
dar eftersom det annars riskerar att bli för omfattande. Då 
var det enklare att gå en annan väg, och vi stannade för 
att kommunerna först måste tillämpa den lagstiftning som 
redan finns. Åkermark ska inte undantas från bebyggelse, 
men det måste klart framgå hur man har gjort avvägningen 
mellan olika samhällsintressen, sade Olof Johansson. 

Kortsiktiga intressen styr
Jordbruksverket har haft ett regeringsuppdrag som resulte-
rat i rapporten Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken 
i kommunernas fysiska planering (Jordbruksverkets rapport 
2013:35). Den beskriver hur kommuner och länsstyrelser 
ofta brister när det gäller hushållning med brukningsvärd 
jordbruksmark. Ungefär hälften av de undersökta kom-
munerna hade till exempel inte med jordbruksmark i sina 
kartunderlag, och när olika värden skulle skattas hamnade 
jordbruket mycket lågt. 

Sara Jendi Linder, Bostadsplaneringskommitténs huvudsekreterare. Anders Larsson, universitetsadjunkt, Sveriges Lantbruksuniversitet, ledamot 
i KSLA.



7KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2014

De exploateringsbehov som kommunerna såg var i första 
hand för småhus, i andra hand för industrier och i tredje 
hand för flerbostadshus. Att inte annan mark användes an-
sågs bero på jordbruksmarkens strategiska läge, efterfrågan 
från intressenter och att kommunen ägde marken. 

– Det var alltså mest praktiska skäl och kortsiktiga in-
tressen som styrde markanvändningen och inte lagens lång-
siktighet, sade Olof Johansson. 

Hitta hängrännorna! 
Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté 
(Bostadsplaneringskommittén) för att se över det regelverk 
som styr kommunernas fysiska planering och det plane-
ringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgo-
dose bostadsförsörjningen i hela landet. Utredningen läm-
nar sitt förslag i mars 2015. Flera departement medverkar, 
dock inte landsbygdsdepartementet som valt att inte skicka 
någon expert till utredningen. 

– Bostadsförsörjning och fysisk planering ligger inte på 
regional nivå i dag, det gör däremot bland annat trafikinfra-
strukturplaneringen och det regionala tillväxtarbetet. Och 
det görs i dag ingen klockren koppling mellan bebyggelse- 
och kollektivtrafikplanering. Det behövs bättre samordning 
mellan kommunerna, och det gäller att se ”hängrännorna” 
mellan de olika sektorerna i samhället. Sverige är unikt som 

inte har en tydlig regional samverkan utan i stället endast 
kommunalt planmonopol, sade utredningens huvudsekre-
terare Sara Jendi Linder. 

Hon nämnde Norrköping och Linköping som exempel 
på mellankommunal samverkan. De två kommunerna har 
tagit fram en gemensam översiktsplan. 

Problembeskrivning saknas
Någon i publiken undrade om detta med åkermarken verk-
ligen är ett problem, med tanke på att det går att effektivi-
sera jordbruket och 200 000 hektar ligger i träda.

Anders Larsson sade att vi importerar mycket mat och 
osäkerhetsfaktorerna är fler än någonsin. Därför bör försik-
tighetsprincipen råda. Det finns också mycket stor tillväxt-
potential i jordbruk och trädgårdsodling med nischproduk-
tion av olika slag.

Peter Sylwan sade att om grön kemi ska ersätta den 
svarta – allt det vi nu får från olja och kol – så går det också 
åt mycket mark. 

Anders Larsson anser att vi gärna kunde upprepa 
1970-talets idiotstopp för bygge på åkermark. 

– Det finns definitivt plats inom nuvarande tätortsgrän-
ser, och ett byggstopp på åkermark skulle tvinga fram en 
spännande kreativitet inom stadsplaneringen, sade han. Vi 
skulle kunna skapa metoder att förtäta och bygga nya grön-
områden samtidigt. Om vi löser problem på den nivå där de 
hör hemma, till exempel de regionalt relevanta frågorna på 
en regional nivå, så sparar kommunerna tid och kan ägna 
sig åt mer spännande och konstruktiva stadsutvecklings-
projekt på den lokala nivån. Men det saknas en tydlig pro-
blembild: Vilka problem har vi och på vilka nivåer hanterar 
vi bäst de specifika problemen? 

Jordbruket saknar produktionsmål
Någon i publiken tog upp frågan om att hotade arter har ett 
starkt lagskydd medan åkermarken inte har det. Jordbruket 
har till skillnad från skogsbruket inget produktionsmål i 
Sverige. Jordbruket anses bara vara ett miljöproblem; det är 
stämningen i hela samhället. 

I plan- och bygglagen från 1987 stärktes kommuner-
nas roll mot bakgrund av bland annat kommunreformen på 
1970-talet, sade Sara Jendi Linder. Tidigare hade staten och 
länsstyrelserna en starkare roll.

Hon hoppas på ett mer flexibelt och funktionellt plane-
ringssystem där politiker på olika nivåer ser mer av helheten 
och planerar mer tillsammans.             

Olof Johansson, Jordbruksverket, ordförande i Miljömålsberedningens 
expertgrupp för hållbar användning av jordbruksmark.
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PRIS
Mat,

                    och mervärden
– Få saker väcker så mycket känslor som mat, sade modera-
torn Elisabeth Gauffin i sin introduktion.

Hon påpekade att svenskar lägger 12 procent av in-
komsten på mat och 2 procent på alkohol. Men under den 
efterföljande debatten korrigerade Lennart Wikström det 
påståendet:

– Vi lägger inte så lite på mat som vi tror, för vi går på 
restaurang och café också. 

Konsumenten bestämmer vad som är rätt pris och vad 
som utgör ett mervärde värt att betala lite extra för. 
Priset verkar vara viktigast enligt den rådande trenden, 
men kunder kan tänka sig att betala extra för mervärden 
i form av exempelvis ekologiskt producerat, närodlat, 
förädlat eller i form av hemlevererade matkassar. Det 
framkom då KSLA behandlade mat, pris och mervärden 
som överläggningsämne den 13 februari. 

Text: Maria Larsson  •  Foto: fotoakuten.se

KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  20148
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Prispress från PRO
Det finns emellertid en stor grupp kon-
sumenter som inte har en välfylld plån-
bok och som lägger en stor andel av sin 
inkomst på mat utan att gå på restaurang 
och café. Många av dem är medlemmar 
i PRO, eftersom pensionerna är betydligt 
lägre än lönerna och dessutom beskattas 
högre.

– Många, särskilt kvinnor, har bara 
garantipension på knappt 8 000 kronor. 
Därför plågar vi handlarna en gång om 
året med våra prisundersökningar. Vi är 
prispressare, berättade Curt Persson, ord-
förande i PRO.

Curt Persson hävdade dock bestämt 
att PRO:s prisundersökningar inte alls 
driver ned kvaliteten. Det som är viktigt 
för hans medlemmar är att kunna äta bra 
mat till bra priser. Hans prisundersök-
ningar väckte stort intresse och forskaren 
Cecilia Mark-Herbert från SLU ville låta 
en doktorand studera dem, eftersom de 
har pågått så länge. I den senaste prisjäm-
förelsen jämfördes priset på innehållet i 
1997 års matkorg.

– Den kostade inte mer 2013 och det tycker jag är intres-
sant, sade Curt Persson.

Basmaten har alltså inte blivit dyrare de senaste 16 åren.
Varumärkesdirektör Teddy Falkenek från ICA Sverige 

och med ett förflutet som ICA-handlare bekräftade att pri-
set är viktigt för kunderna. Det finns ett lågprissortiment 
i alla ICA-butiker. Många kunder är mycket prismedvetna 
och har börjat göra hushållsbudgetar för hela året.

Vad är ett mervärde?
Även om det kändes lite deprimerande att kundens främsta 
fokus är priset, där svensk mat ofta har svårt att hävda sig, 
betonade föreläsarna också betydelsen av mervärden.

Cecilia Mark-Herbert inledde med att konstatera att det 
är konsumenten som – förstås! – bestämmer vad som är ett 
mervärde. Men som den forskare hon är, har hon givetvis 
också en mer vetenskaplig definition. Den så kallade mark-
nadsföringsmixen, 4P, utgör grunden för värdeskapande. 
Dit hör:

• Produkt, t ex fysiska egenskaper, serviceaspekter
• Pris, t ex prisnivå och betalningsvillkor
• Plats, t ex informations- och försäljningskanal 
• Påverkan, t ex reklam, PR, ambassadörer, sociala me-

dier.
Men 4P räcker inte för att skapa mervärde. Det behövs 

också något speciellt när det gäller produktionsmetod, för-
ädlingsgrad, marknadsföringskanal, politik, etiska värden, 
estetiska värden eller hälsomervärden.

”Maximera de värden vi har”
Cecilia Mark-Herbert gav exempel. Ett mervärde för en 
produktionsmetod kan vara ekologiskt odlade äpplen eller 

halalslaktade lamm. Sylt och färdiggjorda köttbullar ger 
förädlingsmervärden åt bär respektive köttfärs. Matkassar 
levererade hem till dörren ger mervärde åt en marknads-
föringskanal. Lokal produktion och biologisk mångfald är 
exempel på politiska mervärden. 

– Estetiska värden kan vara en vacker förpackning till en 
fin och god rapsolja. En gång kom en bonde med en jättefin 
rapsolja, som han tänkte sälja i trelitersdunkar. Han hade 
inte tänkt till om mervärden, men det gick vägen.

Laktosfria produkter, älgörtsdricka och tranbärsjuice 
har hälsomervärden. När det gäller etiska mervärden är 
det sådant som att välja Fairtrade, där arbetsförhållanden 
är viktiga, välja bort tigerräkor för miljöns skull eller välja 
spårbarhet.

– Medvetenhet om mervärdesgrunderna ger en större 
mervärdespotential. Om vi vet vad kunden vill ha kan vi 
maximera de värden vi har i form av varumärke (egenskaper, 
image) och produkt (”sanning”, egenskaper), sammanfat-
tade Cecilia Mark-Herbert. 

Hon visade en bild på tre cirklar föreställande kundbild, 
varumärke och produkt. Där de överlappar varandra bildas 
mervärdet.

Kommunicera mervärden
Bärare av mervärden kan vara både varumärken och per-
soner. Bönder är exempel på bärare av mervärden, men att 
stå i butiken är kanske inte bondens bästa sätt att använda 
sin tid. Hur kan man göra istället? Cecilia Mark-Herbert 
rekommenderade användning av ambassadörer och det är 
viktigt att använda rätt ambassadörer. Det ska vara kända 
personer som ger en positiv förstärkning av budskapet och 
kan väcka medias intresse för produkten, till exempel Mat-
Tina Nordström.

Kundbild
Profil

Varumärke
Egenskaper 

Image

Produkt
”Sanning” 
Egenskaper

Smak
Nyttighet

Kvalitet

Mängd
Datum
Innehåll

”Inne”
Exotiskt

Exklusivt

Mervärdet 
skapas här

→
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– ”Svenska bönder” är ett av de 
starkaste varumärkena, men proble-
met är att många kunder ändå väljer 
det lägre priset, sade Teddy Falkenek.

– Det behövs mer kommunikation. 
Om kunden ska kunna välja måste hen 
vara så kunnig som möjligt, förtydli-
gade Cecilia Mark-Herbert och an-
knöt till exemplet med tigerräkorna.

– Förklara att ”nu säljer vi inga ti-
gerräkor här för att…” och uppmana 
kunderna att använda en alternativ 
produkt istället.

Många konsumenttrender samverkar
ICA har ett ansvar för att tillhanda-
hålla de varor konsumenten efter-
frågar, menade Teddy Falkenek och 
sammanfattade de viktigaste konsu-
menttrenderna:

– Det är naturligt att om man har 
gjort en god affär är man nöjd. Därför 
är ”prisvärt & smart” en viktig kon-
sumenttrend. Men ”sunt & naturligt”, 
”enkelt & bekvämt” och ”hållbart & 
nära” är också viktiga för kunderna. 
Transparens och spårbarhet är på 
frammarsch men svårare att sätta pris 
på.

Teddy Falkenek blev glad över att 
Elisabeth Gauffin ville veta vad han-
deln har för ansvar för hälsa. Han 

tyckte att kunderna handlar lite mer 
hälsosamt, exempelvis mer frukt och 
grönt, men utan att ge handlaren er-
kännande för att den hälsosamma 
maten finns där. Han poängterade att 
motion är ännu viktigare än mat för 
hälsan.

ICA jobbar stenhårt med färsk-
varuförsäljningen och väljer allt mer 
svenska råvaror. 18 000 svenska gårdar 
levererar kött till butikerna. Nyligen 
har man gått ut med ett pressmed-
delande om att ICA väljer svenskt ur-
sprung till sitt eget bacon (ICA bacon).

– Vi märker gris, lamm och nöt 
med var djuret är fött, uppfött, slaktat 
och styckat, även om lagen bara gäller 
nötkött. ”Utmärkt Svenskt” ger bönder 
bättre betalt och ekologiskt fortsätter 
att öka, sade Teddy Falkenek.

Ökad förädlingsgrad är det mer-
värde som ICA tjänar mest på.

Vad händer med smaken?
Elisabeth Gauffin frågade Curt 
Persson vilka mervärden som är vikti-
gast för PRO:s medlemmar.

– Det ska dofta och smaka, det är 
viktigt för äldre.

Men hur är det egentligen med 
smaken? Någon ansåg att livsmedels-
industrin har förstört den naturliga 

smaken genom att hälla socker i alla 
hel- och halvfabrikat. Teddy Falkenek 
menade att jordbruksproducenterna 
har jobbat för lite med smak och han 
önskade att det funnes en svensk smak 
som alla tyckte var lite bättre. Men han 
erkände att smak är ett svårt område.

– Vi jobbar ihop med producenter-
na och har börjat med smakklockor på 
äpplen. Men vad är egentligen bärare 
av smaken i äpplen? Det kommer att 
bli en lång resa…

Bättre mat på äldreboenden
Curt Persson berättade en avskräck-
ande historia om en man som hittade 
56 plastlådor med mat i sin undernärda 
mammas lägenhet. Några var öpp-
nade, andra inte. Hemtjänsten hade 
levererat matlådorna, men inte hjälpt 
till eller ens kollat att de blev öppnade 
och uppätna. 

– Det här med mat och kvalitet är 
viktigt för alla, inte minst för äldre 
som riskerar att drabbas av benskör-
het och benbrott. Därför måste kom-
munerna ändra på sina kriterier när de 
upphandlar mat till hemtjänst och äld-
reboenden. Jag har en känsla av att det 
börjar lossna hos kommunerna, sade 
han optimistiskt.



Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond främjar de gröna näringarnas ställning i samhället 
genom bidrag för anordnande av möten och konferenser och andra aktiviteter som gäller jord, 
skog eller trädgård och som är öppna för eller riktade till allmänheten.

Disponibla medel: 400 000 kronor

Ansökan som görs elektroniskt, ska vara KSLA tillhanda senast den 5 maj 2014 kl.17.00. 

Besked meddelas i juni 2014 

Information om stiftelsen och anvisningar för ansökan finns här:
www.ksla.se/anslag-stipendier/ansokan-5-maj/

Forskningsanslag och resestipendier ur
– Svenska Lantbruksveckans Fond –

Ansök senast den 5 maj 2014! 
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2015 års Bertebos-pristagare ska ha bedrivit forskning av hög kvalitet och praktisk nytta inom livsme-
delsområdet – mer specifikt inom området livsmedelstillsatser, deras risker och nyttoeffekter.

En livsmedelstillsats är ett naturligt eller konstgjort ämne som normalt inte konsumeras som ett livsmedel i 
sig, inte heller ingår det som en naturlig ingrediens (råvara) i ett livsmedel. I stället är det avsiktligt tillfört för 
något tekniskt ändamål, för att skapa ett värde för konsumenten (till exempel konserveringsmedel för bättre 
hållbarhet) eller för producenten (exempelvis emulgeringsmedel för att kunna blanda två normalt inte blandbara 
ämnen). Tillsatserna grupperas i olika funktionskategorier, varav tre av har fördelar för konsumentens hälsa: 
antioxidationsmedel (som bidrar till att öka vissa vitaminers näringskvalitet i och med att de stoppar vitaminer 
från att oxidera), konserveringsmedel (som stoppar bakterietillväxten och hindrar maten från att mögla) och 
komplexbildare (som binder metaller och hindrar dem från att oxidera vilket gör livsmedlet mörkt). Med alltmer 
processade livsmedel har bruket av livsmedelstillsatser ökat stort. Även om användningen är reglerad i många 
länder och är viktig för såväl livsmedelssäkerhet som -kvalitet så har hälsofrågorna blivit föremål för stor oro. 
Frågan om nackdelar och fördelar med vissa livsmedelstillsatser har skapat många kontroverser. 

Kandidaterna till priset ska ha bedrivit framstående forskning i livsmedelsvetenskap och -teknik, toxikologi 
och/eller medicin på området livsmedelstillsatser – naturliga likaväl som nya typer av tillsatser.

Priset, som består av 300 000 kr och ett diplom, delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 
2015. 

Påföljande år (2016), i augusti eller september, kommer ämnet livsmedelstillsatser att vara föremål för en två-
dagarskonferens där pristagaren och hans/hennes forskning ges en framstående position. 

Förslag på pristagare, inklusive motivering, CV and referenser (max fem vetenskapliga artiklar som klargör 
forskningen), ska vara inkomna senast 15 maj 2014 till:
Pris- och Belöningsnämnden, Att. Keiko Blesserholt, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,
Box 6806, 113 86 Stockholm, eller via e-post till keiko.blesserholt@ksla.se.

Bertebos Pris skapades år 1996 av Bertebos Stiftelse på initiativ av dåvarande ordföranden Olof Stenström och 
hans hustru Brita Stenström. Syftet med priset är att belöna innovativ och banbrytande forskning och utveckling 
inom livsmedel och jordbruk. KSLA har fått Bertebosstiftelsens förtroende att utse pristagare. Priset delas ut 
vartannat år.

Nominera till
BerteBos-priset 2015!

Tidigare pristagare:
2013: Professor Philip Lowe, University of Newcastle, UK – Rural economy and land use
2011: Professor Karen Beauchemin, Alberta, Canada – Animal husbandry; ruminants and their interaction 

with the environment
2009: Dr. Joachim von Braun, Washington DC, USA – Food, agriculture and rural poverty
2007: Professor Ingo Potrykus, Magden, Switzerland – Development of methods for DNA transformation in 

rice and other plants
2005: Professor Piotr Kowalski, Gdánsk University of Technology, Poland – Water dynamics in agriculture and 

forestry
2003: Professor Erik Steen Jensen and Professor John R. Porter, KVL, Denmark – Soil biology and modelling of 

responses of agro ecosystems to their environment
2001: Professor Donald Grierson, University of Nottingham, UK – Genetical engineering and food
1999: Professor Wolfgang Witte, Robert Koch Institute, Wernigerode, Germany – Antibiotics in 

food and feed
1997: Professor Christopher Polge, University of Cambridge, UK – Preservation of animal semen
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Den 26 november 2013 genomfördes ett seminarium på KSLA i Stockholm 
i samarbete med IVA Avd. VIII. Seminariet lockade ett sextiotal åhörare, 
bland annat från industri och skogsbruk, energiföretag, FoU-organisationer 
samt forskningsfinansiärer.

Inledningsvis tecknade Lennart Rådström, ordförande i KSLA:s 
Kommitté för skoglig teknik och logistik, en bild av situationen för svensk 
skogsnäring. Han konstaterade att det finns ett stort behov av att arbeta med 
värdekedjorna.

Begreppet värdekedja
Vad ligger då i begreppet värdekedja? Gert Andersson, Skogforsk, gav en 
definition med utgångspunkt från Michael Porters arbete på 1980-talet. För 
att kunna analysera ett företags konkurrenskraft krävs en systematisk kart-
läggning av aktiviteterna i företaget och hur de interagerar. Värdekedjan är ett 
verktyg för detta. Enligt Porters terminologi består värdekedjan av 1) stödjan-
de (sekundära) aktiviteter, d v s företagets infrastruktur, ledarskap och medar-
betarnas utveckling, teknisk utveckling samt inköp; och 2) primära aktiviteter, 
d v s inkommande logistik, produktion, utgående logistik, marknadsföring 
och försäljning samt service.

Kanada har angripit frågan om värdekedjeutveckling på ett ambitiöst sätt. 
Magnus Thor, sekreterare i Kommittén för skoglig teknik och logistik, som 
har haft kontakter med Kanadas ambassad, Forest Products Association of 
Canada (FPAC) samt forskningsorganisationer och företag i Kanada, återgav 
detta. Kanadas skogsindustri har haft en tuff period, som kan sammanfattas 
i förändringar i efterfrågan, produktion och inom industrin, samt teknikskif-
ten, förändringar i virkesförsörjningen och svag lönsamhet. Nu är emellertid 
återhämtningsprocessen i full gång genom målmedvetet arbete som ska leda 
till nya marknader och nya produkter. Det är slående hur likartad diskus-
sionen är och har varit inom den svenska och kanadensiska skogsnäringen.

En serie presentationer belyste olika värdekedjor.

Skogsnäringens 
värdekedjor
Definition, dagsläge och angelägna 
utvecklingsområden

De flesta är övertygade om att skogsnäringen har mycket mer att ge, 
men för detta krävs värdeskapande förnyelse. För att närmare undersöka 
möjligheterna har en grupp med koppling till IVA och KSLA (Kommittén 
för skoglig teknik och logistik) fört rundabordssamtal om skogsnäringens 
värdekedjor. Centrala frågeställningar har varit hur befintliga värdekedjor 
fungerar och kan utvecklas samt hur nya kan skapas.
Text:  Magnus Thor  •  Foto: Ylva Nordin
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Gert Andersson och Lars Wilhelmsson, Skogforsk, be-
skrev vad skogen kan erbjuda i form av definierad råvara, 
informationsstandarder och olika flödesstyrningsmöjlighe-
ter. Det finns behov av utvecklad kommunikation mellan 
skog och industri – leverantör och kund. Pålitliga fakta och 
verktyg för analys, beslut och styrning måste till för denna 
kommunikation. Med detaljerad information om träd, pro-
duktion och väglager och korrekt geografisk information 
kan samordnad flödesplanering tillsammans med styrning 
av skördare och transporter göra det möjligt att serva flera 
värdekedjor parallellt.

Per-Erik Eriksson från SP Trä redogjorde för biobaserat 
byggande, där ett antal flaskhalsar identifierats, till exem-
pel i form av den låga nivån på bostadsbyggande, den stora 
dominansen av ett fåtal stora byggföretag och avsaknaden 
av biobaserade byggsystem. Biobaserade byggsystem ger 
utrymme för ökade volymer och ökat värdeskapande såväl 
nationellt som på exportmarknaden.

Daniel Söderberg, Innventia, belyste vilka processer som 
krävs för tillverkning av framtidens pappers- och kartong-
produkter. Han beskrev en rad möjligheter till utveckling 
inom ramen för befintliga produkter och processer. Behovet 
av förnyelse styr sannolikt mot mer nischade produkter och 
ökad flexibilitet i produktionen.

Rolf Björheden, Skogforsk, gjorde en exposé över om-
rådet energi från skogsråvara. Han framförde att det mest 
konkurrenskraftiga är att producera energibärare i sam-
band med framställning av andra produkter baserade på 
skogsråvara. De avancerade produkterna, exempelvis el och 

Värdekedjan enligt Michael E. Porter, 1985 (ur KSLAT 1-2014 Skogsnäringens värdekedjor).

fordonsbränslen, behöver även en värmesänka för att bli ef-
fektiva att framställa. 

Lars Berglund, Wallenberg Wood Science Centre, teck-
nade en bild för framtida produkter baserade på skogsråvara. 
Det är ett område där det händer mycket på forskningssi-
dan, men han efterlyste större innovationsinitiativ från in-
dustri och samhälle i Sverige. Lars Berglund poängterade 
vikten av stora projekt som syftar till att skapa många vik-
tiga patent inom detta nya område. Ett antal exempel från 
Japan demonstrerades, vilka involverade fordonsindustri, 
kemisk industri samt spetsforskning.

Rundabordssamtalen är dokumenterade i en rapport, 
som ligger till grund för KSLA:s och IVA, Avd. VIII:s fort-
satta engagemang – KSLAT nr 1-2014 (i tryck i skrivande 
stund, se sid 30). I den avslutande diskussionen avhandlades 
hur arbetet kan drivas vidare. Det fanns en uttryckt ambi-
tion att fortsatt söka ett brett stöd i näringsliv, hos besluts-
fattare och politiker för forskning och innovation inom om-
rådet. Vidare bör behovet utvecklas ur ett brett samhälleligt 
perspektiv. Det är intressant att skapa ett nationellt nätverk 
för forskning om VCO (Value Chain Optimization), unge-
fär enligt kanadensiskt upplägg, vilket kan stimulera värde-
kedjeforskning vid strategiskt viktiga FoU-organisationer.

Om IVA och KSLA väljer att gå vidare bör man i sam-
arbete formulera förslag på pilotprojekt, som avser att verka 
för en beställning av ett nationellt VCO-program från en 
offentlig finansiär. Dessa förslag bör utformas så att de 
kompletterar pågående verksamhet.                         

                                                                                     

Sekundära aktiviteter

Företagets infrastruktur

Ledarskap & medarbetarnas utveckling

Teknisk utveckling
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Primära aktiviteter

För att kunna analysera ett företags 
konkurrenskraft krävs en systematisk 
kartläggning av aktiviteterna i ett företag 
och hur de interagerar. Värdekedjan är ett 
verktyg för detta. Enligt Porters termino-
logi består värdekedjan av:

• Sekundära, stödjande aktiviteter – fö-
retagets infrastruktur, ledarskap och 
medarbetarnas utveckling, teknisk ut-
veckling samt inköp.

• Primära aktiviteter – inkommande lo-
gistik, produktion, utgående logistik, 
marknadsföring och försäljning samt 
service.
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För 40 år sedan var Sverige till mer än 
75 procent beroende av fossil energi, 
och har sedan dess genomgått en om-
fattande omställning av energianvänd-
ningen.

– Det är en omställning som 
inte skett av sig själv, påpekade Kjell 
Andersson, som menade att vi kan tala 
om ett paradigmskifte. Han lyfte även 
fram det anmärkningsvärda att denna 
omvandling är mycket okänd inom 
Sverige. Nyheten att vi uppnått 51 
procent förnybar energi gav inte upp-
hov till någon uppmärksamhet. 

– Det finns en stor risk att man 
lutar sig tillbaka nu när man uppnått 
målet, varnade Kjell Andersson. 

Skriften handlar mycket om den 
historiska utvecklingen i Sverige; 
vilka vägval och satsningar man gjort, 
och hur tankegångarna och förutsätt-
ningarna sett ut och förändrats genom 
tiden. Kjell Andersson gav några ex-
empel på dessa, såsom CO2-skattens 
stora betydelse för utvecklingen mot 
mer förnybart, eller oljeprisets påver-

kan – med summeringen att politik 
är viktigt men inte allt; marknadspri-
serna styr också. 

Frågan om varför vi i Sverige vet så 
lite om energiomställningen behand-
las också i skriften, och illusteras med 
exempel på vad som påverkar vår kun-
skap och åsikter. Andelen som vet har 
dock ökat en aning. 

Slutligen gav Kjell Andersson en 
framåtblick, och pekade särskilt på 
vikten av att nu fokusera på att minska 
det stora oljeberoendet inom trans-
portsektorn, en sektor som behöver 
göra samma resa som värmesektorn 
gjort i Sverige. 

– Det positiva är att tekniken nu 
finns, till skillnad från hur det var på 
70-talet, framhöll Andersson. 

Den påföljande paneldiskussionen 
modererades av Lena Bruce, ledamot i 
KSLA:s energikommitté. Deltagarna 
i panelen var Yvonne Fredriksson, 
WHYWE Consulting AB; Isadora 
Wronski, Greenpeace; Stefan Fölster, 

Sveriges okända 
gröna revolution
I mitten på januari skedde årets första aktivitet i akademiens hus – ett boksläpp med efterföljande paneldis-
kussion samt mingel. Det var KSLAT nr 8-2013 om förnybar energi som presenterades. Kjell Andersson, Svebio, 
som författat skriften på uppdrag av KSLA:s Kommitté för energifrågor, berättade lite om dess bakgrund och 
innehåll.

Under 2012 nådde Sverige en energianvändning med andelen 51 procent förnybar energi. Sverige är där-
med det enda landet som nått en så hög andel samt även nått sitt EU-mål på 49 procent förnybar energi, och 
det 7 år före utsatt tid!

Text: Maya Forsberg  •  Foto: Göran Hedman

Reforminstitutet samt Thomas B 
Johansson, Lunds Universitet. 

Lena Bruce lyfte inledningsvis frå-
gan ”Varför är det så svårt att skapa 
prognoser över framtiden?” 

Panelens svar bestod dels av en del 
klargöranden, såsom att man behöver 
skilja på scenarier (20–50 års sikt) och 
prognoser (kortare sikt), respektive 
skilja på politiska och forskningsbase-
rade prognoser. De politiska progno-
serna är ofta försiktiga, kort förenklat, 
då väljarna blir missnöjda om man 
inte uppnår dem. Vidare tar verklig-
heten ibland språng som är omöjliga 
att förutse, som exempelvis i fråga om 
skiffergasens utveckling i USA. Vidare 
belystes kopplingen mellan prognoser 
och styrmedel, där bland annat syn-
punkten lyftes att det politiskt är tufft 
att driva styrmedel som kostar mycket 
på kort sikt, men ger mycket på lång 
sikt. 

Den andra frågan som Lena Bruce 
ville diskutera med panelen var ”Varför 
är det så svårt att prata om förnybar 

Förnybar energi
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Kjell Anderssons presentation vid boksläppet: http://www.ksla.se/aktivitet/fornybar-energi-sveriges-okanda-grona-revolution/
För att beställa eller ladda ned KSLAT nr 8-2013 Förnybar energi: http://www.ksla.se/publikationer/kslat/kslat-nr-8-2013/

energi?” Det inbegrep även frågorna 
hur det kan komma sig att det är svårt 
att få tydliga fakta och varför vår ener-
giomställning är en okänd revolution. 

Bland svaren framkom att 
• Det handlar om vem som har resur-

ser att informera – de som sysslar 
med förnybar energi eller miljörö-
relsen har ofta inte de resurserna. 
Energibolagen har inte sett an-
ledning att berätta att all olja nu 
är utbytt mot biobränslen, vilket 
gör att denna del av den förnybara 
energianvändningen är osynlig. 
Vindkraften och solfångarna ”syns 
mer” än bioenergin. 

• Det finns fall där kommunikatio-
nen gått fel, och gett desinforma-
tion åt allmänheten. 

• Goda nyheter får ofta sämre ge-
nomslag än de som handlar om 
”världens undergång”. 

• Vissa begrepp är svåra. ”Förnybar” 
är ett sådant, då det även kan inne-
fatta ”dåliga” lösningar. Många kan 
inte skilja på ”energi” och ”el” eller 
”värme”. 

• Vi har lyckats bli bäst i världen på 
förnybar energianvändning utan att 
folk bryr sig. Det kan även bero på 
att vi litar på våra politiker – ”det 
där får de fixa”. 

Med anledning av svårigheterna att 
kommunicera förnybar energi lyftes 
även synpunkten att det inom EU 
nu behövs tydliga mål för förnybart. 
Isadora Wronski, Greenpeace, menar 
att det målet bör vara minst 45 procent 
förnybart till år 2030.

På frågan om målen kan bli till-
räckligt höga inom EU svarade samt-
liga i panelen med att de har liten till-
tro till det. 

Avslutningsvis pekade flera på vik-
ten av att sätta tydliga mål för just det 
man vill uppnå och att försöka hålla 
sig till ett styrmedel som fokuserar på 
det viktiga.                                        
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Framtiden för landskapskarakterisering

&     landskapets framtida karaktär

Text & foto: Ingrid Sarlöv Herlin

I början av mars samlades en rad landskapsforskare från England, Skottland, Danmark och Sverige för ett 
tvådagarsseminarium på KSLA för att föreläsa på temat ’The future of landscape characterisation and the 
future character of landscape’. Seminariet var ett samarrangemang mellan KSLA, den engelska organisatio-
nen Landscape Research Group (LRG) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 
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Vad innebär då landskapskarakterise-
ring, ämnet för seminariet? År 2011 
anslöt Sverige sig till den Europeiska 
landskapskonventionen, en konven-
tion som har som mål att främja 
planering, förvaltning och skydd 
av landskap. Bland de åtgärder som 
landskapskonventionen föreslår finns 
att varje land ska utveckla metoder att 
kartlägga, analysera och värdera sina 
landskap. Landskapskonventionen 
understryker att landskapet inte ska 
hindras att utvecklas men att bra be-
slutsunderlag gör det möjligt att bättre 
passa in nya inslag och se till att nya 
tillägg till landskapet hamnar på rätt 
platser. 

Metoder för att beskriva land-
skapets karaktär för analys och vär-
dering av landskap har utvecklats i 
Storbritannien sedan 1970-talet för 
att användas som underlag vid plane-
ring och förvaltning av landskap. Med 
landskapskaraktär menas de tydliga 
och igenkännbara mönster av land-
skapets beståndsdelar som uppträder i 
en viss typ av landskap. Beskrivningar 
av landskapskaraktären speglar kom-
binationer av geologi, landformation, 
mark, vegetation, markanvändning 
och bebyggelse. De parallellt till-
komna engelska metoderna Landscape 
Character Assessment (LCA) och Historic 
Landscape Characterisation (HCL) till- 

hör de mest kända. Landscape Char-
acter Assessment har till stor del ut-
vecklats av landskapsarkitekter och 
planerare medan Historic Landscape 
Characterisation har utvecklats spe-
ciellt av arkeologer och specialister på 
kulturarv.

Båda metoderna bygger på en tydlig 
struktur för att samla in data, analy-
sera och karakterisera landskapet, som 
underlag för planering och skötsel av 
landskap. De bygger också på rums-
liga och kartbaserade tillvägagångssätt 
och använder sig av geografiska infor-
mationssystem (GIS). Metoderna har 
plockats upp och används i Sverige lik-

→

KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2014 17



18 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2014

som i de andra nordiska länderna, och 
varianter används i många andra eu-
ropeiska länder, som Belgien, Turkiet, 
Cypern och Grekland, etc. De används 
som underlag i planeringsprocesser 
och miljökonsekvensanalyser och kan 
vara till nytta vid olika slags medver-
kansprocesser och samråd med bru-
kare och intressegrupper. Analyser på 
olika skalnivåer kan länkas ihop med 
varandra så att en studie kan spänna 
från nationell till lokal skala – eller 
tvärtom. 

Historic Landscape Characterisa-
tion utvecklades vid English Heritage, 
motsvarigheten i England till svenska 
Riksantikvarieämbetet, under tidigt 
1990-tal för att beskriva och analysera 
olika mönster av det historiska land-
skapet. En kritik mot LCA som till 
exempel arkeologer hade framfört var 
att metoden till stora delar bygger på 
landskapets visuella egenskaper och 
inte tar tillräcklig hänsyn till histo-
riska processer. HLC-metoden togs 
framför att beskriva de processer som 
format landskapet genom tiderna och 
för att skapa förståelse för hur mark-
användningen har format dagens land-
skap i England och Skottland.

Metoden provades första gången 1994 
i Cornwall i sydöstra England (för öv-
rigt av Peter Herring som medverkade 
i stockholmsseminariet) för att visa 
hur landskapet där hade utvecklats 
över tiden. Olika typer av markan-
vändning, som jordbruksmark, skogs-
mark eller bebyggelse, grupperades 
efter olika ålder och ursprung. Genom 
att undersöka skillnaderna mellan ti-
diga och moderna kartor kunde man 
kartera och bedöma förändringar som 
hade skett i landskapet.

HLC-metoden beskriver i första 
hand de historiska mönster som har 
karterats i landskapet, oavsett om de är 
mer eller mindre synliga i verkligheten. 
HLC-metoden kan antingen användas 
fristående eller som en del av LCA-
metoden för att tillföra information 
om landskapets historia och beskriva 
förändringar. Dessa metoder både 

presenterades och debatterades vid se-
minariet. Det är tydligt att det finns 
mer behov och intresse för att vidare 
diskutera aktuella landskapsfrågor vid 
KSLA och förhoppningen är att den 
nybildade så kallade Landskapsnoden 
vid KSLA, under ledning av Åke 
Clason och med Anders Esselin som 
koordinator, i fortsättningen ska ta sig 
an landskapsfrågor och implemente-
ringen av landskapskonventionen på 
bred nivå.

Seminariet var också knutet till forsk-
ningsprojektet ”Landscape Diversity 
and The Nature/Culture Divide: 
Landscape Character Analysis, Desig-
nated Reserves and the Problem of 
‘Scalar Insularity’ in Spatial Planning”. 
Det leds av Kenneth Olwig, med Ingrid 
Sarlöv Herlin vid SLU samt Marie 
Stenseke och Katarina Saltzman vid 
Göteborgs universitet som deltagande 
forskare, och finansieras av FORMAS. 
Samtliga dessa forskare föreläste vid se-
minariet, som lockade ca 65 deltagare 
från myndigheter, universitet och övrig 
praktik och från så skilda länder som 
Grekland, Belgien, Spanien, Norge, 
Danmark och Sverige. Övriga förelä-

sare var Graham Fairclough, LRG och 
Newcastle University; Peter Herring, 
LRG och English Heritage, Birgitta 
Johansen från Riksantikvarieämbetet, 
Jørgen Primdahl från Köpenhamns 
universitet och Chris Dalglish från 
University of Glasgow.

Carl-Anders Helander, VD och 
akademisekreterare vid KSLA, och 
Paul Tabbush, ordförande i The 
Landscape Research Group (LRG) 
öppnade seminariet. LRG är en icke 
vinstdrivande brittisk organisation 
från 1967, som arbetar med att främja 
forskning och förståelse av landskapet 
till allmänhetens nytta. Gruppen ar-
betar med alla typer och aspekter av 
landskap, från vildmark och kultur-
landskap till den byggda miljön. LRG 
arbetar med att stimulera forskning, 
överföra kunskap och främja utbytet 
av idéer om landskap och miljö på ett 
brett och tvärvetenskaplig sätt. Precis 
som KSLA är organisationen en kanal 
genom vilken akademiker och prakti-
ker kan engagera sig. Det händer också 
att LRG är med och sponsrar semina-
rier om landskap, vilket alltså skedde 
i Stockholm i samarbete med KSLA 
och SLU.                                          
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Ett problem som lätt uppstår är att 
i takt med att perspektiv adderas på 
varandra så går den analytiska skär-
pan förlorad. Både verkligheten och 
förklaringen blir då svåra att greppa. 
Bra tvärvetenskap kräver därför något 
extra av den forskargrupp som samar-
betar eller den forskare som själv la-
borerar med olika teorier, nämligen en 
precisering av hur de olika angrepps-
sätten hänger samman.

Verksamheter inom den gröna 
sektorn består nästan uteslutande av 
människa möter natur och kan utan 
överdrift beskrivas som komplexa. För 
att reda ut de frågor som finns behövs 
såväl naturvetenskap och humanveten-
skap.

KSLA är en tvärvetenskaplig akademi, 
dess ledamöter kommer från olika ve-
tenskapliga discipliner, men där finns 
även praktiker, politiker och adminis-
tratörer.

Att den gröna sektorn är en många 
gånger något svåröverskådlig väv av 
verksamheter framgår också vid en 
snabb titt i akademiens agrarhistoris-
ka bibliotek, vars uppgift är att samla 
litteratur som beskriver sektorns olika 
verksamhetsområden och hur dessa 
utvecklats över tid. Här finns många 
specialstudier, men också en del tvär-
vetenskap.

Även om tvärvetenskap ofta är en 
lagsport, där de olika delarna i ett 
forskarteam besitter skilda kompeten-

ser, finns forskare som på egen hand 
lyckas väva samman flera perspektiv 
för att beskriva mer komplexa feno-
men. Ett exempel på en sådan forskare 
är tjeckisk-kanadensiske Vaclav Smil. 
Hans forskning rör ämnen som är 
knutna till den agrara historien. Han 
har till exempel skrivit om livsmedel 
och livsmedelsförsörjning genom his-
torien, men även om energianvänd-
ningens historia. Han har också på 
ett intressant sätt kopplat exempelvis 
förändringar i matvanor över tid till de 
konsekvenser detta fått för bland annat 
markanvändningen.

Akademiens bibliotek har ett flertal 
titlar av Vaclav Smil: Carbon, nitro-
gen, sulfur. Human interference in grand 
biospheric cycles (1985), Energy in world 
history (1994), Enriching the earth. Fritz 
Haber, Carl Bosch, and the transforma-

Boktips från akademiens bibliotek

Vad är bra tvärvetenskap?
Vad är egentligen bra tvärvetenskap?

Tvärvetenskapliga angreppssätt bru-
kar framhållas som önskvärda eftersom de 
fenomen vi vill förstå är komplexa och inte 
på något enkelt sätt låter sig beskrivas inom 
ramen för endast en vetenskaplig gren.
Text: Per Eriksson

tion of world food production (2001), 
Feeding the world. A challenge for the 
twenty-first century (2000), Japan’s 
dietary transition and its impacts (med 
Kazuhiko Kobayashi) (2012), Should 
we eat meat? Evolution and consequences 
of modern carnivory (2013), Harvesting 
the biosphere. What we have taken from 
nature (2013).

Vaclav Smil har en välfylld egen 
hemsida där bland annat ett stort an-
tal av hans artiklar går att ladda ned: 
www.vaclavsmil.com.                        

Biblioteket är öppet för allmän-
heten mån–ons 13–17, tors 13–19. 
Böckerna går även att låna via det 
nationella fjärrlånesystemet.
Frågor besvaras av bibliotekarie 
per.eriksson@ksla.se. 
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Parfymbranschen är en del av det franska jordbruket och 
bidrar till dess mångfald. Enligt jordbruksinventeringen 
från 2010 finns i Frankrike omkring hundra olika växtslag 
som räknas till gruppen aromatiska och medicinska växter. 
De odlas på över 38 000 ha (en god del av den franska 
jordbruksmarken). Odlingen av aromatiska och medicins-
ka växterna sysselsätter 4 500 jordbruksföretagare varav tre 
fjärdedelar har denna typ av odling som en sidosyssla, till 
exempel vid sidan av spannmålsodling. Mestadels arbetar 
endast en till fem personer i dessa jordbruksföretag. 

I huvudsak växer parfymväxterna i regionerna Rhône-
Alpes och Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Åttio procent 
av markens yta är täckt med endast några få arter ur la-
vendelsläktet, vilket innebär att mångfalden inte är stor. 
Bland de sorter som faktiskt används odlar man här främst 
den välkända lavendeln Lavendula officinalis och lavandin 
(Lavandula x intermedia). Den odlade arealen har dock 

Comptes rendus de l’academie d’agriculture de France är den franska lant-
bruksakademiens tidskrift. Det senaste numrets tema var parfym, eller 
mer precist, aromatiska och medicinska växter.

En mer 
          väldoftande 
del av jordbruket...

minskat sedan år 2000. Odlingen, som alltså sker i södra 
Frankrike, ger näring åt en stor export och ca tusen ton av 
eterisk olja från lavendel produceras varje år. Huvudstaden 
för parfymkonsten är Grasse.

De eteriska oljorna är resultat av flera seklers arbete 
och forskning av parfymörer som ville fånga de ömtåliga 
naturliga doftämnena från blommorna eller, som Eugène 
Charabot, en av de första parfymörerna, skrev, ”fånga blom-
mans själ”. Genom pressning, destillering eller enfleurage, 
som det numera kallas, reduceras växtdelarna till sin essens.

Märkligt och fascinerande med dessa naturliga ämnen 
är att det ännu inte varit möjligt att definiera deras kemiska 
formel, trots all forskning och kemisk analys. Orsaken är 
deras molekylära komplexitetet. Därför går det heller inte 
att imitera och syntetisera dem i ett labb. Här förblir Moder 
Natur hemlig och mystisk.                  

                                                                                       

Text: Camille Clouard   •  Foto: Marianne Casamance
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Sverige har så klart ingen motsvarighet till detta, så associationsbanan 
parfym – jordbruk är kanske inte helt självklar. I akademiens agrar-
historiska bibliotek finns dock en del att hämta för den som är intres-

P arfym i biblioteket

Som Camille Clouard noterar 
så hör också odlingen av 
aromatiska växter till det 

franska jordbruket.
Det är alltså inte bara förädling 
av jordbruksprodukter till hög-

klassig matkonst som känne-
tecknar det franska jordbruket. 

De är även bra på att förädla 
växter till fantastiska dofter.

serad av denna del av jordbruket. I synnerhet gäller detta den så 
kallade Brøndegaardssamlingen, en etnobotanisk samling som 
köptes 2003 av den danska etnobotanikern Vagn Brøndegaard 
(1919–2014). Samlingen är den enskilt största specialsamlingen 
i biblioteket och omfattar 80 längdmeter monografier och en 
klipp- och artikelsamling. Hela samlingen är registrerad i den 
nationella databasen Libris, det vill säga är sökbar för forskare 
och en intresserad allmänhet. Där finns till exempel L’herbier 
parfumé. Histoires humaines des plantes à parfum från 2010, en 
vacker foliovolym sammanställd av Freddy Ghozland och 
Xavier Fernandez. Som titeln antyder handlar etnobotanik om männi-
skans förhållningssätt till naturen. Det är ett tvärvetenskapligt ämne som 
bär spår från både etnologi och historia å ena sidan och farmakologi och medicin å den andra. 
Etnobotaniken rymmer folkloristiska studier men handlar också om människans användning av 
olika växtslag.                                                                                                                               

Text: Per Eriksson  •  Foto: Marianne Casamance



22 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2014

Preses Kerstin Niblaeus höll ett anförande med ti-
teln Akademien på tröskeln till sitt tredje sekel. Akademiens 
sekreterare Carl-Anders Helander sammanfattade det 
gångna årets verksamhet inom akademien och gav också 
några exempel på kommande aktiviteter Författaren, EU-
parlamentarikern och pristagaren Isabella Lövin höll talet 
Att rädda havet – en global utmaning (se sid 24).

De två nya hedersledamöterna Pelle Gemmel och Inge 
Gerremo mottog sina hedersbetygelser och de övriga 13 
svenska och 6 utländska nyinvalda ledamöterna erhöll även 
de sina ledamotsbrev ur preses hand (2 nya internationella 
ledamöter kunde inte delta). Tio av de elva utsedda pris- och 
belöningsmottagarna var på plats för att ta emot sina priser 
ur H. M. Kung Carl XVI Gustafs hand. 

Före och under ceremonin framfördes musik av A 
Piacere-kvartetten. Mellan ceremoni och bankett bjöd 
hovsångare Karl-Magnus Fredriksson på fyra sånger ac-
kompanjerad av pianist Mattias Böhm.

Den efterföljande middagen intogs i Gyllene Salen och 
var komponerad med havet som utgångspunkt. Menyn pre-
senterades av ledamoten Christina Möller.

Vid banketten talade  mottagaren av A.W. Bergsten-
priset, Per Åman,  å pristagarnas vägnar och Marie 
Larsson-Stern talade för alla de nyinvalda ledamöterna. 
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson framförde gästernas 
tack för en trevlig och god middag.

Våra nya ledamöter som välkomnades vid högtidssammankomsten 
2014
	Hedersledamöter: VMD h c Inge Gerremo, Järfälla 
(Jordbruksavdelningen), professor Pelle Gemmel, Sundsvall 
(Skogsavdelningen).
	Allmänna avdelningen: professor Ing-Marie Gren, 
Stockholm, redaktör Jan-Olov Johansson, Uppsala, AgrD 
Anders Larsson, Vallåkra, lantbrukare Bengt Persson, 
Ängelholm, och verkställande direktör Lena Söderberg, 
Stockholm. Dessutom professor Gretchen C Daily, 
Kalifornien, USA, och verkställande direktör Johannes 
Dyring, Uppsala.
	Jordbruksavdelningen: agronom Gunilla Berg, Södra 
Sandby, lantmästare Lars-Göran Svensson, Trollhättan, samt 
agronom Lennart Wikström, Klågerup, AgrD. Dessutom 
koncernchef Asbjørn Børsting, Tapperhøj, Danmark.
	Skogsavdelningen: Senior Vice President Uno Brinnen, 
Gävle, enhetschef Jonas Brändström, Knivsta, SkogD Jonas 
Jacobsson, Sigtuna, forskningschef Marie Larsson-Stern, 
Växjö, samt sektionschef Ann Segerborg-Fick, Danderyd. 
Dessutom professor Antti Asikainen, Joensuu, Finland, pro-
ject manager Annemarie Bastrup-Birk, Nærum, Danmark, 
professor Marco Marchetti, Rom, Italien, professor Michal 
Marek, Brno, Tjeckien, samt forstmästare Anders Portin, 
Esbo, Finland. 

Akademiens årliga högtidssammankomst
Högtidssammankomsten i år hade Havet som tema och hölls i Stockholms Stadshus – det formella 
mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande banketten i Gyllene Salen. Kung Carl XVI Gustaf och 
Drottning Silvia samt nära 500 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten.

Nya svenska ledamöter. Fr v: Gunilla Berg, Uno Brinnen, Marie Larsson-Stern, 
Bengt Persson, Jonas Brändström, Ann Segerborg-Fick, Ing-Marie Gren, 
Anders Larsson, Jonas Jacobsson, Lars-Gunnar Svensson, Jan-Olov  
Johansson, Lena Söderberg, Lennart Wikström.

Nya internationella ledamöter. Fr v: Antti Asikainen, Johannes Dyring, Anders 
Portin, Annemarie Bastrup-Birk, Michal Marek. Asbjørn Børsting och Marco 
Marchetti kunde inte delta, Gretchen Daily kunde inte vara med vid fotogra-
feringen.

Inge Gerremo, ny hedersledamot 
i Jordbruksavdelningen.

Pelle Gemmel, ny hedersledamot  
 Skogsavdelningen.
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Akademiens A. W. Bergsten-pris till professor emeritus 
Per Åman, Uppsala, för att han på ett visionärt sätt lett den 
vetenskapliga kunskapsutvecklingen om kopplingen mellan 
mat och hälsa med fokus på cerealier. 

Akademiens Georg och Greta Borgström-pris till för-
fattaren och ledamoten av EU-parlamentet Isabella Lövin, 
Värmdö, för hennes banbrytande arbete med att synliggöra 
dagens misshushållning med våra fiskresurser och ett fram-
synt förhandlingsarbete inom EU för en hållbar fiskförvalt-
ning i världen.

Akademiens Guldmedalj till professor Jan-Erik Häll-
gren, Holmsund, för hans viktiga forskning kring skogs-
trädens fysiologi och hans stora insatser för att utveckla 
skogsvetenskaplig forskning och undervisning.

Akademiens silvermedalj till flyktingsamordnare 
Djamal Hamaili, Valdemarsvik, för att hans framgångsrika 
insatser att marknadsföra landsbygden och de areella nä-
ringarna som ett alternativ till storstadsmiljöerna, för per-
soner med utländsk bakgrund som kommer till Sverige.

Akademiens belöning för framstående doktorsar-
bete till FD Karin Eklöf, Sveriges Lantbruksuniversitet 
och Pennsylvania, USA, för hennes avhandling ”Effects 
of Stump Harvesting and Site Preparation on Mercury 
Mobilization and Methylation”, och till FD Tim Horstkotte, 
Umeå universitet och Turku, Finland, för hans avhandling 
”Congested Landscapes: Social-Ecological Interactions 
Between Forestry and Reindeer Husbandry”.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom 
pedagogik och undervisning till universitetslektor Cecilia 
Mark-Herbert, Uppsala, för hennes innovativa pedagogik 
och enastående förmåga att skapa goda förutsättningar för 

Priser och belöningar som delades ut vid högtidssammankomsten 2014

lärande samt bemöta och motivera studenter utifrån deras 
olika bakgrund.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom 
forskningsinformation till fil lic Björn Cederberg, Uppsala, 
för att ha bedrivit ett mycket framgångsrikt kunskapsar-
bete som haft stor betydelse för naturvård och de areella 
näringarna. Han har med saklighet och glädje informerat 
allmänhet om frågor kring hot mot insektsfaunan generellt 
och mot pollinatörer i synnerhet.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- 
och jordbruksforskningens tjänst till förste laboratorie- 
assistent Anna-Greta Haglund, Uppsala, för hennes långa 
engagemang i forskningen om djurfoder, inte minst i arbetet 
med att utveckla och förfina relevanta analysmetoder, samt 
för den kompetens med vilken hon deltagit i utbildning av 
forskare och doktorander såväl i Sverige som i Sydostasien.

Anders Elofsons medalj (beslutas av styrelsen för 
Stiftelsen Anders Elofsons Fond), till försöksledare Jan 
Jansson, Dalstorp, för hans gedigna insatser inom rådgiv-
ningen och inom den tillämpade fältforskningen för ut-
veckling av vallodlingen i Sverige. 

Anders Walls landsbygdsstipendium (beslutas av 
Anders Walls stipendiekommitté) till Eric Westerberg, 
Ånäset, för att han som egen företagare sedan 20-årsåldern 
kombinerat utbildning med eget företagande och därigenom 
utvecklat sitt maskintekniska kunnande till spetskompetens 
som genererat ett flertal uppfinningar av stor betydelse för 
företag i ett flertal branscher inom de gröna näringarna.

Akademiens första Wallenberg-professor: Professor Ian 
A Fleming, Canada. 

Årets pristagare. Fr v:  Tim Horstkotte, Isabella Lövin, Björn Cederberg, Jan Jansson, Erik Westerberg, Anna-Greta 
Haglund, Jan-Erik Hällgren, Djamal Hamaili, Ian A Fleming, Cecilia Mark-Herbert och Per Åman. Karin Eklöf kunde 
inte delta.

Foto: Mats Gerentz
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Ers kungliga högheter
Ärade akademiledamöter
Mina damer och herrar
Medborgare på planeten Havet

Vet ni hur många internationella över-
enskommelser det finns för att reglera 
och skydda världshaven?

Vi har FN:s havsrättskonvention 
från 1982, FAO:s uppförandekod för 
fiske och FN:s konvention rörande 
långt-migrerande fiskbestånd från 
1995, FAO:s hamnstatsöverenskom-
melse från 2005, och FN: s konvention 
för bevarande av biologisk mångfald, 
vi har havsrättsdomstolen och interna-
tionella havsbottenmyndigheten, och 
alldeles nyligen inrättades en särskild 
avdelning inom Interpol för att be-
kämpa illegalt fiske på internationell 
nivå.

Men trots alla dessa överenskom-
melser och samarbetsorgan så går ut-
vecklingen för haven i totalt fel rikt-
ning. Bestånden av stora rovfiskar har 
minskat med åtminstone 70 procent på 
femtio år, var femte fisk i världen idag 
är illegalt fiskad, det finns snart fler 
mikroskopiska plastpartiklar än djur-
plankton i haven. Miljögifter färdas 
med de gigantiska havsströmmarna 
runt planeten, och havsförsurningen 
– som orsakas av människans utsläpp 
av koldioxid i atmosfären – hotar ko-
rallrev och alla organismer med kalk-
haltiga skal och skelett, och ändrar 
just nu biokemin i haven i en takt som 
aldrig tidigare observerats i planetens 
historia.

Varför fungerar inte de åtgärder vi 
gjort hittills? Ett av de mest frustre-
rande ögonblicken i mitt liv var härom 
året när jag var med som observatör på 
FN:s jordbruksorgans, FAO:s, årliga 
möte om fiskefrågor. Första punkten 
på agendan handlade om implemen-
teringen av FAO:s uppförandekod för 

ansvarsfullt fiske och den hårt prövade 
ordföranden inledde med att ge repre-
sentanterna för världens länder en re-
primand eftersom bara 36 procent av 
länderna hade brytt sig om att svara 
på FAO:s frågeformulär angående hur 
man arbetat med implementeringen. 
Och av dem som faktiskt hade svarat 
var det en minoritet som gjort några 
framsteg, och ingen alls som levde upp 
till sina åtaganden.

När jag hämtat mig från förvåning-
en över denna uppvisning i nonchalans 
från världens länder fick jag sedan följa 
en ännu mer plågsam diskussion an-
gående en över tio år gammal process 
inom FAO för att upprätta ett globalt 
register för fiskefartyg, något som 
skulle göra det betydligt svårare för 
oseriösa fartyg att dölja sin identitet 
genom att byta namn och flagg när-
helst andan faller på. Men när en rad 
länder, bl a Kanada, Australien, Nya 
Zeeland, Norge och EU, alla talat sig 
varma för idén, föll den så plötsligt död 
till marken när Kina tog ordet.

”Nja”, sa man, ”inte alla båtar, vi 
tycker att bara båtar över 24 meter ska 
ingå i registret.”

”Nja, fast inte heller alla båtar över 
24 meter, bara de som vistas på inter-
nationellt vatten.”

”Fast nja, inte ett obligatoriskt re-
gister, utan ett frivilligt register kan-
ske, kunde vara bra.” 

Andra länder, däribland Indien tog 
sedan ordet för att stödja Kina, och 
plötsligt var det som tycktes vara den 
självklaraste av alla självklara idéer – 
ett globalt register över fiskefartyg – 
enormt krångligt och svårt att få kon-
sensus för.

För det är så det går till: allt som regle-
ras på världshaven görs av frivilliga sta-
ter. Om man inte vill vara med, behö-
ver man inte. Och om inte alla vill vara 
med, vill ingen vara med. Resultatet är 

att de minst villiga staterna i världen 
idag dikterar takten för alla typer av 
regleringar.

Under mina fem år i EU-
parlamentet har jag själv ofta jobbat 
med internationella havsfrågor och har 
noterat att det finns många som fak-
tiskt vill ta upp dessa frågor, men att 
långt ifrån alla gör det med syftet att 
skydda haven, snarare med utgångs-
punkten att hitta former för att kunna 
utnyttja alla de resurser som ligger 
därute, som för närvarande inte tillhör 
någon. Vi talar om mineraler på havs-
bottnarna, oexploaterade biologiska 
och genetiska resurser i djuphaven, vi 
talar olja och gas, sand, diamanter, vä-
tehydrater och fisk.

Jordytan på vår blå planet är be-
gränsad och många stora intressenter 
och nationer ser haven som den sista 
nya frontlinjen. Av 100 000 under-
vattensberg i haven är bara 400 något 
så när undersökta ännu. Vid varje ny 
djuphavsexpedition upptäcks hundra-
tals nya arter, de flesta mikroskopiska, 
med helt unika egenskaper. Några 
klarar sig helt utan syre, vissa lever vid 
fryspunkten, andra vid kokpunkten. 
Märkliga undervattensskorstenar spyr 
ut ämnen i vattnet från jordens inre, 
gruvbolagen prospekterar redan för 
fullt.

Men hur viktigt är det då att hitta nya 
former för att skydda världshaven? För 
att svara på det måste jag nog först på-
minna om havens storlek, jag tror inte 
man kan göra det för många gånger. 
Vi kallar ju planeten för jorden, på 
alla språk jag känner till – the earth, 
la terra, die Erde – men 72 procent av 
planetens yta är ju hav; och 97 procent 
av allt livsutrymme. Två tredjedelar 
av allt detta är internationellt vatten – 
alltså hav, djur, organismer, mineraler 
och havsbotten och allt det som ligger 
därunder – som inte ägs av någon och 

Att rädda havet – en global utmaning
Isabella Lövins tal vid högtidssammankomsten
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skyddas praktiskt taget av ingen. 
Fast det är ju dessvärre inte heller 

så att den tredjedel av haven som på 
kartan tillhör olika nationer har ett 
fullgott skydd. Själva vattnet bryr sig 
ju inte om nationsgränser, inte heller 
djuren eller alla ämnen som finns i det. 
En blåfenad tonfisk som märkts med 
en sändare hade under sitt liv passerat 
inte mindre än 43 olika nationella vat-
ten. 

Ett av de mest svindlande fenomenen 
på jorden tycker jag är det så kallade 
termohalina transportbandet; ett slags 
planetariskt blodomlopp som förbin-
der oss alla. Det är undervattensflo-
der som är tolv gånger större än alla 
världens landbaserade vattendrag och 
som forsar ömsom på 2 000 meters 
djup, ömsom vid havsytan – driven av 
passadvindar och Corioliseffekten, det 
vill säga själva planetens rotation. Vid 
polerna finns fyra stora konvektions-
områden, det är ett slags pumpande 
hjärtmuskler där varmt vatten från ek-
vatorn kyls ner, blir tyngre och sjunker 
ner mot djupen. Mängden vatten som 
i varje ögonblick väller ner motsvarar 
20 000 Niagarafall. 

20 000 Niagarafall! Tänk om vi 
kunde se dem – vilken turistattraktion!

När det kalla vattnet från polerna 
så nått bottnen bromsas farten, och det 
flyter så långsamt, långsamt tillbaka 
mot ekvatorn där det stiger upp igen, 
kanske tusen år senare. De flesta av 
dessa så kallade uppvällningsområden 
finns vid kontinenternas västkuster; 
utanför Peru, Kalifornien, Namibia 
och västra Australien – vilket beror 
på att jorden snurrar österut. Vattnet 
som väller upp är kallt och närings-
rikt. Näringen kommer från organiskt 
material som fallit ner på djuphavs-
bottnarna och som transportbandet 
för tillbaka in i kretsloppet igen, där 
det blir föda för fisk – fisk som föder 
människor. En mycket stor andel av 
alla fiskfångster på jorden sker i upp-
vällningsområden.

Transportbandet pumpar också upp 
och ner syre, koldioxid och alla andra 
ämnen som kan lösas i vatten. Och 
det forslar energi. Havsströmmarna 
transporterar i varje stund tusen bil-
joner watt värme från planetens var-

mare hav till de kal- 
lare, det är 600 gånger 
mer än vad världens alla 
kraftverk producerar tillsam-
mans. Havet är planetens salta 
blodomlopp, det håller oss varma och 
vid liv, havets organismer producerar 
mer syre än vad landbaserad växtlig-
het gör, havet innehåller 1,37 miljarder 
kubikkilometer vatten som innehåller 
så många mikrober och virus att om 
man lade samman dem till en lång 
mikroskopisk tråd skulle den bli 200 
miljoner ljusår lång – och allt detta är 
så oändligt stora tal att det verkar full-
komligt omöjligt, fullkomligt löjligt, 
att någonting människan gjorde nå-
gonsin skulle kunna påverka allt detta 
allra minsta lilla.

Men det kan vi.

I höstas spreds en artikel med rubri-
ken The Ocean is Broken – havet är 
förstört – som en löpeld över jorden 
via de sociala medierna. Det var en 
intervju med en australisk seglare i 
femtioårsåldern, Ivan MacFadyen, 
som beskriver sig själv som en helt 
vanlig person – absolut ingen miljöak-
tivist! – och som seglat från Brisbane i 
Australien, via Osaka i Japan och över 
hela Stilla havet till den amerikanska 
västkusten.

Han och en medseglare hade gjort 
samma segling för tio år sedan, och 
då haft en trevlig, sorglös resa över 
havet, ständigt åtföljda av fåglar och 
utan problem att fånga fisk. Varje 

dag fick de färsk fisk. ”Men nu”, be-
rättar han upprört, ”var havet som 
en öken!” Fåglarna var borta, tystna-
den var spöklik och på hela seglatsen 
– 37  000 kilometer – lyckas de bara 
fånga två fiskar. Däremot ser de skräp 
hela vägen. Enorma mänger skräp. 
Allt från telefonstolpar till leksaker, 
fiskenät, bildäck, ofantliga mäng-
der bråte som verkar vara rester från 
den japanska tsunamin. När de seglar 
över Marianergraven, jordens djupaste 
havsområde, ser de i det klara vattnet 
skräp inte bara på ytan, utan långt nere 
i djupet, på alla nivåer.

På en plats ser de dock liv: en gi-
gantisk trålare som arbetar dag som 
natt; på natten lyser den som en stad 
vid horisonten. Oväntat får de besök av 
en liten motorbåt, och ett par män från 
besättningen vill ge dem en present: 
flera stora säckar med fin, färsk fisk. 
De tackar men säger att de inte kan 
ta emot så mycket, de har ingen kyl. 
Männen rycker på axlarna – ” jaja, men 
släng fisken då, det gör vi i alla fall an-
nars. Vi fiskar ju bara efter tonfisk, där 
är bara skräp, bifångst – vi vill inte ha 
det tillbaka.” MacFadyen, en alldeles 
vanlig man – alls ingen miljöaktivist 
– som inte fått ett napp på hela resan 
dittills, blir chockerad. →
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Nästa chock under resan är när de 
ser en val. När de kommer närmare ser 
de hur den rullar hjälplöst på sidan, och 
är uppenbart sjuk – den har vad som 
ser ut som en stor tumör på huvudet. 
Ivan MacFadyen får frågan i intervjun 
hur det här fick honom att känna sig. 
”Illamående”, säger han. ”Sick to my 
stomach.” Och han försäkrar igen att 
han bara är en vanlig man, men att han 
har lust att gråta när han tänker på det.

Jag har hört andra, liknande vitt-
nesmål, vänner till vänner som säger 
sig märka hur även Sydatlanten tyst-
nat de senaste åren och hur skräpet nu 
ständigt är synligt. Och jag har sett en 
dokumentär om Thor Heyerdahls son-
son, som 2006 gjorde om farfaderns 
klassiska resa över Stilla Havet på en 
balsaflotte, och blev oerhört beklämd 
över en detalj i filmen. Jag minns ju så 
väl Thor Heyerdahls egen färgstarka 
skildring i boken från 1940-talet, hur 
Kontiki-flotten praktiskt taget är in-
vaderad av flygfiskar, nyfikna fiskstim, 
valar, sköldpaddor och delfiner, och 
hajar som ideligen nafsar på fiskeli-

norna. I filmen från 2006 inspekterar 
Heyerdahls sonson fiskelinan som fly-
ter efter flotten varje dag utan resultat. 
Först efter 54 dagar i havet dyker en 
liten uthungrad haj upp, det är allt. 
Resten av färden är det tomt.

Den amerikanske miljökämpen 
Aldo Leopold skrev en gång att det 
är omöjligt att engagera sig och ha en 
etisk hållning till något som man inte 
känner något inför, och det är omöjligt 
att känna något inför något man inte 
känner till. Och det är, anser jag, den 
stora utmaningen vi idag står inför när 
det gäller haven. Att förmedla till var-
andra hur allt hänger ihop. Hur ingen-
ting på den här planeten är så stort att 
vi kan ostraffat plundra och smutsa ner 
det – utan att det drabbar oss själva till 
slut. Eller våra barn.

Många säger till mig att det är en 
lönlös uppgift, att människor har så 
många andra problem som ligger dem 
så mycket närmare, och enligt politi-
kens mer populistiska logik betyder 
det att havsfrågorna aldrig kommer att 
komma så högt på den politiska agen-

dan att någon investerar ett politiskt 
kapital i att göra något åt frågan.

Men jag är optimist. Jag har själv varit 
med om att se hur opinionen i ett helt 
land förändrades efter att min bok Tyst 
Hav kom ut i Sverige 2007, och jag har 
själv varit med om att se hur förra året 
en majoritet av Europaparlamentet 
kunde svänga för att ta ställning för en 
helt ny hållbar fiskeripolitik i Europa. 
Jag tror inte längre på det där som Axel 
Oxenstierna sa till sin son: ”Om du 
visste min son, med vilken ringa vishet 
världen styrs.”. Jag vill säga till min son 
som är här med mig ikväll att det finns 
hopp! Jag tror som Aldo Leopold, att 
kunskap, förmedlad på rätt sätt – så att 
vi känner den – leder till engagemang, 
inte nödvändigtvis för egennyttan, 
utan bara för att det är det rätta.

Ett annat av de mest kända cita-
ten av Leopold är djupt optimistiskt: 
”Etiskt uppförande är när man gör rätt 
utan att någon ser en, även om det är 
lagligt att göra fel.” Människor som 
Ivan MacFadyen, vanliga människor, 
seglare, professorer, sjömän, dykare – 
det finns så många därute som vill göra 
rätt även om det fortfarande är lagligt 
att göra fel, och när många vill göra 
något – vips! – då vill också politiker 
göra något.

Jag vet detta. Jag vet också att ing-
enting sker av sig självt. Det krävs 
personligt engagemang, och det krävs 
ledarskap. Och inte minst politiska 
lösningar. Jag noterade en annan sak 
i Ivan MacFadyens berättelse som 
också gav mig hopp, och det var att 
han sett under sin seglats att fåglarna 
och sköldpaddorna återvände under ett 
parti i Stilla havet, när de närmar sig 
Midway Islands – där USA infört ett 
stort marint skyddat område. Alltså; 
inget mystiskt med det: åtgärder, poli-
tiska beslut, ger synliga resultat. 

Vad behöver vi idag för att rädda ha-
ven? Framför allt behöver vi vända på 
logiken som gäller idag, som är en rest 
från tidigare århundraden då havet an-
sågs vara oändligt stort och allt på ha-
vet skulle vara fritt.  Fortfarande idag 
är allting tillåtet på havet till dess det 
är reglerat, och då gäller reglerna i alla 
fall bara de stater som skrivit under på 
reglerna.
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Jag anser att det borde vara tvärt-
om. Ingenting på internationellt vatten 
ska vara fritt. Det som inte är noggrant 
reglerat får inte röras, och de som inte 
skrivit under på regleringen ska inte ha 
någon rätt att nyttja några som helst 
resurser.

Inom ramen för havsrättskonven-
tionen har vi redan en överenskom-
melse om att den internationella havs-
bottnen och det som ligger därunder är 
mänsklighetens arvedel – the Heritage 
of Humankind – och jag anser att 
begreppet också ska omfatta vatten-
kolumnen, och att betydelsen i ordet 
arvedel ska tolkas bokstavligt som att 
det tillhör kommande generationer. 
Istället för att kämpa för att utse små 
områden av marina reservat ska vi göra 
tvärtom. Göra allt internationellt vat-
ten till ett globalt marint reservat, och 
möjligen komma överens om mindre 
områden där fiske eller annan verk-
samhet kan tillåtas, och där det inter-
nationella samfundet också samarbetar 
om att övervaka verksamheten.

Vi behöver också en internationell 
strategi för att minska utsläppen till 
haven, både plastutsläpp och kemika-
lier. Vi behöver hitta alternativa plast-
material som är nedbrytbara. Sist men 
inte minst måste vi stoppa koldioxidut-
släppen, som påverkar haven i negativ 
riktning på ett sätt som få ännu har 
insett vidden av.

Alla är vi olika, och tar till oss informa-
tion på olika sätt. Vissa blir övertygade 
av ekonomiska argument, andra tar till 
sig bilder eller känslor. Men ingen ver-
kar kunna värja sig emot en självupp-
levd erfarenhet. Jag tycker det är helt 
fascinerande att nästan alla astronau-
ter som sett jorden utifrån, som själva 
sett hur den blå planeten hänger där 
i den svarta tomheten, har genomgått 
en djupgående förändring, ett fenomen 
som har döpts till The Overview Effect 
– översiktseffekten. Från rymden syns 
inga nationsgränser, det är alldeles 
självklart att planeten är en och att 
den lever. Den blå och gröna tunna 
skimrande hinnan av liv drabbar dem 
som ett absolut spektakulärt undantag 
i en alldeles svart och öde rymd, och 
de känner på djupet att vi alla hör ihop.

Ju mer jag förstår av hur dagens 
samhälle fungerar, desto mer övertygad 

är 
jag 
om 
att 
inget 
annat 
än ett glo-
balt medve-
tande behövs. 
Vi hänger alla ihop, 
ekonomiskt, kulturellt, 
ekologiskt. Världshaven som 
omsluter oss alla, och finns i oss alla, 
ända in i vätskan i våra celler, är det 
kanske mest konkreta som förbinder 
oss. Haven tillhör alla eller ingen. De 
slår emot oss från varje kust på varje 
kontinent och kräver något av oss. På 
sanskrit kallas havet ”Samudra” vilket 
betyder det samlade vattnet – allt vat-
ten: floderna, sjöarna, vattnet i mol-
nen och tårarna i våra ögon hör dit. 
Människan består av 65 procent vat-
ten. Allt hänger ihop. Vi består också 
– av hav.

Ers majestäter, ärade akademileda-
möter, jag tror att alla vi härinne kan 
enas om att det havet erbjuder oss är 
en möjlighet, en möjlighet till globalt 
medvetande och gemenskap. Och ett 
löfte om fantastiska framtida seglatser 
där valar, delfiner och blixtrande guld-
makrillar åter skjuter upp mot himlen, 
där albatrosser vakar över våra små far-
tyg på det väldiga blå – som omsluter 
oss, föder oss, ger oss syre, svalkar oss 
och värmer oss. 

I Rio de Janeiro för två år sedan 
möttes världen i den stora hållbarhets-
konferensen Rio+20. En av förhand-
lingarna som faktiskt pågick där gällde 
ett nytt fördrag för skydd av biologiska 
resurser på internationella havsområ-

den och jag satt med som observatör 
för EU-parlamentet i ett luftkonditio-
nerat grått rum utan fönster, och kän-
de återigen en oerhörd frustration över 
de små myrsteg världens länder kunde 
ena sig om att ta. En märklig allians 
mellan USA och Ryssland bromsade 
hela tiden, med Norge, Kanada och 
vissa Stilla havs-länder som tydliga 
sympatisörer.

Vad man till slut kom fram till var 
att man inom två år – det vill säga i 
år – i FN ska ta ett beslut om att börja 
förhandla om ett nytt fördrag under 
Havsrättskonventionen om skydd för 
biologiska resurser på internationellt 
vatten. Ett myrsteg framåt, men med 
allas er hjälp kanske människor kan 
börja förstå att dessa förhandlingar 
inte är oviktiga teknikaliteter utan 
en chans för mänskligheten att visa 
mognad, en chans att ingjuta i oss alla 
åtminstone en droppe av översikts-
effekten. 

Låt oss ta den.
Tack.

Isabella Lövin
EU-parlamentariker

http://isabellalovin.com/
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Synpunkter på utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster

KSLA har den 9 januari 2014 lämnat synpunkter på SOU 2013:68 Synliggöra 
värdet av ekosystemtjänster (Miljödepartementet).

Övergripande ställningstagande
KSLA anser att det är värdefullt att regeringen påbörjat insam-
ling av kunskap om ekosystemtjänster och deras betydelse för 
långsiktigt hållbar utveckling, och stödjer huvuddragen i utred-
ningens förslag till åtgärdspaket.

Samtidigt bedömer KSLA att det behövs fördjupad utred-
ning på flera områden. Utredningens förslag är starkt myndig-
hetscentrerade vad avser genomförandet – det behövs fler 
kopplingar till näringsliv, det övriga civilsamhället och forsk-
ningen.

En stor utmaning är svårigheten att överföra allmän förstå-
else för ekosystemtjänsternas betydelse till konkret bedömning 
av vad som är ett avvägt beslut i en specifik situation. Här anser 
KSLA att det fordras fortsatta analyser och en bred medverkan 
även från samhället i stort vid sidan av berörda offentliga organ.

KSLA delar utredningens grundsyn att produktionsmetoder 

som är ägnade att pressa ut ständigt ökande mängder försör-
jande tjänster ur ekosystemen (maximera avkastningen) i vissa 
situationer har lett till en oroande stress på ekosystemen med 
fallande status för flera livsfrämjande ekosystemtjänster. Därtill 
upplevs utvecklingen i vissa lägen utgöra ett hot mot kulturella 
ekosystemtjänster eller särskilt värdefulla biotoper. 

Likaså noterar vi att även kommuner och offentliga institu-
tioner ofta prioriterar kostnadsbesparing eller nya arbetstillfäl-
len framför beaktande av de ekosystemtjänster som förloras 
vid exploatering. Samhället i sin helhet har ett delat ansvar för 
utvecklingen.

Utredningens förslag om ökade informationsinsatser för att 
sprida kunskap om ekosystemtjänsterna viktigt, men informa-
tionen måste få en tydlig målgruppsorientering om den skall 
ge en påverkan.

KSLA biträder förslaget om en särskild utredning beträf-
fande ekologisk kompensation i vardagslandskapet och föreslår 
att utredningen överväger om denna princip kan tillämpas på 
all exploatering som tar mark i anspråk på ett irreversibelt sätt.

Läs hela remissvaret här: http://www.ksla.se/remisser/remissvar/remissvar-ekosystemtjanster/

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.

Synpunkter på Förstudie om nationellt skogsprogram

KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skogsstyrelsens för-
slag om Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige – Förslag 
och ställningstagande (Meddelande 5 2013).

Sammanfattning och övergripande ställningstagande

KSLA delar Skogsstyrelsens bedömning att ett svenskt natio-
nellt skogsprogram (NSP) kan ge mervärden i förhållande till hur 
svensk skogspolitik traditionellt utvecklats och implementerats. 
KSLA stödjer även att den innehållsliga ramen för ett NSP måste 
vidgas till att vara skogens roll i utvecklingen mot ett hållbart 
samhälle. Endast med denna vidare ram kan ett NSP ge möjlig-
het att skapa de mervärden som eftersträvas och som efterfrå-
gas idag och i framtiden.

Skogssektorn möter idag många krav och förväntningar 
som går bortom de traditionellt skogspolitiska frågorna. Genom 
ett NSP finns möjlighet
• att mer systematiskt inkludera och sammanväga samtliga 

skogspolitiska mål,
• att beakta och integrera departements- och myndighets-

övergripande frågor som berör skogsnäringen till ett hel-
hetsperspektiv,

• att beakta skogens roll vertikalt i olika förädlings- och värde-
kedjor,

• att beakta det regionala och/eller lokala perspektivet med 
hänsyn till skogens varierande roll i olika delar av landet,

• att på ett strukturerat sätt inkludera forskning och utveck-
ling rörande skogsnäringen så att samhällsutvecklingen 
gagnas på kort och lång sikt samt identifiera behov av ny 
forskning, samt

• att effektivisera och stärka Sveriges engagemang i interna-
tionella skogsfrågor.

KSLA vill dock samtidigt anföra att förväntad positiv utveck-
ling genom ett NSP förutsätter:
• att etableringen av ett nationellt skogsprogram baseras på 

ett brett politiskt stöd som möjliggör att programmet kan 
verka långsiktigt och fortsätta verka även vid förändrad po-
litisk sammansättning i riksdag och regering,

• att det nationella skogsprogrammet får mandat att integrera 
väsentliga politikområden som berör skogen för att kunna 
motverka/överbrygga policyfragmentering,

• att programmet tillåts vara verkligt policyskapande med 
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Yttrande om Regeringens biståndspolitiska plattform

KSLA har beretts möjlighet att yttra sig om förslaget till Regeringens 
biståndspolitiska plattform, Skr 2013/14.

KSLA anser att förslaget innehåller ett antal viktiga resone-
mang för de areella näringarnas roll i det svenska biståndet. 
Plattformen genomsyras av insikten om att den roll som lant-
bruket bör spela är både stor och viktig. Med lantbruk menar 
vi, där inte annat specifikt åsyftas, bruk av alla biologiska na-
turresurser, både växter och djur, både terrestra och akvatiska.

Övergripande synpunkter
KKSLA börjar med att lyfta fram följande frågor som vi bedö-
mer särskilt angelägna att biståndsplattformen beaktar:

Tryggad livsmedelsförsörjning är ett centralt område inom 
delmål 2. Den redovisning som där ges motiverar en bredare 
rubrik i form av ”Landsbygdsutveckling, lantbruk och tryg-
gad livsmedelsförsörjning”. Lantbruket är av avgörande be-
tydelse för en bredbaserad utveckling och tillväxt i de flesta 
biståndsländer.

En grundläggande värdering i biståndsplattformen är att 
samarbetsländerna ska äga sin egen utveckling. Detta ställer 
enorma krav på att bygga egen kapacitet, hos såväl kvinnor 
som män. Ett sådant helt avgörande område är högre lant-
bruksutbildning och forskning.

De utmaningar också u-länderna står inför i form av ökat 
befolkningstryck och förändrade klimatförhållanden kommer 
att ställa stora krav på ökad produktivitet vad gäller ett hållbart 
nyttjande av tillgängliga naturresurser. Detta ställer i sin tur sto-
ra krav på att också biståndsländerna ges möjlighet att själva 
bygga sin utveckling på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Svenskt lantbruksbistånd har en lång och framgångsrik er-
farenhet av att genom Sida och berörda myndigheter, liksom 
genom företag och olika organisationer, arbeta med frågor 
som berör de areella näringarna. Det kan inte nog understrykas 
hur viktigt det är att den svenska resursbasen ges ökad möjlig-
het att kunna stödja u-ländernas egen utveckling. Ett sådant 
samarbete med bl a universitet och forskningsinstitutioner är 
särskilt viktigt för att söka den nya kunskap som utvecklingen 
kommer att kräva.

Viktiga förutsättningar
De närmaste 40 åren beräknas världens befolkning öka från 
7 miljarder till 9–10 miljarder. Jordbruksproduktionen behöver 
globalt öka med c:a 70 procent under samma tid för att säkra 
matförsörjningen, och det utan att göra avkall på miljön. Även 
produktionen av varor och nyttigheter baserade på träfiber be-
höver öka i motsvarande grad. Jordbruksarealen är begränsad, 
det finns idag mycket få möjligheter att utöka den. Samtidigt 
förändras klimatet; det blir torrare i vissa delar av världen och 
fler översvämningar i andra. Förutsättningarna för de areella 
näringarna berörs i grunden – de näringar som en stor del av 
världens befolkning idag får sin utkomst från och samtidigt de 
sektorer som allt effektivare måste försörja den allt snabbare 
växande stadsbefolkningen med mat och andra varor till rim-
liga priser och av god kvalitet.

Stora utmaningar finns på alla kontinenter, och för bistån-
dets del särskilt i Afrika med en befolkning som beräknas växa 
från dagens 1,2 miljarder till drygt 2 miljarder år 2050. Här finns 
samtidigt anledning till viss optimism; 7 av världens 10 snabbast 
växande ekonomier finns i afrikanska länder söder om Sahara. 
En viktig utgångspunkt är att 70 procent av Afrikas befolkning 
fortfarande har sin utkomst från jordbruket, ett jordbruk med 
mycket låg produktivitet beroende på såväl markförhållanden 
som arbetsmetoder. Att Afrikas tillväxt måste gå via ett förbätt-
rat och effektiviserat men också miljömässigt hållbart jord- och 
övrigt naturresursbruk är uppenbart. Medverkan i att möta i 
den utmaningen bör vara en viktig del av det framtida svenska 
biståndet.

Sammanfattningsvis:
Den biståndspolitiska plattformen, Skr 2013/14, pekar på de 
areella näringarnas mycket centrala roll i social och ekonomisk 
utveckling.

Det finns lång och relevant svensk kunskap och erfarenhet 
att tillgå inom jordbruk, skogsbruk, fiske och till sociala och mil-
jöfrågor relaterade till dessa.

Det är utomordentligt angeläget att dessa erfarenheter 
fortsatt tas tillvara och förstärks i svenskt utvecklingssamar-
bete, både bilateralt och multilateralt.

KSLA är berett att hjälpa till med att utforma handlingspla-
ner och förslag om hur detta ska åstadkommas.

Läs hela remissvaret här: http://www.ksla.se/remisser/remissvar/regeringens-bistandspolitiska-plattform/

Läs hela remissvaret här: http://www.ksla.se/remisser/remissvar/forstudie-om-nationellt-skogsprogram/

hantering av målkonflikter samt återkoppling till viktiga po-
litikområden,

• att det leds från Statsrådsberedningen för att uppnå den po-
litiska tyngd som behövs samt har ett självständigt kansli för 
att hantera det övergripande uppdraget,

• att man under initieringsfasen noga överväger, avgränsar 
och fastställer skogsprogrammets mandat och resurser,

• att det skapas goda förutsättningar för en bred aktörs-
samverkan som ej begränsas enbart till den traditionella 

skogsnäringen för att uppnå delaktighet, delägarskap och 
bredare värderingar,

• att programmet utformas med konkreta mål med tillhö-
rande tidsplaner samt med en relevant uppföljnings- och 
utvärderingsprocess, samt

• att såväl forskningsfronterna inom olika områden beaktas 
som att viktiga områden för ny forskning och utrednings-
verksamhet identifieras i programmet.
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KSLAT – ladda ned eller beställ i tryck på www.ksla.se. 
SOLMED – beställ i tryck på www.ksla.se.

Våra nyaste publikationer

KSLAT 1-2014 Skogsnäringens värdekedjor
Definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden
KSLA:s Kommitté för skoglig teknik och logistik har närmare undersökt möjligheterna 
att utveckla skogsnäringens värdekedjor för att långsiktigt stärka branschens 
lönsamhet.
Rapporten bygger på tre rundabordssamtal i samverkan mellan KSLA pch IVA (Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien, avd för skogsnäringens teknik) och tar upp exempel 
på viktiga insatsområden.
Red: Lennart Rådström och Magnus Thor.
60 sidor. ISBN: 978-91-86573-45-4
(Från tryckeriet i mitten av april.)

SOLMED 61 Att bruka men inte äga
Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag
Arrende – en rätt att bruka av någon annan ägd mark mot ersättning – har funnits 
sedan antiken. Ämnet berör tidlösa frågor som äganderätt och besittningsrätt å ena 
sidan och agrarproduktion och agrar utveckling å den andra.
I denna bok tas ett samlat grepp om frågan och dess såväl historiska som nutida 
betydelse. Arrendet behandlas ur både markägarens och arrendatorns perspektiv, 
och den spänning som ibland förekommer dem emellan.
Red: Anders Wästfelt.
320 sidor. ISBN: 978-91-86573-35-9.

@KSLA_Academy
Följ oss på Twitter:
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10 april – Seminarium
Klimatsmarta och effektiva transporter – från forskning 
till implementering
IVA:s konferenscenter, Stockholm
Skogsnäringens transporter ska bli både klimatsmarta och 
effektiva. Redan idag tas en rad initiativ och forskningen är 
intensiv. (Ett arrangemang inom Skogsnäringsveckan.)
Anmälan senast 7 april.
Webbsänds! www.iva.se/live

10 april – Akademisammankomst
för ledamöter och särskilt inbjudna
Myndigheterna kring skogen – nu, då och i framtiden
Skogsavdelningens sammanträde
Politik och myndighetsutövning hänger ihop; politiken sätter 
ramarna för myndighetsutövningen – myndigheterna genom- 
för politiken. Skogsstyrelsen har fått konkurrens av andra 
myndigheter på skogens område. Här belyser vi hur den skog-
liga myndighetsutövningen förändrats de senaste 25 åren, 
diskuterar dagens läge och blickar framåt.
Webbsänds! www.ksla.se/aktivitet/myndigheterna-kring-skogen

8 maj – Akademisammankomst/vårresa
för ledamöter och särskilt inbjudna
Mellan himmel och jord – stadsnära jordbruk

14 maj – Seminarium
Matfusk, missförstånd och bedrägerier
Sverige har de senaste åren skakats av larm om matfusk och 
felaktig märkning. Den som producerar maten ansvarar för 
att produkten är säker och att konsumenten inte blir lurad. Här 
funderar vi över hur t ex hästköttskandalen kunde inträffa, om 
den var så farlig, om konsumenter vågar lita på förpackningstext 
– och om den kan hända igen.
Anmälan senast 7 maj.

15 maj – Workshop
för ledamöter och särskilt inbjudna
Landskapsnoden – en oberoende arena vid KSLA för 
dialog om landskapet
Landskapets betydelse för en god samhällsutveckling har kom-
mit att uppmärksammas allt mer i takt med ökade insikter om 
hållbar utveckling och ekosystemtjänster. I landskapet samsas 
många olika verksamheter och verkar många olika människor 

Kalendarium 2014

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

Reservation för ändringar. Arrangemangsprogrammet uppdateras kontinuerligt.

på olika sätt. Utmaningen är att nå ett långsiktigt hållbart 
mångbruk av och i landskapet. KSLA har fört diskussioner 
om att etablera en arena för samtal och kunskapsutbyte 
om landskapet. Vid denna workshop diskuterar vi de 
grundläggande frågorna.

16 May – Seminar
A changing climate – how does it affect Swedish 
possibilites for green economic growth?
A follow up on the results of the IPCC WG II report on impacts, 
adaptation and vulnerability of climate change. We will discuss 
opportunities and threats of climate change in relation to 
Swedish agriculture and forestry, highlighting the chapter 
on food production systems and food security as well as the 
regional chapter for Europe.
Anmälan senast 9 maj.
Webbsänds! www.ksla.se/aktivitet/a-changing-climate/

17 juni – Seminarium
EU:s betydelse för vattenfrågorna i Sverige under 20 år
KSLA:s Vattenkommitté bjuder efter 16 års verksamhet in till 
sin sista öppna aktivitet: en konferens kring EU:s betydelse för 
vattenfrågorna i Sverige.  Vi tar upp aspekter på vattendirekti-
vets genomförande; vattenkvalitet och hydromorfologi; olika 
sektorers inriktning under inflytande av EU:s viljeyttringar och 
till sist synpunkter på om och hur tillståndet i våra vatten har 
förbättrats under tiden i EU.
Anmälan senast 10 juni.

19–26 juli – Enaforsholmskursen
Enaforsholm, västra Jämtland
Fjällens växter, djur och natur, rennäring, naturvård, 
skogsbruk. Vandring.

24–26 augusti – Conference
New Ruralities – changing agendas for research and 
practice
Falkenberg Strandbaden Hotel, Falkenberg
The conference topic is in line with Prof. Philip Lowe’s reflexive 
and interdisciplinary approach to rural studies. Distinguished 
Swedish and UK researchers from many disciplines and 
prominent stakeholders will discuss the social, economic, 
environmental and technological challenges faced by rural 
areas with a special focus on Sweden and the UK.




