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Sekreteraren har ordet

Klimatförändringarna
En av mänsklighetens viktigaste framtidsfrågor är hur kli-
matförändringarna påverkar oss och vad vi kan göra åt dem. 
Den 16 maj arrangerade vår Kommitté för grön ekonomi ett 
mycket kvalificerat seminarium med ledande internatio-
nella forskare, aktiva inom FN:s klimatpanel ICPP, som 
föreläsare. Moderatorer var Thomas Rosswall och Johan 
Kuylenstierna, bägge ledamöter i kommittén och själva 
mycket aktiva i arbetet med klimatfrågorna.

Elförsörjning
Ett annat viktigt ämne, Sveriges framtida elförsörj-
ning, ventilerades vid ett rundabordssamtal den 5 maj. 
Energifrågorna spelar en central roll i samhällsdebatten och 
vår Kommitté för energifrågor erbjöd ett diskussionstillfälle 
på hög nivå där fokus låg på att ge en allsidig belysning av 
dessa spörsmål. Samtalet modererades av Tomas Kåberger, 
en mycket välrenommerad person inom detta ämne.

Landskapsnoden
KSLA har startat en process där vi ska undersöka förut-
sättningarna för att starta en ”landskapsnod”. Jordbruket 
och skogsbruket formar landskapet varje dag, därför måste 
dessa näringar också vara med när landskapsfrågor diskute-
ras. Under detta år driver vi ett projekt, med Anders Esselin 
som projektledare, i syfte att utröna intresset och behovet 
av en oberoende arena för dialog och samtal om hållbar ut-
veckling i ett landskapsperspektiv. Vid en workshop den 15 
maj samlades ett antal av akademiens ledamöter för en förs-
ta diskussion kring dessa frågor och om KSLA:s framtida 
roll i landskapsfrågorna.

Skogsmyndigheterna
Akademiens sammankomst i april arrangerades av skogs-
avdelningen med temat Myndighetsstrukturen kring skogen 
– nu, då och i framtiden. Skogsavdelningens nye ordförande 
Tomas Lundmark kunde hälsa tre av våra mest välinitie-
rade ledamöter inom dessa frågor, Maria Norrfalk, Monika 
Stridsman och Lars-Erik Liljelund, välkomna som inledare. 
Inledarna gav inspiration till en mycket intressant och aktiv 
diskussion bland närvarande ledamöter.
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Årets vårexkursion
Traditionsenligt anordnades majsammankomsten som en 
exkursion för att studera verkligheten, på plats. Årets ex-
kursion handlade om relationen mellan landsbygd och ur-
ban miljö, om lantbruk i tätortsnära situationer. Vi tittade 
på lantbrukets roll vid restaurering och skötsel av natur-
reservat på Ströms Gård invid sjön Fysingen. Lantbruks-, 
landskaps- och miljöfrågor i närheten av en storflygplats 
studerades vid Arlanda flygplats. Ett väldigt uppskattat in-
slag var också ett föredrag om möjligheterna och ambitio-
nerna att servera riktigt bra och närproducerad mat på själva 
flygresan – tur att vi just ätit en god lunch före dess!    

Nominera kandidater till några av våra priser
Ett av KSLA:s viktiga uppdrag är att belöna personer som 
gör eller har gjort goda insatser för de gröna näringarna. 
I detta nummer av KSLA N&N utlyser vi tre olika priser 
och belöningar:
• Akademiens Håstadiuspris, ett helt nytt pris som delas 

ut för första gången.
• Bertebos-priset, som är ett av KSLA:s mest prestige-

fyllda pris.
• Stipendium till årets landsbygdsutvecklare.
Läs mer om detta i tidningen och kom in med dina förslag 
senast 25 augusti. 

Välkomna till sommarnumret av KSLA Nytt & Noterat

– ett välmatat nummer med reportage från några av våra genom-
förda aktiviteter och med information om planerad verksamhet samt 
en del övrig information. 

Enaforsholm
Sist men inte minst vill 
jag slå ett slag för aktivi-
teterna på Enaforsholm. 
Passa på att besöka den 
unika fjällgården – en 
pärla i Västjämtland!

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

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare 
och VD
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Seminariet var ett samarrangemang av KSLA och FACCE-
JPI. Cirka 85 personer fick lyssna till en rad ledande fors-
kare från bland annat FN:s klimatpanel IPCC, och till re-
presentanter från myndigheter och näringsliv. Moderatorer 
var Thomas Rosswall, ordförande för CGIAR-programmet 
Climate Change Agriculture and Food Security, och Johan 
Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute.

Vilka hot och möjligheter innebär klimatförändringarna för svenskt jord- och 
skogsbruk? Hur ska svenska markresurser användas på bästa sätt för ökad livs-
medelsförsörjning och i omställningen till grön ekonomi? Frågorna diskutera-
des vid ett seminarium på KSLA den 16 maj. Det är dags att se svenskt jord- 
och skogsbruk i det europeiska och globala sammanhanget. 
Text: Birgitta Johansson.

Hållbar intensifiering
Det här var första gången som IPCC tog upp frågan om 
livsmedelssäkerhet, sade John R Porter, professor i klimat 
och livsmedelssäkerhet på universiteten i Köpenhamn och 
Greenwich. Han har varit koordinerande huvudförfattare 
till ett kapitel om livsmedelssäkerhet och livsmedelsproduk-
tion i IPCC:s femte utvärderingsrapport (AR5). 

Vad betyder klimatförändringarna för

grön ekonomisk tillväxt?

Foto: fotoakuten.se.
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– På kort sikt kan klimatförändringar vara både bra och 
dåliga för jordbruket. För att säkra livsmedelsförsörjningen 
på längre sikt har vi två saker att välja på – att minska kon-
sumtionen eller att öka produktiviteten. Hållbar intensifie-
ring av jordbruket kan vara en lösning. I ett idealt system för 
Sustainable Intensification används maximalt av förnybara 
resurser och ekosystemtjänster, sade John R Porter. 

Forskarna försöker nu hitta sätt att definiera och mäta 
Sustainable Intensification. Klimatförändringarna kommer 
att påverka produktionen på gårdsnivå och regionalt, och 
till slut hela livsmedelsförsörjningen. Med en metodik som 
John R Porter har varit med om att utveckla går det nu att 
analysera hela livsmedelskedjan och väga bland annat be-
folkningstryck, primärproduktion, växthusgasutsläpp och 
diet mot varandra för att försöka optimera systemet.

Konsekvenser för Europa
Frekvensen av värmeböljor, kraftiga regn (bland annat i 
norra Sverige) och perioder av torka (särskilt i Sydeuropa) 
kommer att öka i Europa fram till år 2100. Det sade Jean-
François Soussana som är ordförande i Scientific Advisory 
Board för FACCE-JPI. Han är huvudförfattare till 
Europakapitlet i rapporten från IPCC:s arbetsgrupp 2. 

– Anpassningskapaciteten är hög i Europa jämfört med 
andra delar av världen, men det finns viktiga skillnader 
mellan olika delar av Europa. Jordbruksavkastningen kom-
mer att öka i norra Europa men minska i Sydeuropa. Även 
mejeriproduktionen i Sydeuropa kan minska på grund av 
värmestress hos korna, sade Jean-François Soussana. 

– Det finns gränser för vad som går att göra med anpass-
ningsåtgärder för jord- och skogsbruk. För till exempel be-
vattning finns det en begränsning i grundvattentillgången 
och konkurrens med annan vattenanvändning. 

Upp till beslut!
Från IPCC:s arbetsgrupp 1 medverkade Markku Rum-
mukainen, Lunds universitet. Han slog fast kända fakta 
som att klimatet blir varmare och våtare, att havsytan stiger 
och att den arktiska havsisen smälter. Han gjorde en klargö-
rande indelning i vilka förändringar vi kan undvika framåt 
och vilka som inte går att undvika. Utvecklingen på längre 
sikt beror på vad vi gör de närmaste decennierna. 

– Vi är inlåsta redan när det gäller varmare, stigande 
hav och smältande isar. De förändringar som hinner ske 
kommer att gälla för lång tid framåt. Däremot kan vi ge-
nom att minska de klimatpåverkande utsläppen undvika att 
uppvärmningen blir större än 2 grader. 

– Utsläppen av växthusgaser har ökat mer sedan millen-
nieskiftet än tidigare. Det behövs åtgärder för att minska 
utsläppen, men eftersom de redan påverkar klimatet och det 
tar tid att minska dem behövs det också anpassningsåtgär-
der, sade Markku Rummukainen. 

Hur förutser vi effekterna på odlingssystem?
Henrik Eckersten, SLU, visade hur man med hjälp av mo-
deller kan bedöma hur odlingssystem påverkas i framtidens 
klimat. 

– Bönder från Skåne till Sundsvall behöver inse det 
faktum att klimatet i landet förändras, sade han. Vi ser 
redan att grödorna påverkas. Till exempel är trenden att 
toppsmåaxen på höstvete kommer 1–6 dagar tidigare per 
tioårsperiod.

Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) 
kom år 2007 fram till att jordbrukets produktionspoten-
tial i Sverige troligen ökar på grund av högre avkastning 
och nya grödor. Men det kommer att kräva mer gödning, 
växtskyddsmedel och bevattning – och leder till ökad risk 
för miljöpåverkan.

Enklare att förändra människor än naturlagar
Jan Bengtsson, SLU, pekade på att den svenska jordbruks-
marken kan bli en tillgång i framtiden när den globala jord-
bruksproduktionen får allvarliga problem. Det är inte omöj-
ligt att föda uppåt 10 miljarder människor på ett hållbart 
sätt om klimatförändringarna kan hållas nere, men det blir 
mycket svårt om vi ska ha storskalig odling av bioenergi-
grödor och om västerländska matvanor sprids globalt. 

– Det blir svårt att öka produktionen i redan intensiva 
jordbrukssystem på grund av knapphet och stigande pri-
ser på bland annat energi, näringsämnen och vatten. Så vi 
måste kanske tänka på att öka välfärden genom att minska 
den ekonomiska tillväxten och resursanvändningen via 
demokratiska beslut. Det kommer att kräva stora föränd-
ringar i våra värderingar, mer produktiva odlingssystem i 
låginkomstländer och att vi skyddar åkermarken i högin-
komstländer. I dag expanderar städerna på de bördigaste 
åkermarkerna, sa Jan Bengtsson. 

– Så länge de flesta svenska politiker är ointresserade av 
jordbruk och tror att vår mat kan produceras någon annan-
stans så har vi ett problem. Och problemet kommer att växa 
ju mer klimatet förändras. Men det är enklare att ändra 
mänskligt beteende än naturlagarna. 

Oetiskt att inte använda genteknik?
Lotta Rydhmer, SLU, visade på en del lösningar när hon 
talade om förädling av växter och djur. Vårt ansvar i Norden 
blir att åtminstone föda vår egen befolkning, sade hon.

– Genetiskt förändrade växter och djur skulle kunna 
minska livsmedelsproduktionens negativa klimatpåverkan. 
I vissa fall skulle det gå snabbare med genteknik än med 
traditionell växtförädling. Men användningen av genetiskt 
modifierade organismer, GMO, är kontroversiell i dag. Men 
kanske blir det i ljuset av klimatförändringarna oetiskt att 
inte använda genteknik, sade Lotta Rydhmer.

→
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Exempel på GMO är växter som med hjälp av en insatt 
gen utnyttjar kväve bättre. En sådan växt vore bra för kli-
matet eftersom den energikrävande produktionen av kväve-
gödsel kan minskas. Dessutom blir utsläppet av lustgas från 
åkrarna mindre, och kväveutsläppen till vatten begränsas 
trots att regnmängderna ökar. 

För att anpassas till ett nytt klimat behöver djuren av-
las för att bli mer värmetoleranta och mer resistenta mot 
parasiter. För att minska djurhållningens klimatpåverkan 
behöver djuren avlas för effektivare foderanvändning och 
mindre metanutsläpp. 

Ohållbara jordbruk
Harald Svensson, Jordbruksverket, pratade om räntan som 
priset på tid och om olika tidsperspektiv hos bonden och 
samhället när det gäller resonemang kring klimateffekter 
och behovet av produktionsresurser. Bondens tidsperspektiv 
är cirka 20 år medan samhällets är åtminstone 50 år. Hur 
ska man få dessa två perspektiv att bättre stämma överens? 

– Produktionen i det svenska jordbruket minskar, sär-
skilt för mjölk och kött. Importen av livsmedel ökar dubbelt 
så snabbt som exporten räknat i kronor. Hur får vi kurvan 
att vända uppåt? Hur får vi lantbrukarna och lantbruken 
att överleva tills priserna och lönsamheten har vänt uppåt? 

– I dag forskar vi mycket på biologi, teknik och kemi, 
men för lite på ekonomiska och samhällsvetenskapliga frå-
geställningar kring anpassning av jordbruket. Vi måste öka 
forskningens intensitet, sade Harald Svensson.

Skog med stor klimatnytta
Även för skogens del finns det både positiva och negativa 
effekter av ett förändrat klimat, sade Johan Bergh, SLU och 
Future Forests. Tillväxten ökar på grund av högre koldiox-
idhalt och högre temperatur som ger ökad fotosyntespro-
duktion. Ökad tillväxt innebär större möjligheter att använ-
da skogsråvara för bland annat energiändamål. Potentialen 
för bioenergi från skogen i norra Europa är hela 240 TWh 
per år om vi skulle använda den ökade tillväxten av grenar, 
toppar och även en del stammar.

– För att öka tillväxten och potentialen för bioenergian-
vändning kan vi exempelvis använda högproduktiva träd-
slag, markbereda mera, använda genteknik och öka göds-

lingen. Men eftersom omloppstiden i skogen är lång tar det 
lång tid innan en del av de produktionshöjande åtgärderna 
ger full effekt. Det som på kort tid kan öka bioenergitill-
gången är dels att gödsla, dels att ta ut mer av det som redan 
finns i skogen, det vill säga grenar, toppar och stubbar, sade 
Johan Bergh. 

– Samtidigt ökar riskerna för skador på skogen i ett 
förändrat klimat, risker på grund av bland annat insekter, 
patogener, stormfällning, nya arter, fler skogsbränder samt 
körskador på otjälad vintermark. 

Framtidens skogar kräver mer än backspegel
Vi måste inse faktum – träden vi planterar i dag kommer 
att växa upp i ett annorlunda klimat än dagens, sade Hans 
Djurberg, SCA.

– Ändå använder skogsägare samma arter och samma 
planeringsverktyg som i går, baserat på tidigare erfarenheter 
och inte på insikter om framtiden. Skogarna blir på det här vi-
set mer sårbara, och kommer troligen att växa sämre och inte 
kunna använda den potential som klimatförändringen ger. 

– Det verkar som om vi undviker svåra val fastän vi inser 
att framtiden kommer att se mycket annorlunda ut. Man 
undrar vilka ekonomiska incitament som skulle behöva 
finns på plats för att skogsägarna skulle göra de nödvändiga 
investeringarna i framtidens skogar, sade Hans Djurberg. 

Kolsänkor billiga men osäkra
Ska kolsänkor vara en del av klimatpolitiken? Ing-Marie 
Gren, miljöekonom på SLU, visade att kolsänkor kan vara 
en billig åtgärd inom ramen för EU:s klimatpolitik. Men de 
är osäkra och svåra att mäta. 

– I Sverige skulle vi kunna öka våra kolsänkor med 
drygt 40 procent om vi planterade mera skog på odlingsbar 
mark och ökade rotationsperioden i skogarna med 20 år. De 
svenska kolsänkorna skulle kunna ta upp 20 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter per år och vara värda 3,5 miljarder 
euro, sade Ing-Marie Gren. 

Om säkerheten värderas högt så sjunker värdet av kol-
sänkorna. Markku Rummukainen påpekade också risken 
med att kolsänkor ersätter åtgärder för att minska använd-
ningen av fossila bränslen, det vill säga åtgärder som behövs 
på längre sikt. 

Annika Åhnberg.
Foto: Julia Fransson.

Jean-François Soussana.
Foto: Julia Fransson.

Paussamtal i KSLA:s trädgård.
Foto: Julia Fransson.
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Fakta
• FACCE-JPI är The Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change. 
• FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), publicerar under 2013 och 2014 sin femte utvärde-
ring av kunskapsläget om klimatets förändring (Assessment Report 5, AR5). Utvärderingen lämnas som tre delrapporter och 
en syntesrapport: arbetsgrupp 1 om den naturvetenskapliga grunden för klimatförändringar, arbetsgrupp 2 om effekter, 
sårbarhet och anpassning, och arbetsgrupp 3 om åtgärder för att minska utsläpp. Arbetet med syntesrapporten slutförs i 
Köpenhamn i oktober 2014. 

För få visionära politiker
Varför diskuteras inte livsmedelsförsörjning i förhållande till 
klimatförändringar mer trots att det är en kritisk fråga?

John R Porter hade en idé om att det finns för få stora 
visionärer bland politikerna.

Det behövs bevis för att övertyga människor om för-
delarna med investeringar men det finns än så länge för få 
exempel, sade Jean-François Soussana. 

Hur får vi bra interaktion mellan politiker, näringsliv och 
samhälle?

Enligt Jan Bengtsson, SLU, är det blåögt att tro att allt 
ordnar sig bara det vinstdrivna näringslivet får ökad med-
vetenhet; det behövs också stark politik.

Det ekonomiska systemet går att förändra, enligt John R 
Porter. Se bara vad som hände efter andra världskriget. Men 
ekonomerna måste vara mer äventyrliga i sitt tänkande. 

Är det bioenergi eller livsmedelsgrödor som ska odlas på mar-
ken?

Annika Åhnberg sade att frågan är helt fel och skapar en 
dum och onödig konflikt. Huvudproblemet är fossila bräns-
len; vi behöver biodrivmedel. Man kan i stället fråga sig om 
vi borde minska antalet T-tröjor i garderoben, eller göra oss 
av med våra sällskapsdjur och hästar. 

Thomas Rosswall konstaterade att vi behöver en vision 
för hållbar användning av mark och naturresurser i Sverige, 
i ett europeiskt och globalt sammanhang. 

– Jordbruk och skogsbruk är tillbaka på den politiska 
arenan. Om vi skapar flexibla och resilienta produktions-
system så kan det hända saker. Det måste göras i dialog med 
konsumenter, politiker och privata företag. 

Johan Bergh
Foto: Julia Fransson.

Thomas Rosswall och 
Johan Kuylenstierna.
Foto: Julia Fransson.

Henrik Eckersten.
Foto: Birgitta Johansson.

Ing-Marie Gren.
Foto: Julia Fransson.

Lotta Rydhmer.
Foto: Julia Fransson.

John Porter.
Foto: Birgitta Johansson.

Jan Bengtsson.
Foto: Birgitta Johansson.

Markku Rummukainen.
Foto: Birgitta Johansson.

Panel: Hans Djurberg, Harald Svensson, Lotta Rydhmer, Jan 
Bengtsson, Ing-Marie Gren (skymd), Johan Bergh.
Foto: Julia Fransson.

•
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Det var ett samtal med kvalificerade deltagare som före-
träder olika intressen. För att få en allsidig belysning av 
spörsmålet var några av deltagarna ombedda att presentera 
sin syn på den framtida elförsörjningen.

Först ut var Mattias Bisaillon, PROFU, som bl a konsta-
terade att Sveriges export av el i fjol uppgick till 15 TWh. 

Han åskådliggjorde fyra olika varianter av elproduktion i 
Norden fram till år 2050 – skillnaden mellan alternativen 
är en följd av dels ambitionsgraden i EU:s klimatpolitik, 
dels kärnkraftens roll i Norden. Slutsatsen av studien är 
att en successiv kärnkraftsavveckling är möjlig, och att 
exportmöjligheterna blir större med bibehållen kärnkraft, 
förutsatt att näten mot andra länder byggs ut. Styrmedlen 
är viktiga framöver.

Moderatorn, professor Tomas Kåberger, kommenterade 
PROFU:s studie med att resultaten bygger på kostnadsni-
våer för de olika energislagen.

– Frågan är vilka priser man använt sig av för solel och 
vindkraft – de fortsätter att sjunka, sade Tomas Kåberger.

Elproduktionen alltmera småskalig
Tobias Persson från Energimyndigheten konstaterade in-
ledningsvis att tre kärnkraftverk kommer att tas ur drift före 
år 2030, och att avvecklingen fortsätter därefter. Tekniken 
för elproduktion förskjuts alltmera till den enskilde konsu-
menten som både kommer att producera sin egen el och i 
ökad utsträckning styra inköpen till lågkostnadsperioder. 

Sveriges framtida elförsörjning

2014 är ett supervalår med val till alla nivåer; från EU till Sveriges kommuner. Energi-
frågorna spelar en central roll i samhällsdebatten. För att tydliggöra bilden av den 
framtida elförsörjningen anordnade KSLA:s Kommitté för energifrågor den 5 maj ett 
rundabordssamtal för att belysa vägval för Sveriges kommande investeringar i ny el-
produktion. 
Text & personfoton: Göran Hedman

Elutrustning/apparater klarar svängningar i elnätet

Kjell Jansson, vd Svensk Energi, företräder elproducenter-
na. Även han påpekade den tydliga tendensen till mer de-
centraliserad elproduktion, vilket samtidigt innebär ett el-
system som blir svårare att samköra. Det kan leda till större 
svängningar i elfrekvensen än idag, men det ser ut att kunna 
klaras tack vare att nya kundapparater klarar av detta.

– De revolutionerar systemet, kommenterade Kjell Jans-
son teknikutvecklingen.

Andra viktiga frågor som är lite av tecken i skyn för 
morgondagens elproduktion är:

• Skatteverkets beslut om nettodebitering vid egen el-
produktion.

• Nuvarande kärnkraftverk kommer att successivt att 
avvecklas.

• Ny kärnkraft blir förhållandevis dyr, vilket gör det 
svårt med lönsamheten.

• Miljökrav på befintlig vattenkraft kan komma att re-
ducera nuvarande produktion med uppemot 20 TWh, mot-
svarande 30 % av nuvarande vattenkraft. En så pass kraftig 
neddragning kommer att försvåra den framtida elförsörj-
ningen, eftersom vattenkraft i stor utsträckning används 
som effektregulator i elsystemet. 

• Storleken och komplexiteten av en investering leder 
till olika ledtider. För vindkraft handlar det om 5 år tills ett 
verk står färdigt. Det kan jämföras med exempelvis kärn-
kraft där minst 15 år gäller.

En eftermiddag 
med spänning
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Samhällets mål
Vattenfall är den större aktör som offentligt annonserat att 
företaget ser över möjligheterna till ny kärnkraft. Det var  
därför med spänning som vi öppnade våra sinnen och in-
tresse för Jonas Wilde, Vattenfall, och hans dragning. 

I sin första bild angav Jonas Wilde samhällets huvudmål 
för eltillförseln – ”Maximera nyttan med minimerad kost-
nad” – med följande delmål:

1. ”Security of supply”. Innebär att tillgång på el ska möta 
efterfrågan. Sverige har här gjort betydande systeminveste-
ringar i vattenkraft, nätutbyggnader och i kärnkraft.

2. Kostnadseffektiv produktion. Sverige har en avreglerad el-
marknad där i princip lägsta rörliga pris sätter priset. (Till 
skillnad mot så gott som varje land i Europa har Sverige 
mycket el från högeffektiva kraftvärmeverk och i stort sett 
ingen/marginell mängd fossil kondensel, artikelförfattarens 
tillägg.)

3. Begränsad påverkan på klimat och miljö. Sverige har CO2-
skatt och Nox-avgifter.

4. Försiktigt användande av begränsade resurser. Kan innefat-
ta energiskatter och elcertifikat för att öka andelen förnybar 
energi.

Jonas Wilde diskuterade dilemmat med investeringsbe-
slut i ny elproduktion där prissättningen framöver påverkas 
av flera svårbedömbara faktorer. Efterfrågan har tidigare 
ökat varje år, men den trenden har brutits och Jonas Wilde 
ansåg att efterfrågan kommer fortsätta att minska. Det leder 
till en betydande osäkerhet om kommande prisnivåer. Till 
saken hör även att stödsystem påverkar investeringsviljan.

Kraftbolagens ljumma intresse för tunga investeringar 
förklaras med låga elpriser där varje ettörings förändring av 
marknadspriset för deras del ger en resultatpåverkan med 
en miljard kronor.

Jonas Wilde avslutade med att plädera för att samhället 
bör införa ett femte delmål:

5. Garanterad systemstabilitet, som enligt honom behövs för 
att bibehålla ”Security of Supply” vid ökad andel förnybar 
elproduktion. Han vill att det sätts ett särskilt värde på 
levererad reglerkraft.

På frågan om prisnivåer på el framöver till år 2020 gavs 
följande svar:

– Lågt pris, sade Tobias Persson.
– Lågt pris, men kan inte gissa närmare än så, sade Kjell 

Jansson.
Vattenfalls Jonas Wilde var tämligen säker på att:
– Elpriset kommer att gå ner.
Svaren var alltså entydiga i denna minienkät.

Biokraft till större delen redan utbyggd
Fjärrvärmen är i stort sett färdigutbyggd sedan 2008 enligt 
vd:n för Svensk Fjärrvärme Ulrika Jardfelt. Men det finns 
fortfarande utrymme för ökad elproduktion med ca 5 TWh 
i dessa nät. Frågan är hur mycket av potentialen som kom-
mer att tas tillvara.

Ulrika Jardfelt påpekade att pågående energisparåt-
gärder i fjärrvärmeområden även minskar möjligheterna 

till elproduktion med kraftvärmepannor. Sedan 1995 har 
energiåtgången/m2 minskat med närmare 20 %. Men sam-
mantaget har elproduktionen ökat under denna period. 
Detta som en följd av elcertifikatens införande som gjort det 
ekonomiskt intressant med satsningar på att komplettera 
befintliga värmepannor med kraftvärmepannor, som är 
dimensionerade för högre ångtryck och i övrigt utrustade 
för elproduktion. 

I en efterföljande diskussion påpekade Bengt-Göran 
Dahlman, produktionsdirektör vid Göteborg Energi, att 
med teknikutveckling av elutbytet i kraftvärmepannorna 
så är det möjligt att få ut betydligt mer är 5 TWh biokraft.

Det kräver även att aktuella anläggningar har en god 
ekonomi för att göra ett sådant utbyte. För som Ulrika 
Jardfelt uttryckte det:

– Ett antal verk har låg soliditet och är utsatta för hård 
konkurrens.

Kärnkraftsavveckling kan ge effektbrist
Erik Ek, driftchef för Svenska Kraftnät, var sist ut bland 
presentatörerna. Han fokuserade på effekt och inte så 
mycket på energi. Det är nämligen så att det som är konsten 
är att ständigt tillgodose efterfrågan oavsett det momentana 
behovet, d v s effektbehovet i systemet.

Erik Ek bedömde att tre kärnkraftverk kommer att vara 
avvecklade runt år 2020 p g a ålder och dålig lönsamhet 
– det är alltså inte politiska utan kommersiella skäl som 
gör att de kommer att ställas av. Han såg en uppenbar risk 

Foto: fotoakuten.se.
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att avvecklingen kommer att leda till effektbrist under kalla vintermånader. Det 
handlar om en brist på 1 640 till 3 140 MW, motsvarande drygt 6,5 till 12,6 % 
av totala effektbehovet. Det skulle i så fall innebära att elsystemet inte kommer 
att klara ”Security of Supply”, eftersom tillgången under vintern kommer att vara 
lägre än efterfrågan. Det gäller speciellt för södra Sverige, där det trots nuvarande 
nätutbyggnad kommer att krävas ytterligare förstärkning av nät till andra länder.

– Konsekvenserna måste förstås!, påpekade Erik Ek.
Frågan är om detta scenario kommer att bli verklighet. Bengt Göran Dalman,  

chef verksamhetsområde Produktion vid Göteborg Energi, menade att det till stor 
del är elvärmen i husen som kan tänkas ställa till bekymmer. Det finns god tid att 
reducera effekttoppar genom riktade ”morötter” åt villaägarna.

Vd Gustav Melin, Svebio, hade liksom Bengt Göran Dalman synpunkter på 
elvärmen som den viktigaste faktorn för vinterns effekttoppar. Gustav Melin hade 
även siffermaterial som belägg för detta påstående.

Det framtida elsystemet
I samtalen under dagen var det ingen som ifrågasatte att nuvarande kärnkraft 
kommer att börja avvecklas med start om några år. Frågan som återstod att ta 
upp var vilka nya produktionsenheter som kommer att uppföras för att skapa 
ersättningskraft för den kärnkraft som successivt avvecklas?

Lina Palm, energidirektör på Skogsindustrin och i den tyngre industrins sam-
verkan i SKGS, ser gärna en lösning med kärnkraft, en syn som Kjell Jansson anslöt 
sig till. Lina Palm berättade att konkret så samverkar flera industriföretag i BasEl 
AB, som satsar på vindkraft. Där hade man inledningsvis ambitionen att tillsam-
mans med Vattenfall satsa på kärnkraft, men Vattenfall avbröt sin medverkan i 
projektet. 

Jonas Wilde på Vattenfall trodde för sin del att planeringshorisonten för ny 
kärnkraft är för lång och att det som går snabbare ett uppföra blir det som kommer 
att ersätta kärnkraften. 

– Nuvarande kärnkraft inte är byggd i en fri marknad, sade han också.

Mattias Bisaillon, tekn.dr. från PROFU, Projektinriktad forskning och utveckling, 
redovisade en studie över framtida elförsörjning.

Vattenfall är den större aktör 
som offentligt annonserat att 

företaget ser över möjlighe-
terna till ny kärnkraft. Det var 

därför spännande att lyssna 
till Vattenfalls Jonas Wilde, 
Head of R&D Laboratories.

Tobias Persson, enhetschef på Energimyndig-
heten: Nyare vindkraft är mycket konkur-
renskraftig jämfört med andra alternativ. 
Totalkostnaden ligger på nivån 55 öre/kWh.

Tomas Hallberg, projektledare Svensk Vind-
energi: I år tillkommer 1 000 MW vindkraft. 
Elproduktionen kommer 2017/18 att uppgå 
till ca 17 TWh/helår. En ökning med 70 % från 
dagens nivå!
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Reflektioner
Sveriges elförsörjning är på väg att förändras. Elcertifikaten, 
som gynnar förnybar energi, har en avgörande betydelse för 
detta. Den direkta kostnaden för oss enskilda abonnenter är 
ca 3–4 öre/kWh. Men tack vare att den nya elproduktio-
nen nu är så pass omfattande så pressas elpriset. Vi har nu 
en överskottsmarknad som bl a bidrar till att kärnkraftsav-
vecklingen kommer att fortsätta inom en snar framtid.

Elpriset är också lågt beroende på att elanvändning- 
en idag är lika omfattande som för 20 år sedan. Efterfråge-
ökningen har uteblivit. Men nya aktörer tror på det för-
nybara. Biokraften var först att byggas ut, men den stora 
potentialen framöver tycks vara vindkraft som svarade för 
0,8 TWh år 2004 – ifjol var produktionen ca 10 TWh och 
prognosen säger 17 TWh inom 2–3 år. Den snabba expan-
sionen är, förutom elcertifikaten, en följd av korta ledtider 
fram till att ett vindkraftsverk är uppfört, dessutom är in-
vesteringen relativt låg och därmed minskar den ekono-
miska risken i jämförelse med ny kärnkraft.

Den pågående förändringen av elförsörjningen innebär 
att den kommer att bli avsevärt mer decentraliserad än tidi-
gare. Det ställer nya krav på exempelvis Svenska Kraftnät 
som bl a är balansansvariga. Nya företagsformer kommer 
säkerligen också att etableras. För det gäller ju även fram-
över att klara högt ställda krav på ”Security of Supply”.•

Erik Ek, driftchef på Svenska Kraftnät, bedömde att tre kärnkraftsverk kommer 
att vara avvecklade runt år 2020 p g a ålder och dålig lönsamhet. Kommersiel-
la skäl gör att de ställs av.

Lina Palm, energidi-
rektör på Skogsindu-
strin och i den tyngre 
industrins samverkan 
i SKGS, ser gärna 
framtida lösningar 
med kärnkraft.

Ulrika Jardfelt, vd för Svensk Fjärrvärme: Fjärrvärmen är i stort sett färdigut-
byggd sedan 2008, men det finns fortfarande utrymme för ökad elproduktion 
med ca 5 TWh i näten.

ELPRODUKTION I SVERIGE, TWh

Fakta

Under 2012 exporterade Sverige netto nära 20 TWh el. Till detta bidrog 
framförallt hög produktion från vattenkraft samt tillväxten av vind- 
och biokraft i kraftvärmeverk och el från industrin, här redovisat under 
kraftvärme.

ENERGI:
På våra elräkningar redovisas förbrukningen i kilowattimmar, 
kWh. Sveriges energiomsättning anges vanligen i terawatt-
timmar. 1 TWh = 1 miljard kWh.

EFFEKT:
En kall vinterdag är effektbehovet ca 5 kW för en normal 
eluppvärmd villa i Mellansverige. Under sommaren sjunker 
elbehovet (läs effektbehovet) i samma hus till ca 15 % av 
vinterns toppeffekt.

Vattenkraft Kärnkraft Kraftvärme Vindkraft

1995 67,3 67,0 9,6 0

2012 78,4 61,0 15,4 7,2

2012 Summa Varav el

Bostäder och service 146 72

Industri 145 53

Transporter inrikes 86 3

SUMMA 377 128

El är viktigt, men man bör komma ihåg att det trots allt är en mindre 
del av Sveriges energianvändning. Värt att känna till är att energi-
användningen inte ökar, den var t ex 380 TWh år 1995.

ENERGIANVÄNDNING OLIKA SEKTORER, TWh

ELPRODUKTION I SVERIGE, TWh
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Jordbruket och skogsbruket formar land-
skapet varje dag, därför måste dessa nä-
ringar också vara med när landskapsfrågor 
diskuteras. Det är en av anledningarna till 
att KSLA överväger att starta Landskaps-
noden – en oberoende arena för dialog 
och samtal om hållbar utveckling i ett land-
skapsperspektiv.
Text & foto: Anders Esselin.

Landskapsnoden
– för dialog om landskapet

År 2004 blev Vilhelmina Model Forest den första modellskogen i Europa. Syftet 
med Vilhelmina Model Forest är att uppnå ett långsiktigt uthålligt brukande 
av landskapet baserat på lokalt deltagande i Vilhelmina kommun. 
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En av vår tids allra största utmaningar handlar om hur vi ska 
kunna nå en hållbar utveckling, det vill säga en utveckling 
som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En håll-
bar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med 
de sociala och ekonomiska utmaningar vi möter.

Det här är också anledningen till att landskap idag upp-
märksammas och diskuteras i allt fler sammanhang. För det 
är ju i landskapet vi lever våra liv, det är här många olika 
slags värden och tillgångar möts, det är här olika verksam-
heter och intressen ska ha möjlighet att fortleva och ut-
vecklas, det är här vi ska tjäna vårt uppehälle, inspireras, få 
energi och läka. 

Idag lider landskapen och förvaltningen av mark och 
vatten av en sektorisering där olika myndigheter hanterar 
olika samhällsintressen. Sällan utvecklas och används ett 
integrerat perspektiv där flera intressen samtidigt tas med 
i beräkningen och vägs mot varandra. Sektorisering är 
framför allt påtaglig på nationell och regional nivå, medan 
kommunerna förväntas göra helhetsbedömningar i sin över-
siktsplan. 

Samtidigt händer det väldigt mycket spännande på lokal 
nivå i Sverige idag. Människor samlas, sitter ner tillsam-
mans och diskuterar hur man bäst ska ta hand om den där 
sjön, den där våtmarken, den där skogen, den där älvdalen 
eller vad det nu är för ett område. Biosfärområden, modell-
skogar, världsarv, fiskeområden och vattenråd är exempel på 
lokala, lovande och ambitiösa initiativ där man experimen-
terar med olika koncept på temat hållbara landskap. 

Och det finns mycket, mycket mer som är på gång. I 
början på juni landade en broschyr om ”Sigtunaprojektet 
– ett landskap för alla” i brevlådor i Sigtuna. I denna bro-
schyr berättas det om att en mängd lokala aktörer, tillsam-
mans, vill använda ”en visionsdriven planeringsprocess” för 
att utveckla området kring Garnsviken i Mälaren. Detta är 
bara ett av många exempel där lokala aktörer nu tar egna 
initiativ.

Landskapet framstår på många sätt som en god plattform för 
en nödvändig dialog om en komplex och osäker framtid. 
Landskap och landskapsperspektiv är begrepp som onek-
ligen låter kloka och fina på något sätt. Men om dessa be-
grepp inte landar i solida koncept och strategier, om inte 

roller tydliggörs och hinder och framgångsfaktorer definie-
ras, så är risken stor att de svävar runt som populära ord un-
der en tid för att sedan långsamt försvinna i glömskans hav. 

Inom KSLA har det under en längre tid förts diskussio-
ner om att etablera en kvalificerad och oberoende arena där 
myndigheter, organisationer, företag, forskare och allmän-
het kan mötas för dialog och samtal om landskap. Många 
inom KSLA är övertygade om att markägare, jord- och 
skogsbrukare, också måste vara med där landskapsfrågor 
diskuteras och att det kanske rent av är en förutsättning att 
dessa också ser möjligheter med ett landskapsperspektiv på 
mark- och vattenfrågorna.

Vid flera tillfällen har också representanter från olika 
myndigheter och organisationer deltagit i diskussioner på 
och med KSLA och framfört behovet av att ha tillgång till 
en oberoende plattform, inte minst för att arbeta utifrån ett 
helhetsperspektiv.

Under 2014 bedrivs därför projektet Landskapsnoden 
inom KSLA. Som en start för projektet hölls en workshop 
för ledamöter den 15 maj. 18 personer från KSLA:s alla 
tre avdelningar (allmänna, jordbruk och skogsbruk) deltog 
i fyra timmars livliga diskussioner med utgångspunkt i frå-
gorna: Varför landskapsperspektiv? Varför KSLA? Vision? 
Möjlig verksamhet och aktiviteter? Hinder och framgångs-
faktorer? Långsiktig finansiering?

Resultatet blev en hel vägg fylld med kloka synpunkter 
och lovande idéer. Dessa inspel kommer nu att vägas sam-
man med resultatet från ett antal telefonintervjuer, inspel 
via e-post och genomläsning av diverse dokument. Under 
hösten kommer huvuddelen av jobbet inom projektet att 
handla om att mejsla fram en tydlig verksamhetsidé, fila 
på organisation och hitta långsiktig finansiering. Tanken är 
också att ett par seminarier ska hinnas med inom projektet. 

Projektet finansieras av medel från Jordbruksverket och leds 
av Anders Esselin, Man & Nature. Det finns också en 
styrgrupp för projektet som består av KSLA-ledamöterna 
Åke Clason, Sven-Erik Hammar, Margareta Ihse, Ann 
Norderhaug, Ingrid Sarlöv-Herlin, Marie Stenseke samt 
Eva Ronquist.

För frågor och/eller inspel till projektet, kontakta:
Anders Esselin, 070-273 09 45, anders@mannature.se

Kultur- och naturlandskapet kring Garnsviken i Mälaren är resultatet av 
mänskligt brukande i över tusen år. Här har Sigtuna Golfklubb, Naturskydds-
föreningen i Sigtunabygden och STERF (Scandinavian Turf and Environment 
Research Foundation) tagit initiativ till ”Sigtunaprojektet – Ett landskap för 
alla”. Projektet har ambitionen att engagera så många som möjligt i en dialog 
om områdets helhet och tillgänglighet.
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– Komplexiteten i skogen har ökat mar-
kant, inledde Skogsavdelningens ordfö-
rande Tomas Lundmark. Från 1940-talet 
fram till 1970-talet handlade det mest 
om att producera timmer och massaved. 
Sedan dess har antalet intressenter i sko-
gen ökat markant. Det är naturligt att 
skogen i dag engagerar fler myndigheter, 
såväl centralt som regionalt ända ner till 
kommunal nivå. 

Ny skogspolitik gav 1993 års skogsvårdslag 
– Nu ska jag prata om mitt favoritämne 
– skogspolitik! Skogsstyrelsens general-
direktör Monika Stridsman berättade att 
hon hade förmånen att sitta med i den 
utredning som ledde fram till 1993 års 
skogsvårdslag. Skogsbruket hade då börjat 
ifrågasättas allt mer, kalhyggesdebatten 
levde fortfarande, och det fanns en allmän 
oro för vart skogsbruket var på väg. Det 
fanns också irritation, näringen tyckte det 
var alldeles för mycket detaljreglering. 

Efter tre års arbete föreslog utredning-
en en helt ny skogspolitik, som byggde på 
två jämställda mål: skogsproduktion och 
miljö. Det skedde också en tydlig avreg-
lering, ”frihet under ansvar” var parollen. 
Röjningsplikten försvann, liksom gall-
ringsplikt och avverkningsplikt för gam-
mal skog. 

– Det fanns en oro för hur näringen 
skulle klara sitt sektorsansvar i den nya 
friheten, och allt har väl inte blivit helt 
perfekt, menade Monika Stridsman. 
Miljöhänsynen i skogsbruket har länge 
varit ett problem. Skogstyrelsens åter-
kommande mätningar har visat på stora 
brister, men skogsnäringen har inte känt 
igen sig. Det har varit mycket diskussioner 
kring just mätfrågor, men också om olika 
målbilder. Vad innebär god miljöhänsyn i 
skogen – egentligen?

För att reda ut det genomförde Skogs-
styrelsen för ett par år sedan ett dialogpro-
jekt. Myndigheter, skogsnäring och ideella 
organisationer diskuterade sig gemensamt 
fram till vad som är god miljöhänsyn i oli-
ka situationer. Monika Stridsman hävdade 
att det var ett framgångsrikt arbete, som 
nu håller på att implementeras ute i bran-
schen. Hon avslutade med att sia om vad 
som väntar oss i framtiden (se ruta).

”Udda” förvaltningsmodell
– Sverige har en helt unik förvaltnings-
modell, sade Lars-Erik Liljelund, tidigare 
generaldirektör för Naturvårdsverket och 
senast vd för Mistra. Vår modell, med 
självständiga myndigheter och relativt 
små departement, finns i princip inte nå-
gon annanstans i världen. Det normala är 
stora departement som styrs direkt av en 
minister.

Vår modell ställer till en del problem 
i Bryssel; delegater från andra EU-länder 
vet inte vad en svensk myndighetsperson 
representerar – myndigheten eller den 
svenska regeringen? 

– Det finns samtidigt ett vanligt miss-
förstånd kring det den svenska modellen, 
menade Lars-Erik Liljelund. Självfallet 
styr regeringen över ”sina” myndigheter. 
Men ministrarna får inte lägga sig i en-
skilda ärenden – då blir det otillåtet mi-
nisterstyre. Sedan är det en annan sak att 
politikerna ofta inte vågar lägga sig i myn-
digheternas arbete… 

Det var länge ganska tyst i den 
svenska skogen, kanske som en följd av 
certifieringen. Men skogsdebatten tog 
ny fart med Maciej Zarembas artikel-
serie i DN 2012. Den har följts upp av 
Naturskyddsföreningen, som hävdar att 
Sverige inte alls klarar miljömålen i sko-
gen.

Myndigheterna kring skogen 
– nu, då och i framtiden
Ska skogen hanteras av en särskild myndighet eller är det bättre att lägga in 
de regionala skogsfrågorna i länsstyrelserna? 

Det har varit en återkommande fråga i Sverige och det var också en frå-
ga vid Skogsavdelningens möte den 10 april 2014. Överläggningsämnet var 
”Myndighetsstrukturen kring skogen – nu, då och i framtiden”. 
Text: Carl Henrik Palmér  •  Personfoton: resp myndighet. Övriga foton: Ylva Nordin.
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→

– Det är ett problem att miljömål är 
svåra att mäta – det går alltid att hävda 
att de inte uppfylls, fortsatte Lars-Erik 
Liljelund, och citerade Fritiof Nilsson 
Piraten: ”Den som säljer gummiband 
per löpmeter måste ha en god karak-
tär.” Det är kanske lite samma i sko-
gen. Miljöfrågorna kräver tålamod – 
och karaktär. 

– Men skogsdebatten kommer sä-
kert klinga av igen, spådde han. Det 
går i cykler, kanske blir det 25 lugna 
år nu… 

I EU har Sverige inställningen att 
vi ska själva bestämma över vår skog 
– vi är emot en gemensam skogspoli-
tik. Det kan vara en farlig inställning, 
menade Lars-Erik Liljelund. Även om 
det inte finns någon skogspolitik i EU, 
så påverkas skogen av en massa andra 
direktiv, t ex art- och habitatdirekti-
vet, Natura 2000 och ramdirektivet 
för vatten. Och EU-direktiv är inte 
bara ord, länderna måste implementera 
dem i sin nationella lagstiftning. 

Finland har intagit en helt annan 
position än Sverige, och bejakar in-
ternationellt samarbete kring skogs-
frågor. De anser att det är bättre att 
vara med och påverka än att ställa sig 
utanför. 

Lars-Erik Liljelund jämförde med 
den gemensamma jordbrukspolitiken; 
de som har en dogmatisk, negativ in-
ställning och mest gnäller får svårt att 
påverka innehållet. 

Många myndigheter…
Maria Norrfalk, landshövding i Dalar-
na och tidigare generaldirektör för 
Skogsstyrelsen och Sida, gav en över-
siktlig modern svensk skogshistorik (se 
ruta) som övergick i nutid:

År 2012 lade förre generaldirektö-
ren Mats Sjöstrand fram utredningen 

”Statens regionala förvaltning” och 
föreslog att Skogsstyrelsens regionala 
verksamhet skulle föras över till läns-
styrelserna. Han ansåg att rådande 
organisation är oklar för skogsägaren. 
Vilken myndighet ansvarar för vad? 
Det gällde speciellt naturvård och 
kulturminnesvård, men även lands-
bygdsprogrammet och viltförvaltning. 
Alla miljökvalitetsmål ligger under 
länsstyrelsen utom ”Levande skogar”, 
som ligger hos Skogsstyrelsen, menade 
Sjöstrand. Skogen är viktig för länens 
utveckling. Skogsstyrelsens kompe-
tens behövs därför inom länsstyrelsen 
– och länsstyrelsens kompetens behövs 
i skogen. 

Men så blir det inte – regeringen 
har inte ”köpt” Sjöstrands förslag. 
Samtidigt har en ny utredning tillsatts 
som ska se över myndighetsstrukturen 
inom miljöområdet – dock endast de 
myndigheter som ligger under miljö-
departementet.

– Det är lite konstigt, sade Maria 
Norrfalk. Det är många myndigheter 
som påverkar skogen: Naturvårdsver-
ket, Riksantikvarieämbetet, Jordbruks- 
verket, Havsmyndigheten, för att 
nämna de vars regionala verksamhet 
samordnas via länsstyrelsen, och så 
Skogsstyrelsen.

– Den nya utredningen ska bara 
se på Naturvårdsverket och Havs-
myndigheten, vilket känns otroligt 
snävt. Speciellt som regeringen sam-
tidigt sätter igång arbetet med ett 
Nationellt skogsprogram, där just hel-
hetssyn lyfts fram som en ledstjärna. 
Alla ska vara med, allas åsikter ska 
höras.

Maria Norrfalk avslutade med en 
lakonisk kommentar:

– Efter 25 år i statens tjänst vet jag 
att inget avstånd är så långt som mel-
lan två departement! 

Maria Norrfalk. Monika Stridsman. Lars-Erik Lilljelund.

15
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Vid den efterföljande debatten lyftes en mängd frågor, bland annat: 
• Är det staten som styr myndigheterna eller myndigheterna som styr staten? 
•  Behövs en speciell myndighet för skogen? Skogen blir ju allt mindre viktig i den 
svenska ekonomin – skogsbruket och skogsindustrin svarar i dag tillsammans för 
knappt två procent av Sveriges BNP? 
• Vilken roll har kommunerna i skogsfrågor? 
• Utbildningskampanjerna Rikare Skog och Grönare Skog var mycket framgångsrika 
i att sprida kunskaper till skogsägarna. Planeras någon liknande kampanj på temat 
”ekosystemtjänster i skogen”? 
• Länsstyrelserna är i dag ett ”avvägningsinstrument” mellan olika samhällsintressen. 
Är det då bra eller dåligt att skogen inte ingår i länsstyrelsernas ansvarsområde? 
• Att arbeta med skog är att arbeta med människor. Det finns en tendens att 
Skogsstyrelsen lyfter fram det som är dåligt i skogen, t ex vad gäller miljöhänsyn. Det 
är inte så klokt om man ska få med sig människor, beröm är effektivare. 
• Överimplementerar Sverige EU:s direktiv – som när Art- och habitatdirektivet nyli-
gen ”flög in” i skogsvårdslagen?

Monika Stridsmans framtidsspaning
•  EU-arbetet kräver betydligt större samverkan mellan myndigheterna i Sverige.
•  ”En dörr in” kommer starkt. Det är ett system där medborgaren, t ex en skogsägare, 
inte ska behöva leta sig fram mellan myndigheter utan automatiskt slussas till rätt 
instans för sin fråga. 
•  Myndigheterna kommer att få mindre resurser, och måste därför bli effektivare i sin 
tillsyn.
•  Regeringen har gett grönt ljus för ett Nationellt skogprogram, och det arbetet kom-
mer att påverka arbetet med skogspolitiken. 

Forts.

Myndigheterna kring skogen 
– nu, då och i framtiden

16

Maria Norrfalks historik
•  1990 var allt i skogen reglerat. Det var föryngringsplikt, röjningsplikt, gallringsplikt och 
avverkningsplikt för gammal skog. Vi hade en skogsvårdsavgift som fördes tillbaka till 
skogsbruket i form av statsbidrag för dikning, vägbyggen m m. Naturvården fanns med 
i skogsvårdslagen, men var inte alls så framträdande som i dag. Vi hade Skogsstyrelsen, 
som var en central expertmyndighet, och 21 självständiga skogsvårdsstyrelser, med 
länets landshövding som ordförande. Skogsstyrelsen hade ett långtgående samarbete 
med länsstyrelserna, men det var ibland lite knöligt, p g a olika myndighetskulturer.  
•  1994 fick vi den nya skogspolitiken. Ett stort internt förändringsarbete satte igång i 
Skogsstyrelsen och det blev stort lyft för miljökunnandet.  
•  1999 kom Grönare Skog, en kampanj för att praktiskt genomföra den nya skogspo-
litiken. Den kan ses som en fortsättning på utbildningskampanjen Rikare Skog, som 
syftade till att öka integrationen mellan skogsskötsel och naturvård.
•  I mitten av 1990-talet föreslog Regionberedningen att skogsvårdsstyrelserna skulle 
inlemmas i länsstyrelserna. Förslaget föll som tur var, utom på Gotland. 
•  1996 sjösattes en ny organisation, de 21 skogsvårdsstyrelserna blev 11 regioner medan 
distrikten behölls i princip intakta. 
•  Under åren efter millennieskiftet blev Skogsstyrelsen en samlad enmyndighet, som är 
det normala i staten i dag. 

•
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Fysingen – tätortsnära fågelparadis
Sjön Fysingen ligger i ett odlingslandskap i Sigtuna kom-
mun och var första anhalten på KSLA:s vårexkursion. Vi 
stannade till på Ströms Gård, som arrenderas och drivs av 
ledamoten Eva Pettersson med make Peter Saarikoski, för 
att lära mer om aktiviteterna i området.
Text: Ylva Nordin  •  Foton ur Eva Petterssons och Jan Franzéns presentationer.

Sjöns norra del är naturreservat och fågelskyddsområde som 
har restaurerats för större tillgänglighet för såväl människor 
som för fåglar. Sigtuna kommunekolog Jan Franzén job-
bar med planering i naturreservaten och är beställare av 
diverse naturvårdstjänster – av t ex Ströms Gård HB som 
från och med sommaren 2009 är ansvarigt för skötseln av 
naturreservatet enligt avtal med länsstyrelsen.

För knappt 10 år sedan bestod Fysingens norra del av 
strandängar som inte hävdats på kanske 30–40 år och sjön 
var ordentligt igenväxt av bladvass m m. Jan Franzén berät-
tar att när ett antal Rosersbergsbor ville förverkliga dröm-
men om ett fågeltorn tyckte Sigtuna kommun att platsen 
var för fin för att de inte skulle engagera sig. Så kommunen 
sökte bidrag från Naturvårdsverket för att åstadkomma 
något på privat mark (ägd av Wallstanäs AB) som är ett 
statligt naturreservat… Den komplicerade processen krävde 
samarbete mellan lokala organisationer, markägare och ar-
rendatorer och inom ett år efter arbetets start byggdes få-
geltornet.

Sjön och fågelskådarplatserna är förbundna med 
Åholmens parkeringsplats med ett spångsystem som hål-
ler för permobil och det går att mötas på flera mötesplatser 
eller knutpunkter i systemet. På det sättet styr man också 
besökare så att de bara finns på några leder inom reservatet.

– Vi stör inte fågellivet och vi stör inte varandra på det 
sättet. Vi ville erbjuda alla möjligheter att ta sig till platsen, 

även om man har svårt att gå. Vi har inte kommit på någon 
lösning för att få upp rullstolar i tornet än men det finns 
plattformar dit man kan ta sig med rullstol och fram till 
vattenkanten för att få utsikt över hela sjön. De är nästan 
mer välbesökta än fågeltornet, säger Jan Franzén.

Ett spångsystem gör sjön tillgänglig för alla samtidigt som de styr besökarna 
till ”rätt” platser.

Att få fram den ”blå bården” var ett av målen vid restaureringen av sjön Fysingens norra del.

→
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Korna en förutsättning för restaurering
En nödvändig åtgärd var att få bort bladvassen som tog för 
sig av de gamla sjöängarna. Här startade samarbetet med 
Ströms Gård. 

– Det handlade om stängsla upp så mycket som möj-
ligt av norra delen av Fysingen för att få in bete. Men det 
räckte inte med att skicka in några Highland Cattle utan  
ett ganska intensivt arbete började – ”brutal naturvård” 
brukar vi kalla det när vi skickar ut maskiner och fräser 
upp strandängar. Enligt många är det emot alla regler men 
med en titt i backspegeln kan vi säga att vi har ett av de 
mest lyckade exemplen på sjörestaureringar i Stockholms 
län. Och nyckeln är korna, vi kan inte restaurera om vi inte 
kan garantera betet.

Eva Pettersson berättar att redan 2005 införskaffades 
16 stycken Highland Cattle. Det var stor efterfrågan på be-
tesdjur som kan hjälpa till att hålla ordning på reservaten.

– Fysingen var faktiskt ett av de första områdena som 
kossorna kom till och det var innan vi själva flyttade till 
Ströms Gård. De har gjort ett fantastiskt jobb, de är ena 
riktiga gräsklippare.

– Alla våra beten hänger på gott samarbete med våra 
entreprenörer. Vi har sökt samarbete med många lantgårdar 
i Sigtuna, men det är väldigt få lantbrukare som vill gå in 
med sina djur och beta tätortsnära med allt var det innebär, 
berättar Jan Franzén.

På frågan vad ”allt vad det innebär” betyder, fortsätter 
han:

– Allt vad det innebär med tätortsnära bete kan vara allt 
från tjuvslakt, att man provar sin pitbullterrier på kor, att 
dagisgruppen går in för att klappa tjuren o s v… Klippa upp 
staket, kissa på staket, ni anar inte… Det är risker som få är 
beredda att ta och man måste göra ekonomiska uppgörelser 
för entreprenörers ökade kostnader.

Ändå har de flesta insikten idag att djur ska ha det bra 
och många vill ha djur omkring sig helt naturligt. Det ger 
också en annan sida av saken som Eva Pettersson tar upp: 

– Våra Highland Cattle är väldigt duktiga på att gå i 
våtmark där det är blött. Vi kan se hur de går ner i vattnet 
och undra om de kommer att komma upp överhuvudtaget. 
Jodå, de ålar upp, leriga över hela kroppen… ibland blir vi 
anmälda av folk som tycker att det är synd om korna – ”ska 
de verkligen gå i den här leran?!” Svaret är att: ja, det ska 
de – annars skulle de inte gå där alls.

– Det är alltså också en sorts risk att många bryr sig om 
djur idag. Det var helt annorlunda för 20 år sedan och det är 
jättebra. Men idag vill många, enkelt uttryckt, att korna ska 
ha ungefär samma miljö som marsvinen därhemma, menar 
Jan Franzén.

Fågellivet – bland människor
Delar av området är fortfarande igenvuxet med sälg och med 
vass, men det har hänt mycket på ett par år. Backsipporna 
börjar komma tillbaka, låsbräken och andra växter börjar 
återigen komma fram.

– Och ute på ängarna kan vi se den där blå vattenbården 
som vi så gärna ville ha tillbaka. Bladvassen utträngd ut i 
vattnet, sjöängen betad och mycket fåglar naturligtvis. Det 
är det vi eftersträvar när vi pratar restaurering av sjöängar.

Direkt efter fräsningarna av strandängarna dök tuvsnäp-
pan dök upp.

– Vid restaureringar svarar fåglar nästan direkt, berättar 
Jan Franzén. Jobbar vi med växter får vi ha ett 30–40-års-
perspektiv, men fåglar är väldigt tacksamma. Och kommer 
fåglarna så kommer engagemang från olika människor.

En fågel som dragit folk till platsen är den gula citronär-
lan som är ovanlig så här långt norrut. En annan som varit 

Fågellivet engagerar alltfler människor. Utan Ströms Gårds Highland Cattle hade stranden inte kunnat restaureras, men mer ”brutal naturvård” behövdes också.

Tuvsnäppan svarade direkt på restaureringen. Backsippan har återkommit. Pungmesen och citronärlan hör normalt inte hemma på dessa breddgrader men trivs.
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NATUREN OCH KULTUREN

Owe Quennerstedt berättar att Arlanda består av 3  400 
hektar mark. Tre fjärdedelar är banor, byggnader, termina-
ler och vägar innanför själva flygplatsstaketet, resten ligger 
utanför. 

– Det här var jordbruksbygd innan flygplatsen kom hit 
och på området finns ca 250 hus, allt från herrgårdar till 
utedass och många gamla torp. Tidigare togs husen inte så 
väl om hand, de kändes nog mer som ett besvär när man 

En bussresa mellan himmel och jord

började bygga flygplatsen. Men idag försöker vi sköta om 
våra gamla hus och få flera i användbart skick. Just nu pågår 
ett projekt att åstadkomma godkända avloppsanläggningar.

Ungefär 50 fritidshus och 15 permanentbostäder hyrs 
ut här och dessutom 15–20 lador till bilintresserade m fl, 
sådana som vill ha någonstans att meka eller bara ha ett 
förråd. Lokalerna är eftertraktade, det finns inga vakanser. 

Många av husen är mycket gamla. Åsbyområdet i norr 
köptes så sent som 2000 för att anlägga en fjärde bana, som 
ännu inte blivit av. Där ligger tio torp varav de flesta är från 

Säg ”Arlanda flygplats” och vad tänker du på? Den vanli-
gaste bild som Arlandas resenärer och förbipasserande 
har är förmodligen startande och landande flygplan över 
ett platt markområdet fyllt av breda asfalterade stråk och 
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hett stoff på sistone är pungmesen, vars bo ser ut som en 
pung. Den hör normalt också hemma längre söderut. Att 
Jan Franzén tar upp den beror på att den blev riksbekant 
efter att ha byggt bo ganska nära ett hus vid Fysingen.

– En morgon vaknade ägaren av att det stod 30–40 per-
soner med långa kikare precis utanför fönstret. Det ledde 
till ett pådrag om fastighetsgränser o s v. Det får oss att 
komma ihåg att om man jobbar med att göra ett område 
så här populärt så måste man också tänka nästa steg: hur 

ska vi kunna ta emot alla dessa människor utan att skapa 
onödiga konflikter?

Ströms Café, som Eva Pettersson och Peter Saarikoski 
startat, lockar besökare men gör det också möjligt att samla 
intresserade människor för föreningskvällar o s v. Här finns 
t ex en fri grupp, Fysingegruppen, som intresserar sig för 
allt som rör Fysingen, men det gemensamma intresset är 
just fåglar – och samvaro – och båda kan man få på denna 
plats.

Delar ur restaureringsarbetslaget.

•

Text: Ylva Nordin

låga (ja, förutom flygledartornen) byggnader i modern 
stil, betong och stål…

Vid vårexkursionen i maj stiftade akademiens ledamö-
ter bekantskap med andra sidor av Arlanda. Flygplatsen 
ligger i den vackraste mellansvenska natur- och kultur-
miljö där det pågår ett intensivt arbete för att begränsa 
flygets negativa påverkan.

Det statliga bolaget Swedavia förvaltar, driver och 
utvecklar tio svenska flygplatser. Visserligen maj, men 
en regnig och ganska kall dag är det skönt att sitta i en 
varm och bekväm buss på tur runt Arlanda och lyssna till 
Swedavias markförvaltare. 
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– Skjutshållet och hästdroskan användes ända till 1925, 
då man satte in buss nr 25 som gick från Norra Bantorget 
till Långhundra. Med den tog det 4,5 timme till Åsby mot 
två dagar om man åkte med hästskjuts.

Det gamla stallet är bevarat med golvplank och allt 
och är idag en bypub, ”Stegrande Ponnyn”. Där förvarar 
man faktiskt den bila som användes på avrättningsplatsen 
Svartbäcken, i södra delen av Arlandaområdet. 

– Den sista som miste huvudet där var Greta Stina 
Ersdotter, det skedde den 28 
februari 1829. Hon hade ett för-
hållande med Jan Andersson som 
hon vara piga hos och förgiftade 
hans fru med arsenik till frukos-
ten… 

Området är rikt på fornläm-
ningar, t ex har man alldeles ny-
ligen hittat en fornborg och en 
boplats från bronsåldern. Nära 
Halmsjön finns det som kallas 
dragbåtsrännan mellan åsarna. 
Vikingarna grävde ut den för 
att kunna dra sina skepp mellan 
vattenvägarna Långhundraleden 
och Mälarleden.

1700-talet. Där vi kör högt uppe på åsen ser vi rester av 
gamla trädgårdar och uthus nedanför oss på bägge sidor. 

– Det här som kallas Kungsvägen var redan på 1500-ta-
let huvudvägen mellan Uppsala och Stockholm. Rövarna 
gjorde att man måste ha eskort när man färdades då. Det 
sägs att även drottning Christina suttit här på en sten och 
pustat ut, berättar Owe Quennerstedt.

Åsby gård längst i norr fungerade som skjutshåll och det 
har även varit värdshus. 

Arlanda sett norrifrån. Foto: Wikimeidia Commons/Brorsson.

Åsby gård. Ledamoten Åke Bruce passar på att besöka Stegrande Ponnyn. Foto: Ylva Nordin.
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Växter och djur
Naturligtvis finns det flera områden med gamla träd. 
Kristinelunds ekbackar i östra delen har enligt en natur-
inventering 2010 ett av Sigtuna kommuns mest värdefulla 
ekbestånd med träd som lär vara över 300 år.

– I väster har Swedavia ett eget naturreservat på 8 hektar 
– Laggatorp – med småtallar som ska vara ca 250 år gamla. 
Där har vi gjort en ny och snygg skyltning och liten bänk 
som att sitta på.

Den botaniskt lagde kan också finna pärlor här. Lejdens 
naturvårdsområde längst i öster är ett samarbete med 
Världsnaturfonden och Länsstyrelsen. Där har marken varit 
betad i flera hundra år vilket bl a gett förutsättningar för ett 
bestånd av Finnögontröst, en liten rödlistad blomma, och 

→
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även Fältgentiana. Det finns några områden med naturbete, 
bland annat sköter ett antal Highland Cattle en del av natur-
vården, och fler platser ska hägnas in för bete. Åkermarken 
är sämre omhändertagen men Owe Quennerstedt hoppas 
att en ny arrendator ska förbättra situationen. 

Intressant nog är den motocrossbana som Sigtuna kom-
mun hyr mark till på området en förutsättning för en helt 
annan rar figur: Bibaggen.

– Bibaggen är en liten rödlistad skalbagge. Att den finns 
här sägs bero bara på crossbanan för den trivs där sand är 
i rörelse. Så även om någon tycker att cross är något som 
fördärvar naturen så har det i det här fallet bidragit till att 
vi har en bibagge!

Fältgentiana (Gentianella cam-
pestris) och Finnögontröst (Euph-
rasia rostkooviana ssp. fennica). 
Foto: Swedavia. 

MILJÖN OCH KLIMATET

Flygplatsen Arlanda betraktas som en förebild när det gäl-
ler miljöarbete. Malin Fridlund, som jobbar på Arlandas 
Miljöenhet med mark- och vattenfrågor, berättar att 
Arlanda och Swedavias andra flygplatser var de första 
att nå högsta nivån i den internationella Airport Carbon 
Accreditation, som handlar om att kartlägga, minska och 
hålla koll på den koldioxidbelastning en flygplats har.

– Det är roligt och bevisar vilket ambitiöst klimatarbete 
vi har och tänker fortsätta att ha, säger hon.

Vatten och värme
Allra först på vår rundresa passerar vi en av Arlandas 
fyra dagvattenanläggningar där allt vatten som påverkas 
av flygplatsen tas om hand. Just denna anläggning vid 
Halmsjöbäcken hanterar vattnet från flygplatsens bana 3 
men alla fungerar enligt ungefär samma princip. Väster om 
bana 1 ligger Kättstabäckens dagvattenanläggning med 
samma uppdrag. De två bäckarna löper samman nere vid 
Bro där Märstaån börjar, den som sedan för vattnet ut i 
Mälaren. Det är framförallt under vintern som vattnet 
måste tas om hand, då det är bemängt med halkbekämp-
ningsmedel, främst natriumformiat – lättnedbrytbara äm-
nen men som förbrukar mycket syre.

Halmsjön. Foto: Wikimedia Commons/Axel Pettersson.

– Dagvattnet leds in olika gummiförsedda dammar där 
det luftas och där mikroorganismer får bryta ned det orga-
niska materialet innan det slussas vidare till bäcken. Ofta 
stänger vi in vattenvolymen så den står där i 3–5 veckor un-
der vintern när det är som kallast för att nedbrytningen ska 

Bibagge (Apalus bimaculatus). 
Foto: Wikimedia Commons/T Cegy.
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förbruka syre i våra dammar istället för 
i vattendragen. Syret där behövs ju för 
allt levande, organismer, plankton o s v, 
säger Malin Fridlund.

I viss omfattning undviker man 
kemisk halkbekämpning genom flyg-
platsens akvifäranläggning, ett under-
jordiskt vattenmagasin som fungerar 
som energilager.

– Jord och grusmaterial och vatten 
är insprängt med lermaterial – till en 
del utnyttjar vi Stockholmsåsen – och 
magasinet har en varm och en kall sida. 
På vintern så kör vi ner kyla i ena änden 
av energilagret och tar ut den värme 
som vi har lagrat under sommartid och 
tvärtom på sommaren då vi använder 
kylan som vi lagrat på vintern, som en 
termos kan man säga. Värmen används 
bl a till markvärmeslingor vid termi-
nalerna, vid gaterna, så att vi inte be-
höver halkbekämpa mark lika mycket, 
och även till att förvärma ventilations-
luften i terminalerna. Kylan används 
till att förkyla ventilationsluften på 
sommaren så det inte blir alltför varmt 
i terminalerna och även till datorrum 
och restauranger.

Förutom halkbekämpning kräver 
trafiksäkerheten att planen avisas på 
vintern – ungefär 10  000 avisningar 
görs på ett år med glykol på speciella 
platser där det finns uppsamlingsmöj-
lighet. Ca 1 000 ton glykol går åt på 
en säsong.

– Efter avisningen sugs största de-
len av glykolen upp av sugbilar. Det 
som inte kan sugas upp rinner ned i 
ett ledningssystem och samlas upp i 
stora glykoldammar på södra delen av 
flygplatsen. Det blir alltså två fraktio-
ner; den som är uppsugen innehåller  
ungefär 10–15 % glykol och skickas 
antingen till Mälarenergi Reningsverk 
i Västerås, eller så går den till en 
testanläggning för glykolåtervinning 
som finns på flygplatsen, där den görs 
till industriell glykol som säljs till bl a 
färgindustrin. Den fraktion som led-
ningssystemet för till glykoldammarna 
leds senare till Käppala Reningsverk, 
det kommunala reningsverket på 
Lidingö dit vårt spillvatten går.

All snö som plogas undan från 
flygplatsens 3 miljoner kvadratmeter 
yta bidrar till att få ned glykolkoncent-

rationen till 0,2–2 % i det vatten som 
leds till Käppala. Snön körs till stora 
snötippar där pistmaskiner plattar till 
den så mycket som möjligt. Det kan 
behövas när det är en snörik vinter.

– Vintern 2009–2010 kom 190 cm 
snöfall och då fick vi en total snövolym 
som motsvarade nio Globen, berättar 
Malin Fridlund. När det blir så mycket 
kan det ligga kvar snö till september.

På Arlanda finns också interna re-
ningsverk där metaller och olja från 
verkstäder och avisningshallar avskiljs 
från spillvattnet. 

En nationell screening år 2006, 
gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet 
och Naturvårdsverket, avslöjade pfos 
(perfluoroktansulfonat), ett orga-
niskt ämne som inte bryts ned utan 
blir persistent i naturen, i vattendrag 
nedströms Landvetter i Göteborg. 
Kopplingen till brandövningsplatser 
på flygplatser gjordes – tidigare an-
vändes brandsläckningsskum där pfos 
ingick – och pfos är konstaterat även 
på Arlanda. 

– Sedan 2009 har vi drivit ett forsk-
ningsprojekt tillsammans med IVL 

Ca 10 000 avisningar per år görs på Arlanda, vilket kräver ca 1 000 ton glykol. Swedavia arbetar med att minska användningen av kemikalier och att samla upp 
kemikalierna som används, innan de når vattendragen. Foto: Swedavia.
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Vid varje landning fastnar ca 1,7 kg däck i landningsbanan. Foto: Delta Airlines.

för att kartlägga föroreningarna och 
spridningarna, hur det beter sig och 
hur det påverkar natur och djur. Det 
sista året har vi fått en betydligt bättre 
bild av hur läget ser ut och kan agera 
utefter det, säger Malin Fridlund.

Ämnets beskaffenhet har gjort att 
pfos ingått i mängder av konsument-
produkter i Sverige och stora delar av 
världen; impregneringsmedel, hyd-
rauloljor, stekpannor, popcornförpack-
ningar…

– Det är exceptionellt bra kemika-
lier ur användningssynpunkt men väl-
digt svårnedbrytbara. Hittills har man 
ändå sett väldigt få effekter på djur och 
människor. Man har uppmärksammat 
pfos i vatten i olika kommuner och 
Vattenverket tittar på reningsmetoder 
för dricksvatten, säger hon och fortsät-
ter: 

– Det finns jättefina fiskar i 
Halmsjön men det råder fiskeförbud 
på grund av höjda halter av pfos. Man 
ska inte äta fisken i stora mängder, 
möjligen en gång i månaden. Men det 
går bra att bada i sjön – pfos tas inte 
upp genom huden.

Luften
Luftkvaliteten håller sig inom de mil-
jöföreskriftnormer som finns – lokalt 
är miljön god. Det görs terminalnära 
mätningar av bl a ozon, kvävedioxid, 
partiklar och flyktorganiska ämnen 
i ändarna av ett par av landningsba-
norna. Snarare påverkas luften av att 
biltrafikbelastningen ökar till och från 
flygplatsen.

– När det gäller flyget ska alla ut-
släpp inom en bubbla på 750 meter 
inom LTO, d v s flygens Landing and 
Take off-zon, räknas. De står för unge-
fär hälften innan vi slår i utsläppstaket. 
Andra hälften kommer från mark-
transporter till och från flygplatsen.

I Arlandas tillstånd räknas all tra-
fik in, d v s för varje resenär som tar 
bilen till och från flygplatsen räknar 
man in utsläppen från start och till-
baka. Det är svårt att påverka även om 
man försöker göra Arlanda till en stor 
nod – Arlanda Central är faktiskt lan-
dets fjärde största tågstation med pen-
deltågtrafik sedan 2012.

– Vi försöker få så bra kollektivtra-
fik som möjligt och försöker påverka 
aktörerna. Vi pushar bl a för förnybara 
bränslen och jobbar väldigt aktivt med 
taxiverksamheten. Sedan 2011 är det 

bara miljöklassade taxifordon som får 
trafikera Arlanda. Det har hjälpt till 
så att hela stockholmsregionens taxi-
flotta har moderniserats. Vi får släppa 
ut 342 000 ton koldioxid per år och vi 
har god marginal dit. Vi slog i taket 
2008–2009, men med marktrafikfor-
donens utveckling så sänker vi faktiskt 
utsläppen istället för ökar.

På frågan om nedsläpp från fly-
get berättar Malin Fridlund att flyg-
bränsledumpningar endast får göras i 
nödlägen, d v s om ett plan som måste 
nödlanda inte har använt tillräckligt 
mycket bränsle för att komma ned i 
tillåten landningsvikt. Reglerna är att 
dumpning i så fall görs i första hand 
över Östersjön och på marschhöjd, 
mycket högt upp i luften. Då hin-
ner bränslet brytas ned i atmosfären 
och når inte marken. Dumpning sker 
mycket sällan.

Det ryker till under däcken precis 
när ett flygplan landar och det beror 
på att partiklar från däcken slits loss. 

– Det är svårt att säga hur mycket 
som sprids i närområdet. Men fältper-
sonalen som skrapar bort gummirester 
varje år har räknat ut att det fastnar 1,7 
kg däck per landning i banan!

EKOSYSTEMTJÄNSTERNA

Sammy Albery Hellqvist läser en mil-
jövetenskaplig utbildning i Göteborg 
och skriver sitt examensarbete för 
Swedavia. I detta statliga bolags bo-
lagsordning står att man ska följa de 
transportpolitiska målen vari inryms 

de nationella kvalitets- och miljömå-
len. I dem är ekosystemtjänstbegreppet 
integrerat. Swedavia vill veta mer om 
hur de ska förhålla sig till begreppet 
och hur de ska arbeta med ekosys-
temtjänster. Uppsatsen är starten för 

detta men också en fråga om att ligga 
i framkant när det gäller klimatsmarta 
flygplatser.

– Det jag gör är att jag identifierar 
ekosystemtjänster, analyserar mate-
rial, fältinventerar och har samtal med 
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olika aktörer, Swedavia och andra, för 
att inte missa några viktiga ekosys-
temtjänster, berättar Sammy Albery 
Hellqvist.

Han kartlägger också ekosystem-
tjänsterna, deras tillstånd och hur 
de förhåller sig till varandra och till 
Swedavia, och hur de kan värderas, om 
det är kvantitativa data eller kvalitativa 
beskrivningar som ska användas eller 
om det finns några monetära schablon-
värden. Det kanske är lättare att få ett 
värde på t ex timmer än på vissa kultu-
rella ekosystemtjänster.

Vilka exempel på ekosystemtjänster 
finns det då kring Arlanda?

– Marken här domineras av skog 
och dit kopplas många ekosystem-
tjänster. Vi har timmer – viktigt och vi 
vill gärna ha avkastning. Friluftsliv – 
om man står ut med buller. Vi har vissa 
reglerande tjänster, som våtmarker och 
trädens förmåga att lagra koldioxid. Vi 
har stödjande tjänster som fotosyntes – 
som vi normalt tar för given och som 
sker i princip hela tiden. 

Utöver skogsfastigheten finns 
tjänster kopplade till vattendrag, t ex 
Halmsjön där man jobbar på att mins-
ka övergödningen. Det finns anlagda 
våtmarker, men också några i form av 
kärr insprängda här och där i områ-
det. Odlingslandskap som funnits här 
långt innan flygplatsen kom till; ofta 
välhävdad gräsmark med hög biologisk 
mångfald och ofta med kontinuitet på 
hävden på ungefär hundra år. 

Till sist finns det urbana området, 
som man kan kalla själva flygplatsom-
rådet, och tjänster kopplade dit.

– Mitt arbete är att utreda hur 
begreppet kan integreras i Swedavias 
verksamhet. Vad jag kan se handlar 
det främst om förändringar i mark- 
och vattenanvändningen för att be-
vara biologisk mångfald, men också 
att värna olika ekosystemtjänster. Vi 
väntar stora investeringar i Swedavia, 
det mesta på hårdgjord yta visserligen, 
men det kan få effekter även på den 
omkringliggande naturen. 

– Jag ser många potentiella områ-
den där vi kan använda ekosystembe-
greppet – vi har t ex fått in skogsråvara 
i balansräkningen, och vi ska se om vi 
kan använda det i hållbarhetsredovis-
ningar som GRI-rapporter*, uppfölj-
ningsarbeten o s v. Att få in t ex kultu-
rella tjänster, som estetiska värden av 
skog eller odlingslandskap, i enbalans-
räkning är svårt. Men jag tror att bara 
man har identifierat och kartlagt dem 
så har man kommit en bra bit på väg.

Ekosystemtjänsternas fyra dimensioner:
Vilka är de?
Vad är de värda?
Vem ska betala?
Vem ska ha pengarna?

*) GRI = Global Reporting Initiative.•

Den som bestämt hävdar detta är vd:n 
för Sverigeflyg Christer Paulsson. En 
man med fötterna djupt i den skånska 
myllan, uppväxt på lantgård, med bak-
grund både som jordbrukare och krö-
gare och nu ivrig förespråkare för lokalt 
producerad mat på flyget. Sverigeflygs 
ambition är att ha världens bästa flyg-

plansmat och det bygger på att jobba 
nära leverantörerna.

– Så här kan det låta i högta-
larna vid frukost på Kullaflyg från 
Ängelholm till Stockholm: ”ägg från 
Jonstorp med kaviarsmör, bröd från 
Knut Jöns Bageri i Båstad, ost från 
Skottorps Mejeri, hemlagad yoghurt 

med hallon och björnbär och Zoegas 
bryggkaffe på ekologiska kaffebö-
nor…”. Det låter som att gå på restaur-
ang och det är tanken.

Sverigeflyg innefattar Blekingeflyg, 
FlySmåland, Goldenair, Gotlandsflyg, 
Kalmarflyg, Kullaflyg, Sundsvallsflyg 
och Malmö Aviation. Det hela startade 

Världens bästa flygplansmat 
är lokalt producerad
Effekten av att servera mat från lokala producenter – där det inte handlar bara om de som producerar, som jordbruket, 
utan även om de som förädlar det och de som konsumerar det – är win-win.

Att vi tar ombord det på ett flygplan som flyger till Stockholm och tillbaka ger mer än själva flygresan och PR-värdet. 
Vi bidrar till att öka insikten om att var och en själv ska bestämma vad han eller hon stoppar i sig – att var och en själv 
ska ställa de kritiska frågorna kring mat.

Akademiens vårexkursion maj 2014
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Kocken Niclas Robertsson på Pio Country Club förbereder flygmaten.
Foto: Thomas Madsen (ur Sverigeflygs tidning Paus ombord).

Sverigeflygs vd Christer Paulsson visar exempel på resenärsengagemang. 
Foto: Ylva Nordin. 

med Gotlandsflyg som kom igång som 
en reaktion på dyra och dåliga förbin-
delser mellan Visby och Stockholm. 
Konceptet visade sig lyckosamt och 
kunde överföras till fler regioner i lan-
det.

Och var kom maten in?
– Det började med att när vi star-

tade Kullaflyg så konstaterade vi att vi 
fick äckligt kaffe! Ska vi kalla oss ett 
lokalt flygbolag så kan vi inte servera 
det vanliga påskaffeblasket. Är man 
skåning så finns det bara en sorts kaffe 
– Zoegas!

Så kaffet måste fixas. Lättare sagt 
än gjort på ett flygplan.

– Jag gick till Zoegas och sade att 
de måste skaffa termosar som håller 
värmen Ängelholm–Stockholm tur 

och retur och som rymmer kaffe till 
100 personer. Och flygplanet måste 
byggas om lite grann för att få plats 
för termosen. Och vi gick till ägaren 
av flygplatsen och sade att ”nu måste ni 
brygga kaffet åt oss”, så han var tvung-
en att köpa ny bryggare.

Allt gick att ordna, teknikerna 
tyckte det var en utmaning att bygga 
om planet och Kullaflyg kunde börja 
servera nybryggt Zoegaskaffe på fligh-
terna. Christer Paulsson berättar att 
han brinner för detta; inte för flyget i 
sig utan för den skillnad det kan göra 
för en region.

– Ni vet den där kaffedoften, sär-
skilt i ett litet flygplan… vi startade ju 
ett flygbolag i första hand för skåning-
en som ska till Stockholm och när man 

som skåning går ombord och känner 
den doften… vi tror att det har en ef-
fekt på våra resenärer. Och sedan var 
det inte långt till att vi var tvungna att 
ha Ramlösa ombord!

Tar betalt för kvalitet
Sverigeflygs idé var att hålla lågt pris 
för själva flygresan och resten fick man 
köpa till. Christer Paulsson tycker det 
är bättre att ta betalt för bra mat än 
att bjuda på något som är sämre. Det 
handlar inte om att det ska vara lokalt 
till varje pris utan om lokalt med kva-
litet.

Men problemet är inte att laga bra 
mat – när det gäller flyg är det logisti-
ken som ställer till det; kylkedjan, att 

Akademiens vårexkursion maj 2014
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få det ombord o s v. Det är i princip 
bara cateringföretag och flygplatsres-
tauranger som ägnar sig åt detta och 
de gör det oftast i stordrift.

– Jag hade kontakt med Birgitta 
Johansson i Båstad, engagerad i lokal-
producerad mat och med goda relatio-
ner till många producenter. Hon gick 
igång på detta och sade att ” jag bygger 
om lite kök i Båstad så fixar jag det”.

Ett utrymme införskaffades på 
Ängelholms flygplats, några egna gi-
gantiska kaffebryggare installerades; 
där brygger flygvärdinnorna själva 
kaffet numera. Och några personer 
anställdes för att ta hand om det som 
Birgitta levererade (efter aktivt hand-
lande med producenterna), packa i 
vagnar och se till att det kommer om-
bord.

– Det handlar inte om hur restau-
ratören brer mackorna utan mer om att 
anstränga sig för att hitta den där nya 
produkten. Men vanans makt är stor; 
vi kan säga att det inte var helt enkelt 
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första gången vi körde med Birgittas 
hemgjorda yoghurt med havrekex – 
det kom faktiskt resenärer som ifråga-
satte vad vi gjort med frukosten… Vi 
kan inte bestämma vad kunderna ska 
äta men vi har valt den här vägen och 
tror mer på att servera riktig mat där vi 
kan stå för innehållet.

Kullaflyg inspirerade de andra 
bolagen inom Sverigeflyg och efter 
några år bestämdes att samma kon-
cept skulle råda över hela landet, men 
inte samma produkter. Varje region 
har lokalt ansvar med egen ekonomi, 
letar sina lokala producenter och job-
bar med lokala råvaror. En macka med 
Per i Viken-tomater är bra på Kullaflyg 
men fungerar kanske inte lika bra på 
Gotlandsflyg. Sundsvallsflyg serverar 
Alnökaffe – inte Zoegas. 

Det skrivs inga stora exklusiva av-
tal med producenter så nya kan till-
komma om kvaliteten är god nog. De 
som tillreder maten, exempelvis Ninas 
Konditori i Blekinge (som vunnit SM 

i mackor) och Systrarna Skogströms 
Lantcafe i Öhr, är genomgående små 
och har koll på sina egna leverantörer 
runt omkring. Det blir lokalt ända ut.

Resenärerna ska känna igen sig och 
medarbetarna ska må bra. Christer 
Paulsson tror att de gör det när de kan 
se sina gäster i ögonen och berätta var 
korven kommer ifrån och att den inne-
håller 80 % kött.

Effekten av att göra detta på om-
bord ett flygplan är betydligt större än 
på en restaurang – uppe i luften får det 
en helt annan uppmärksamhet.

– Vi har inte nått ända fram över-
allt men det är oerhört inspirerande 
och det har gjort att vi har ansträngt 
oss. Vi utger oss inte för att servera 
gourmetmat utan det ska vara vanlig 
enkel mat men gjord på riktiga grejor. 
Effekten har blivit att vi har otroligt 
engagerade medarbetare och oerhört 
engagerade resenärer som faktiskt hör 
av sig, tycker till och kommer med för-
slag! •

Årsmöte för ”landsbygdens vänner” i Europa

Det är Sveriges Jordägareförbund 
och dess motsvarigheter i övriga EU-
länder som är medlemmar i ELO, 
medan ”vännerna” i Friends of the 
Countryside är drygt 750 enskilda per-
soner, de flesta med större lantegendo-
mar. Det gemensamma kansliet lig-
ger i Bryssel och arbetet vis-à-vis EU 
har förtecknen Naturvård, Biologisk 
mångfald, Kulturminnesvård, Jord- 
bruk, Skogsbruk, Förnybar energi, 
Vattenvård, Landskap, Landsbygds- 
utveckling, Äganderätt, Marknads-

European Landowners Organisation (ELO) och systerorganisationen Friends 
of the Countryside höll över pingsthelgen årsmöte i Udine i nordöstra Italien 
nära gränsen till Slovenien.
Text & foto: Åke Barklund, KSLA:s sekreterare 2006–2012.

ekonomi och Handel. Det nyss hållna 
EU-parlamentsvalet diskuterades  för-
stås i Udine och Ukrainakonflikten 
kastade sin skugga över årsmötet som 
i sak annars mest handlade om ener-
gifrågorna; fossila men särskilt de för-
nybara. 

ELO och ”vännerna” genomsy-
ras av Europatanken. Det blev så på-
tagligt då alpjägarorkestern ”Alpini 
brigade Julia” med manskör inledde 
kvällskonserten den 6 juni i Castello 
di Brazzas park med ”An die freude” 

ur Beethovens 9:a. Alla 260 gästerna 
reste sig som en man och avnjöt blick-
stilla Europas hymn. I den ljumma 
kvällsvinden hördes tydligt viskning-
en ”aldrig mera krig”. Triesteområdet 
har alltid varit ett oroligt hörn av värl-
den och spåren i trakten var tydliga, 
särskilt av första världskrigets strider.

Sedan 10 år delas ”Anders 
Walls Award” ut vid detta tillfälle. 
Representanter för KSLA, Friends 
of the Countryside och EUs miljö-
direktorat utgör jury. I år gick dip-
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•Pia Barklund beundrar en ny storbalspress av märke ”Krone”.

Cypress på krigsminne mitt i en vinodling med Österrikes alper i bakgrunden.

lomet och 15 000 euro till den unge 
landsbygdsentreprenören Christophe 
Lenaerts som på knappt fem år har 
omvandlat den nergångna belgiska 
”Estate Heihuyzen” 20 km öster om 

Antwerpen till en modernt driven 
jordbruks- och skogsegendom (400 
hektar) med höga natur-, biodiversi-
tets- och kulturvärden. Mer syssel-
sättning har skapats och särskilt väl-

komnas friluftslivet. Christophe – med 
idéer ch pengar från IT-sektorn – for-
mulerade  en långsiktsplan, tog aktivt 
kontakt med myndigheterna och bjöd 
in lokalbefolkningen till samråd.

– Sådana möten hade aldrig skett 
tidigare, så visst fanns det ett misstro-
ende att komma över, berättade pris-
tagaren.

Rätt snart förstod man dock att 
Christophe Lenaerts var seriöst in-
tresserad av samverkan och genom att 
det var han som tog initiativet så satte 
han agendan i stället för att gå in i en 
process som myndigheterna bestämde.

Jag är sammankallande i Anders 
Wall Award-juryn så Pia och jag bru-
kar delta i dessa årsmöten under några 
dagar på olika spännande platser i 
Europa och med ett roligt och mycket 
givade umgänge med Friends of the 
Countryside. 
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Med start under 1960-talet började 
kritik mot moderniseringen och dess 
konsekvenser att formuleras och gavs 
kraft genom en begynnande miljörö-
relse. För svensk del sammanfaller det-
ta med ”den gröna vågen” då inflytt-
ningen till städerna också för första 
gången sedan 1800-talet bromsades 
upp, för att sedan fortsätta i oförmins-
kad styrka.

Intresseförskjutningen mot mil-
jöhistoria också när det gäller agrara 
spörsmål är begriplig mot bakgrund 
av det allt större avtryck mänskliga 
aktiviteter ger i kombination med att 

Miljöhistoria

Om miljömedveten-
hetens framväxt
En historisk inriktning som successivt 
vuxit sig allt starkare under senare tid 
är miljöhistoria. Denna inriktning är 
fruktbar också för intresserade av den 
gröna sektorns historia.

Ett allt effektivare jordbruk med 
större skördar och färre sysselsatta var 
inte bara förutsättningen för en mo-
dern urbaniserad livsstil och förbätt-
rad levnadsstandard utan förde också 
med sig mindre önskvärda konsekven-
ser för miljön. Detta gäller även jord-
bruket.
Text: Per Eriksson

allt fler munnar måste mättas på ett 
hållbart sätt. 

Två tyska historiker med fast förank-
ring i olika delar av agrarhistorien har 
tagit sig an det ökade miljöintresset 
och hur detta resulterat i rörelser av 
olika slag; Joachim Radkau och Frank 
Uekötter. Den senare får en närmare 
presentation längre fram. Deras ut-
gångspunkter skiftar i fokus såväl tids-
ligt som geografiskt. Joachim Radkau 
väljer ett globalt perspektiv i The age 
of ecology, som utkom i år (tyskt ori-
ginal 2011). Frank Uekötter behandlar 
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utvecklingen i Tyskland i The greenest 
nation? A new history of German envi-
ronmentalism, också utkommen i år.

Joachim Radkau har ett förflutet 
som skogshistorisk forskare; 2012 ut-
kom exempelvis Wood. A history. 2008 
kom hans globala miljöhistoria Nature 
and power i engelsk översättning. 

Frank Uekötter har bl a skrivit om tysk 
lantbruksvetenskap i Die Wahrheit ist 
auf dem Feld. Eine Wissensgeschichte der 
deutschen Landwirtschaft, utkommen 
2010, men också om de tyska nazis-
ternas syn på naturen och om luftföro-
reningar i Tyskland och USA.

Frank Uekötter är verksam vid 
universitetet i Birmingham men ar-
betade dessförinnan vid RCC, Rachel 
Carson Center for Environment and 
Society. Centret är ett samarbete 
med universitetet i München och 
Deutsches Museum. Frank Uekötter 
var en av de forskare som byggde 
upp verksamheten. Den är också ett 
centrum för forskningsinriktningen 
Environmental Humanities, som han 
menar har potential när det gäller att 
belysa och analysera samtida frågor om 
miljön. 

Förutom den nyligen utkomna The 
greenest nation? har Frank Uekötter 
arbetat med frågan om kunskapens 
betydelse och spridning i lantbruket, 
till exempel i antologin Managing the 

unknown. Essays on environmental ig-
norance, som han tillsammans med 
Uwe Lübken var redaktör för. I år ut-
kom också Comparing apples, oranges, 
and cotton. Environmental histories of 
the global plantation, en historisk ge-
nomgång av miljökonsekvenserna av 
denna typ av odlingssystem. 

Boken om den tyska miljörörelsen 
visar på ett bra sätt varför historia ock-
så i en rätt traditionell tappning kan 
vara intressant. Frank Uekötter väljer 
att i jämförelse med många andra stu-
dier av miljörörelsen att zooma ut och 
ge miljörörelsen ett vidare samman-
hang. Till exempel undersöker han hur 
sociala rörelser rent allmänt får fotfäs-
te i det tyska samhället från slutet av 
1800-talet och hur de frågor som ak-
tualiseras också blir en del av den tyska 
administrationen. Frågor som kring 
sekelskiftet 1900 diskuteras med sär-
skild koppling till agrara dimensioner 
är naturskyddet, biodynamiskt lant-
bruk, hållbar skogsskötsel, djurskydd 
och vegetarianism. Detta utgör en 
viktig historisk bakgrund, men det är 
under 1980-talet som Tyskland skapar 
bilden av sig själv som miljömedveten 
nation. Miljömedvetenheten blir då 
närmast del av den nationella identi-
teten; den omfattas av partier från hö-
ger till vänster, bland företag och i den 
statliga administrationen. Principerna 
är gemensamma, men man bråkar om 
taktiska aspekter.

Enskilda verksamheters historia är så 
klart intressant, men historia kan vara 
väl så betydelsefull när det gäller att 
med en vidare palett ringa in och lyfta 
fram rörelser i tiden och hur dessa är 
sammankopplade med idéer, institu-
tioner och människors vardagliga be-
kymmer. Det är mot bakgrund av en 
sådan analys som förändringar, eller 
uteblivna förändringar, blir begripliga.

Är Tyskland då den grönaste na-
tionen? Det korta svaret är nej, vil-
ket till exempel framgår vid en titt på 
Environmental Performance Index 
för 2014. Tyskland placerar sig på en 
sjätte plats, Sverige på plats nummer 
nio. Förstaplatsen innehas av Schweiz. 
Frank Uekötter är också medveten 
om de tyska synderna på miljöområ-
det. 45 procent av elkraften kommer 
till exempel från koleldade kraftverk. 
Samtidigt klarar man sig rätt bra mot 
bakgrund av sin stora industriproduk-
tion. Frank Uekötter framhåller också 
en annan fördel med en form av grön 
nationalidentitet mot bakgrund av 
att Tysklands 1900-talshistoria gett 
exempel på andra former av nationell 
identifikation som, milt uttryckt, varit 
mer problematiska.

Ett flertal böcker av Frank Uekötter 
och Joachim Radkau finns i akade-
miens bibliotek.

•
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OBS! Nomineringstiden för stipendiet är utsträckt till den 25 augusti 2014.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare delas ut ur stiftelsen Hem i Sverige-
fonden. Stipendiet delas ut till person, som genom idérikedom och engagemang i sin 
praktiska verksamhet som landsbygdsutvecklare bidragit på ett positivt och oegen-
nyttigt sätt till utvecklingen på landsbygden. Stipendiet är avsett att användas för 
studieresor inom ämnesområdet landsbygdsutveckling.

Belöningen utgörs av 15 000 kronor och diplom, som delas ut vid akademiens högtids-
sammankomst den 28 januari 2015.

Skicka skriftligt motiverat förslag tillsammans med kandidatens meriter till akademien 
före den 25 augusti 2014:

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Att. Keiko Blesserholt
Box 6806
113 86  STOCKHOLM
eller
keiko.blesserholt@ksla.se

Information finns här:
http://www.ksla.se/priser-beloningar/akademiens-priser/landsbygdsstipendiet/

Föreslå mottagare av
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens

stipendium till landsbygdsutvecklare
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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 vetenskap-
liga artiklar som klargör forskningen), ska vara inkomna senast 25 augusti 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

OBS! Förlängd

nomineringstid!

→
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Fåglarnas Enaforsholm

Sommarvädret är påtagligt och även shortsen är på-
tagna och medan vi väntar på att häggen ska blomma 
vill jag presentera fågelboken Sveriges bästa fågellokaler 
av Magnus Ullman (Hirschfeld Media). Ullman har valt 
att ta med en bild av Enaforsholm Fjällgård på sidan 8! 
Det känns hedrande. Nu är inte själva Enaforsholm känt 
som en unik fågellokal men fjällgården ligger alldeles 
i närheten av Ånnsjön, som är en känd fågellokal, och 
Enaforsholm Fjällgård gör sig bra som representant för 
rubriken Logi och förtäring. Två viktiga delar av fågelskå-
dandet.

Vi var på några av de omnämnda fågellokalerna sön-
dag den 1 juni och Ullmans bok kom dagen därpå i brev-
lådan. Söndagen var för övrigt en av mina mer intensiva 
fågeldagar: På förmiddagen såg vi hökuggla med ungar 
på björkkvist vid fågeltornet invid Handöls fågelstation. 
Vi besökte sedan en holk med pärlugglans ungar för att 
se om de lämnat holken. Troligen hade de inte gjort det. 

Sent på kvällen tog vi oss upp till en förväntad spel-
plats för dubbelbeckasin vid Lill-Getryggen. Efter tålmo-
digt väntande och liggande på myrriset visade beckasi-

Nytt från 
Enaforsholm

nerna upp sig. De spelade bra, tycker jag. Efter tre timmar 
var vi nöjda och lämnade spelplatsen. Vid midnatt dök en 
hornuggla upp framför oss! På vägen mot Bunnerviken 
såg vi en pärluggla på en björkgren vid vägkanten och 
medan vi vandrade mot vår bil jagade en jorduggla högt 
och lågt över en gammal avverkad skogsyta. Bland krys-
sen: 1 flitig nötväcka, 4 arter av uggla (på en dag och 
natt) och 1 fint dubbelbeckasinspel! Nöjd.

Träd och utsikter

I november och december lade stormarna ner många 
träd på Enaforsholms marker. Särskilt bland observa-
tionsområdena från 1950- och 1960-talet med utländs-
ka barrträdsarter är antalet vindfällda träd stort. Större 
delen av dessa träd forslas bort under sommaren och 
samtidigt avverkas en del granar invid Mossbäcksvägen 
(utmed järnvägen). Även på själva holmen ligger många 
granar och tallar – där de kan tas bort utan för hårt sli-
tage på marken sker detta. Strax söder om trädgården 
kommer också några granar att fällas för att förbättra 
utsikten från fjällgården. 

Bosse Berglund

Fr v: Hökuggla (Surnia ulula), Dan Frendin; Pärluggleungar (Aegolius funereus juv), Bent Christensen; Dubbelbeckasin (Gallinago media); Hornuggla (Asio 
otus), Lukasz Lukasik; Jorduggla (Asio flammeus), Bex Ross. CCL-foton via Wikimedia Commons.
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Boka rum på Enaforsholm. http://enaforsholm.se/bokning/kontakt/

Visning och presentation

Mötesplatsen Enaforsholm Fjällgård
I juni och augusti presenterar och visar vi Enaforsholm 
Fjällgård för organisationer som varit här och som har 
intresse av att använda fjällgården som mötesplats för 
konferens och kurser. Men även de som representerar 
mer privata intressen, som jubileum och bröllop m m, 
är välkomna till visning och förtäring den 17 juni och 13 
augusti. 

Varmt välkommen till Enaforsholm Fjällgård – året runt! 
Vi svarar gärna på alla frågor.

Ingalill Samuelsson & Bosse Berglund
Enaforsholm Fjällgård

Måla, vandra, jaga

Aktiviteter på Enaforsholm
ALLA KAN MÅLA, 25–29 juni, 4 nätter, 5 dagar, 3 900 kr, 
helpension i huvudbyggnaden.
MÅ BRA DAGAR, 9–13 juli, 4 nätter, 5 dagar, 3 900 kr, 
helpension i huvudbyggnaden.
ENAFORSHOLMSKURSEN, 19–26 juli, 5 300 kr (stu-
derande), 8 500 kr (yrkesverksamma).
TRÄDGÅRDSDAG, 2 augusti, visning av trädgården 
och föreläsning.
RIPJAKT, 29–30 augusti & 5–6 september, 3 800 kr.
ÄLGJAKT på förfrågan, september, 4 400 kr. Älgjakt och 
ripjakt i kombination och på förfrågan, från 6 000 kr.

På gång

Styrelsen för AB Enaforsholm påbörjade under 2013 
arbetet med en förvaltnings- och skötselplan för hela 
Enaforsholms egendom, detta arbete ska vara slutfört 
under hösten 2014.

Under 2014 fortsätter vi samarbetet med internatio-
nella rumsbokningsföretaget Booking.com. Vi kommer 
att infoga en digital microbutik på www.enaforsholm.se 
där besökaren kan boka direkt. Åreföretaget Destination 
Fjällen tillhandahåller tekniken och Enaforsholm kom-
mer också att bli bokningsbart via deras internetsida. 
Företaget Årekonferens ska sälja möten och konferenser 
på Enaforsholm. 

Enaforsholm som konferenshotell och kursgård
Fjällgården och dess huvudbyggnad passar bra för den 
mindre gruppen. Åtta tvåbäddsrum med sköna sängar 
och vi serverar verkligen riktigt god mat – förutom varm-
rätt och dessert så presenterar vi en mycket uppskattad 
salladsbuffé. Prisexempel 1 dygn, lunch–lunch: 1 440 
kr/person inkl moms. Tåget går till Enafors station!

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

Foto: Bosse Berglund.
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Synpunkter på utredningen Hållbar återföring av fosfor

Sammanfattning av KSLA:s yttrande
• KSLA delar utredningens förslag om betydelsen av ökad 

återföring av fosfor, som är en ändlig resurs, till olika 
odlings-/produktionssystem men ser en stor brist i att 
utredningen främst presenterar åtgärdsförslag med 
utgångspunkt i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. KSLA saknar 
en mer kritisk granskning och konsekvensanalys av förordad 
fortsatt spridning av slam på åkermark med avseende på 
resurseffektivitet och faktisk miljöpåverkan. Detta gäller 
inte minst för att kunna beakta de båda miljökvalitetsmålen 
Ingen övergödning och Begränsad klimatpåverkan.

• Miljöpåverkan måste bedömas i ett helhetsperspektiv. 
Fakta om kväveförluster från slamspridning på åkermark 
är inte tillräckligt beaktade och inte heller de frågetecken 
som finns om metallfälld slamfosfor. Utredningen har 
inte tillräckligt beaktat lantbrukarnyttan av nuvarande 
och bedömd fortsatt spridning av slam på åkermark. Ur 
ett ägarperspektiv gäller det också,  frågan om långsiktigt 
ansvar för odlingsmark som tillförs slam.

• KSLA föreslår ett omedelbart förbud att sprida slam på jordar 
som har låg kadmiumhalt för att kunna bevara dessa jordar 
för framtida produktion av mat med lågt kadmiuminnehåll, 
t ex barnmat. Detta är inte en markägarfråga utan ett 
avgörande samhällsintresse av så stor vikt att äganderätten 
bör få stå tillbaka.

• KSLA anser att utredningen inte tillräckligt har beaktat 
hållbarhetsperspektivet i en situation när allt fler nya kemi-
kalier och oönskade substanser tillförs de system till vilka 
fosforn ska återföras. Olika föroreningar uppträder i vad 
som kan benämnas en ”kemikaliecocktail”. KSLA saknar 
ett mer genomarbetat förslag på åtgärder och teknik som 
kan förväntas arbeta som barriärer för fortsatt spridning av 
föroreningar i samband med återföring av fosforresursen.

• Enligt direktiven ska utgångspunkten för förslagen vara 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Det är mot den bakgrunden 

synnerligen anmärkningsvärt att man utan någon moti-
vering går emot Kemikalieinspektionens uppfattning att 
avloppsslam inte bör spridas på åkermark.

• KSLA anser att utredningen inte i tillräcklig omfattning 
visar på möjlig och fungerande teknik för processteknisk 
återföring av fosfor i en situation då betydande förändringar 
ska ske i en nära framtid. Att inte beakta möjlig framtida 
teknik riskerar att verka hämmande på utvecklingen av 
alternativa metoder.

• KSLA ifrågasätter införandet av ett administrativt bestämt 
kretsloppsmål för kväve. Det kan bidra till ökade flöden av 
reaktivt kväve till luft och vatten, tvärtemot intentionen. 
Kretslopp för kväve ska uppmuntras, men utvecklingen 
ska styras av en fullständig miljöanalys – från avloppet till 
grödan – och inte av administrativa mål.

• KSLA delar utredningens ståndpunkt att det behövs tyd-
liga etappmål som instrument för att åstadkomma ett 
systematiskt miljömålsarbete. KSLA anser emellertid att 
föreslagna mål och måltal behöver harmoniseras med vad 
som bedöms som möjlig återföring av fosfor i framtida 
system som bygger på nyvunnen teknik. Samtidigt är det 
nödvändigt att forma ett regelverk och ange mål som 
tydligt hanterar förhållandet för såväl stallgödsel som 
biogasrötrest från enbart grödor eller annat kontrollerat 
organiskt avfall och övriga fraktioner med fosforinnehåll 
men med olika grad av föroreningar.

• KSLA anser att utredningen i alltför hög grad utgår från att 
nuvarande hantering av slam också i framtiden kan betraktas 
som ett huvudalternativ när det gäller hållbar återföring av 
fosfor. Vidare utveckling bör styras av konsekvensanalys 
(ekologisk och ekonomisk) av hela kedjan från avlopp till 
gröda. Inriktningen bör vara att gå mot bättre alternativ än 
slamspridning på åkermark.

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.

KSLA har beretts möjlighet att till Miljödepartementet lämna remissvar på utredningen om Hållbar återföring av fosfor – 
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor (Rapport Naturvårdsverket 6580).
Läs hela remissvaret här: http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-om-hallbar-aterforing-av-fosfor/
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Yttrande över utredningen om fossilfri fordonstrafik

Sammanfattande synpunkter
• KSLA anser det viktigt att belysa ekonomiska, miljö-

mässiga och sociala effekter av en ökad inhemsk bio-
drivmedelsproduktion, en produktion som skulle kunna ge 
upp till 15 000 årsarbeten och stärka befintlig industri inom 
de areella näringarna.

• KSLA anser att det är av yttersta vikt att säkerställa kon-
kurrenskraftiga transporter för de areella näringarna, d v s 
skogs- och jordbruk och därtill knuten verksamhet, som 
samtidigt innebär minimal belastning på miljön, eftersom 
detta är en förutsättning för omställning till en biobaserad 
ekonomi.

• KSLA konstaterar att biodrivmedel använts i Sverige i 
ungefär 15 år och att de hittills ersatt knappt 10 procent 
av de fossila drivmedlen. Det är ungefär lika lång tid kvar 
till 2030. Fortsätter omställningen i samma takt kommer 
endast ca 20 procent av de fossila drivmedlen att ha ersatts 
av biodrivmedel till 2030. Tempot måste därför höjas för att 
uppsatta mål ska nås, även om biodrivmedel inte är den enda 
insatsen som behövs för att åstadkomma fossiloberoende.

• KSLA ställer sig positiv till utredningens ansats att 
konkretisera de politiska ambitionerna med en fossil-
oberoende transportsektor 2030 och avsaknad av netto-
utsläpp från transportsektorn 2050. Utformningen av 
utsläppsreduktionsmål med tillhörande styrmedel är ett 
effektivt policyverktyg för att kostnadseffektivt styra mot 
uppsatta mål.

• KSLA understryker vikten av att styrmedel för biodrivmedel 
bör fokusera på faktisk klimatprestanda snarare än råvara, 
produktionsteknik eller s k generationstillhörighet. Huvud- 
principen bör vidare vara att styrmedel i form av skatte-
befrielse och/eller kvotplikt, som riktas mot efterfrågesidan 
(”basstyrmedel”), bör vara så pass effektiva att riktade 
stöd mot utbudssidan i form av investerings- eller pro-
duktionsstöd endast behöver användas i undantagsfall.

• KSLA anser att ska man kunna realisera Sveriges potential 
för produktion av biodrivmedel, måste den politiska 
osäkerheten minskas och forskning och utveckling av ny 
teknik stödjas.

Synpunkter på förslaget till svenskt genomförande av gårdsstödet 2015–2020

Sammanfattning och övergripande ställningstagande
KSLA instämmer i flertalet förslag till nationella ställnings-
taganden som promemorian redovisar vad gäller gårdsstödets 
utformning för programperioden 2015–2020. KSLA stödjer 
därmed inriktningen att 
• stöden i ökande grad bör inriktas mot att främja de 

särskilda värden som är förknippade med ett öppet och 
levande kulturlandskap och som inte kan uppnås enbart på 
marknadsmässiga villkor för företagen; 

• stöd primärt bör baseras på den produktion som före-
kommer och stöd som baseras på tidigare produktion bör 
fasas ut; 

• kopplade stöd främst tillämpas för att bromsa tillbakagången 
av produktionsgrenar som bedöms värdefulla för ett artrikt 
och varierat kulturlandskap men i övrigt fasas ut; 

• kopplade stöd till del kan ses som ersättning för de extra 
kostnader som är förenade med särskilda svenska villkor 
och svenska förhållanden i övrigt där sådan ersättning inte 
strider mot internationella avtal och erkända principer för 
handel; 

• stöden anpassas så att de snarare underlättar än motverkar 
möjligheterna till generationsväxling bland jordbrukare; 

• likartade regler och villkor för all areal i hela landet är att 
föredra, såvida inte särskilda skäl talar för avvikande regler 
eller villkor för viss region eller viss produktion. 

 
Därtill vill KSLA särskilt framhålla att 
• de ”förgröningsvillkor” som föreslås gälla från 2015 är 

tämligen begränsade och ”uddlösa” och torde endast 
undantagsvis få annat än marginell betydelse för vare sig 
miljö eller disponering och brukande av arealer; 

• enkelhet och genomsiktlighet är viktigt för allmänhetens 
acceptans av stöden;

• administrativ enkelhet är att förorda framför överdriven 
detaljrikedom med begränsad mernytta till hög kostnad; 

• vid uppställande av villkor bör även möjligheten till rationell 
uppföljning av hur villkoren efterlevs beaktas. 



KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag om Gårdsstödet 2015–2020 – förslag till svenskt 
genomförande (Ds 2014:6).
Läs hela remissvaret här: http://www.ksla.se/remisser/remissvar/svenskt-genomforande-av-gardsstodet-2015-2020/

KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84, 
Näringsdepartementet).
Läs hela remissvaret här: http://www.ksla.se/remisser/remissvar/utredningen-om-fossilfri-fordonstrafik/
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Akademiens tider
Akademien är stängd 7 juli–4 augusti.

Biblioteket har sommaröppettider perioden 
1 maj–31 augusti – välkommen in att botanisera 
i samlingarna måndag–torsdag kl 13.00–17.00! – 
men sommarstängt tiden enligt ovan. 
Besök biblioteket och Enheten för de areella 
näringarnas historia, ANH: www.ksla.se/anh/.

Sommar 2014!

Akademiens telefontider är vardagar klockan 9–12 och 13–15.
Ring helst direkt till den av oss du vill tala med:

Akademiens sekreterare och VD
Carl-Anders Helander, 08-54 54 77 02

Akademiagronom, sekreterare för Allmänna avdelningen 
Eva Ronquist, 08-54 54 77 06

Akademiagronom, sekreterare för Jordbruksavdelningen  
Magnus J Stark, 08-54 54 77 24

Akademijägmästare, sekreterare för Skogsavdelningen 
Birgitta Naumburg, 08-54 54 77 07

Chefsbibliotekarie 
Lars Ljunggren, 08-54 54 77 15

Assistent aktiviteter 
Gun Askerö, 08-54 54 77 12

Handläggare anslag, stipendier, priser & belöningar 
Keiko Blesserholt, 08-54 54 77 13

Akademikamrer 
Anette Amnegren, 08-54 54 77 09

Akademikommunikatör 
Ylva Nordin, 08-54 54 77 08

Bibliotekarie och datasystemansvarig 
Jimmy Lyhagen, 08-54 54 77 18

Bibliotekarie 
Per Eriksson, 08-54 54 77 17

Biblioteksassistent, redaktör 
Per Thunström, 08-54 54 77 16

Serviceansvarig 
Roland Svensson, 08-54 54 77 05

Kansliet har växelnumret 08-54 54 77 00 och biblioteket har 08-54 54 77 20.
Numren finns också här: www.ksla.se/om-ksla/vilka-ar-vi/kansliet/

Vi önskar alla våra läsare en skön och trevlig sommar!
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Föreslå mottagare av
Akademiens Håstadiuspris

Akademiens Håstadiuspris delas ut ur Ulla och Birger Håstadius stiftelse för 
främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet. 
Priset delas ut för första gången 2015 och därefter normalt vartannat år.

Priset tilldelas person som gjort särskilt framstående insatser för växtod-
lingen i Sverige. Insatser som belönas kan avse förädling, odling eller pro-
duktutveckling som gagnat svenskt jordbruk och/eller livsmedelsproduktion. 
Pristagaren kan vara svensk eller utländsk medborgare men insatsen som be-
lönas ska vara till gagn för växtodlingen i Sverige.

Priset utgörs av 100 000 kronor samt diplom och delas ut vid akademiens hög-
tidssammankomst den 28 januari 2015. Pristagaren ska under hösten 2015 
medverka som föreläsare vid ett ”Håstadiusseminarium” som KSLA anordnar 
inom pristagarens ämnesområde.

Skicka skriftligt motiverat förslag tillsammans med kandidatens meriter (CV)
till akademien före den 25 augusti 2014:

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Att. Keiko Blesserholt
Box 6806
113 86  STOCKHOLM
eller
keiko.blesserholt@ksla.se

Information: www.ksla.se/priser-beloningar/akademiens-priser/hastadius-pris/.

Nytt pris 

för 

insatser inom växtodling!
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KSLAT – ladda ned eller beställ i tryck på www.ksla.se.
FREJA – ladda ned på www.ksla.se.

Våra senaste publikationer

KSLAT 2-2014 Verksamhetsberättelse 2013
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Akademisekreteraren har ordet • 2013 – KSLA fyllde 200 år
Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktivi-
teter • Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipendier, priser och 
belöningar • Barksätter och Enaforsholm
Organisationen: Övergripande organisation • Avdelningarna och deras kommittéer 
• Enheten för de areella näringarnas historia (ANH) • Nya ledamöter • In Memoriam • 
Personal
Ekonomin: Flerårsöversikt 2009–2013 • Fördelning av utdelade medel 2013
Red: Ylva Nordin
68 sidor. ISBN: 978-91-86573-50-8

FREJA 2-2014 Ett specialnummer om hästlitteratur i akademiens bibliotek
Nyhetsbrev från ANH, Enheten för de areella näringarnas historia
Utgångspunkten har varit litteratur tryckt efter 1950 och med betoning på de senare 
decennierna.
Från Hovstallet till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek: Historiska över-
siktsverk • Tidig nordvästeuropeisk hästhållning • Medeltidens hästhållning • Renässans 
och tidigmodern tid • Hästen i motorernas tid • Hästkrafter i vår tid • Den globala hästen 
• Stridshästen • Hästen i konsten och litteraturen • Glimtar ur den svenska hästhistorien 
• Hästen och hembygden • Veterinärmedicin • Bibliografier och arkivhandledningar • 
Tidskrifter • Litteratur före 1950 • Mötesplatser för forskare i Sverige
Red: Per Eriksson, text om hästlitteratur: Anna Backman.
12 sidor. 

@KSLA_Academy
Följ oss på Twitter:
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19–26 juli – Enaforsholmskursen
Enaforsholm, västra Jämtland
Fjällens växter, djur och natur, rennäring, naturvård, 
skogsbruk. Vandring.

2 augusti – Trädgårdsdag på Enaforsholm
Enaforsholm, västra Jämtland
Fjällnära odling i växtzon 8! Guidning i fjällträdgården 
med omgivningar, föreläsning och fotovisning.

13 augusti – Workshop
för särskilt inbjudna
Britny, Stockholm
Marknadsföring av skogsakademikeryrket

15–17 augusti – Ledamotsvandring på Enaforsholm
Enaforsholm, västra Jämtland
Akademiens damer erbjuds guidad vandring till Blåham-
maren och tillbaka och en tur runt Enaforsholm. 

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.

29–30 augusti – Ripjakt på Enaforsholm
Enaforsholm, västra Jämtland
En naturupplevelse som också ger stort utrymme för 
social samvaro.

1–4 september – Ledamotsvecka på Enaforsholm
Enaforsholm, västra Jämtland
Akademiens ledamöter får tillfälle att under gemytliga former 
träffa andra akademiledamöter och ta del av Enaforsholm, 
dess historia och atmosfär och bekanta sig med trakten.

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.

5–6 september – Ripjakt på Enaforsholm
Enaforsholm, västra Jämtland
En naturupplevelse som också ger stort utrymme för 
social samvaro.

10 september – Seminarium
för EU-politiker och särskilt inbjudna
Bryssel, Belgien

11 september – Akademisammankomst
för ledamöter och särskilt inbjudna
Frukt och bär på den svenska marknaden – lönsamt och 
nyttigt
Skåne
Jordbruksavdelningens sammanträde

18–19 september – UEAA-konferens
för särskilt inbjudna
Prag, Tjeckien

26–28 september – Ledamotsvandring på Enaforsholm
Enaforsholm, västra Jämtland
Akademiens damer erbjuds guidad vandring till Blåham-
maren och tillbaka och en tur runt Enaforsholm. 

9 oktober – Akademisammankomst
för ledamöter och särskilt inbjudna
Attraktivitet, kompetensbehov och utbildning i gröna 
sektorn
Allmänna avdelningens sammanträde

10 oktober – Kvällsseminarium
Folkhälsan i EU under 20 år

18 november – Seminarium
EU 20 år: Hur gick det med djurhälsan och 
livsmedelssäkerheten?
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BERTEBOS
Conference

Strandbaden Hotel, Falkenberg
24–26 August

What social, economic, environmental 
and technical challenges are rural areas 

facing in Sweden and the UK?

Engage with
Bertebos Prize 

winner Philip Lowe
and Swedish & UK 

researchers & 
stakeholders

Arranged by
The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry
Financed by Bertebos Foundation www.ksla.se

N
ew
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ur
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New Ruralities
Changing agendas for research and practice
A reflexive and interdisciplinary approach to rural studies is characteristic of Bertebos 
Prize winner Professor Philip Lowe, Newcastle University. UK. At the 2014 Bertebos 
Conference researchers and stakeholders from many disciplines will discuss the various 
challenges faced by rural areas today. All participants are asked to contribute to make 
this an active forum!

Key notes
Future Rural Expertise – Professor Philip Lowe and Professor Jeremy Phillipson, 
Newcastle University
Social Change and New Ruralities – Professor Michael Woods, Aberystwyth University

Parallel sessions
• Ecosystem Services – New Ways of Relating to Nature
• Future Farmers in the Face of Global Challenges
• Challenges of Knowledge Exchange and Interactive Research
• Social Mobilites and the Changing Countryside
• Excursion to Bertebos premises
• Brief outlooks: Researching New Ruralities
• Governing Sustainable Rural Development Through Partnerships
• Agriculture in transition (field trip)

When? Sunday 24 August to Tuesday 26 August
Where? Falkenberg Strandbaden Hotel 

Falkenberg, Sweden

For more information and to register:
http://bit.ly/newruralities


