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Sekreteraren har ordet
Nu är hösten här och med den ett nytt nummer av KSLA Nytt & Noterat
Denna gång med en specialinlaga från årets Bertebos Conference, på temat New Ruralities.

Bertebospriset
är ett internationellt vetenskapligt
pris inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi. Pristagare 2013 var
professor Philip Lowe från Newcastle
University i England. I augusti arrangerade vi den Berteboskonferens
som alltid följer på prisutdelningen –
vi publicerar en direktöversättning av
hela Prof. Lowes anförande vid konferensen.
Den nätverksbaserade modellen för
landsbygdsutveckling som han presenterade får anses som banbrytande på
det sätt som forskningen utnyttjar och
stärker lokal expertis – det engelska
begreppet vernacular expertise var något nytt för många av oss deltagare.
Nästa gång Bertebospriset delas ut,
vid högtidssammankomsten i januari
2015, blir det till någon framstående
forskare på området livsmedelstillsatser.
Vattenfrågor i fokus
Inom KSLA har vi i många år haft en
Vattenkommitté. Även om ”vatten” är
ett fortsatt mycket viktigt kompetensområde så har kommittén nu avslutat
sitt uppdrag. Vid en konferens strax
före sommaren, med tema EU:s betydelse för vattenfrågorna i Sverige under
20 år, kunde vi fastslå att mycket har
gjorts i Sverige för att nå kraven i EU:s
vattendirektiv. Men en hel del arbete
återstår och behoven av satsningar är
fortsatt stora.
Studieresor
Sommarhalvåret är ofta en bra tid för
att göra studieresor och det finns ju så
mycket att lära av andra.
En skoglig studieresa till Ryssland
genomfördes i juni. Resan arrangerades av Skogsavdelningen i samarbete
med kontakter i Ryssland. De konstaterade att tillgången på skog och po-

tentialen av att producera skogsråvara
är enorm i detta stora land. Däremot
är resurserna inte särskilt offensivt utnyttjade och möjligheterna att organisera utnyttjandet av dem jämförelsevis
små, åtminstone på relativt kort sikt.
EU:s framtida jordbrukspolitik
var i fokus för Jordbruksavdelningens
studieresa till Bryssel och Frankrike.
Syftet var inte att dyka ner i implementeringen av den nyligen sjösatta CAP
för perioden 2014–2020, utan för att
rikta tankarna mot den mer långsiktiga jordbruks- och landsbygdspolitiken. Inom KSLA vill vi gärna starta
ett arbete med sikte på ”CAP-2030”
utifrån tanken att ge bra underlag för
en bättre och mer långsiktigt accepterad jordbruks- och landsbygdpolitik
inom EU.
Matkommittén på exkursion i
Roslagen. Även lokala studiebesök är
inspirerande och vi refererar besök hos
två olika matproducenter. Det handlar
om entreprenörer på landsbygden, med
fallenhet för att profilera sin produktion och sina produkter på ett sätt som
lockar och stimulerar kunderna/konsumenterna.

Akademiens donationsgårdar
Vi fortsätter att rapportera från Enaforsholm, vår fjällgård i västra Jämtland, och i detta nummer även från
Barksätter, skogs- och jordbruksegendomen i Sörmland.
Enaforsholm bjuder på fantastiska
naturupplevelser under hela året. Vi
hoppas att du som läser om aktiviteterna där tar chansen att göra ett
eget besök i den svenska fjällvärlden.
Enaforsholm Fjällgård välkomnar alla
fjällintresserade, inte bara våra ledamöter.
Barksätter är också värt ett besök,
en vackert belägen gård strax utanför
Katrineholm. Ett spännande besöks-

Foto: Per Eriksson

mål är den ädellövpark som anlades
för några år sedan. Här finns samtliga
13 ädellövträd att beskåda, för närvarande som små plantor, men med potentialen att bli stora vackra träd.

Senaste nytt
Så här på övertid i fråga om denna tidnings distribution har Stefan
Löfven presenterat sin nya regering.
Ny landsbygdsminister blir Sven-Erik
Bucht från Haparanda. Han är chef
för Landsbygdsdepartementet fram
till årsskiftet, då det departementet
läggs ned och frågorna överförs till
Näringsdepartementet, där Bucht blir
statsråd tillsammans med flera andra.
Vi får anledning att återkomma till
hur vi ska förhålla oss till att ett för
oss så viktigt departement migreras in
i Näringsdepartementet – kanske kan
det innebära att landsbygdsfrågorna
får en ny position och att jordbrukets
konkurrenskraft kan öka.
Med detta önskar jag alla läsare en fin
fortsättning på hösten och välkomna
till akademiens aktiviteter och anläggningar!
Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD
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Vattenfrågor
i fokus

©EC

Text: Maria Larsson

Detta är en förkortad och redigerad version av sammanfattningen av konferensen. Sammanfattningen
och presentationer finns här: http://bit.ly/EU20vatten.

Sverige, som har gott om vatten, prioriterade inte vattenfrågor före
sitt EU-inträde. Tack vare EU:s vattendirektiv har frågorna fått ökad
tyngd. Det framgick vid KSLA:s konferens den 17 juni om EU:s betydelse för vattenfrågorna i Sverige under 20 år.
– Under 1970-talet jobbade vi med samma frågor som
2003–2005 men vattenfrågorna var inte lika viktiga. Det
har EU-direktiven ändrat på, konstaterade Lennart de
Maré, ordförande i KSLA:s vattenkommitté.
Med gott om vatten av bra kvalitet sågs det inte så allvarligt att näringsämnen, tungmetaller, bekämpningsmedel,
kemikalier, läkemedelsrester, dåligt renat avloppsvatten,
etc, läckte ut i vattendrag, att forsar utnyttjades för vattenkraft och att älvar användes som flottningsleder.

Men i och med EU-inträdet 1995 förutsattes Sverige
arbeta med vatten på samma sätt som andra medlemsländer.
Vattenfrågorna började behandlas ”i sin egen rätt” och inte
uppdelade på olika näringar.

”Ramdirektivet är fantastiskt”
EU:s ramdirektiv för vatten från år 2000 infördes i svensk
lag 2004.

EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet, 2000)
• Alla vatten ska uppnå ”god ekologisk status” år 2015. Inga vatten får
försämras.
• Lindra effekter av torka och översvämningar.
• Säkerställa tillräcklig tillgång på vatten av god kvalitet.
• Övergödning, försurning och hydromorfologisk påverkan liksom
miljögiftspåverkan och överuttag ska åtgärdas.
• ”Vattensolidaritet” i samhället.
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Havet. Foto: Per Eriksson.

– På den tiden Sverige förhandlade om direktivet var
jag lite skeptisk, bl a för att det var väldigt detaljerat. Nu
tycker jag att ramdirektivet är fantastiskt – om det implementeras på ett bra sätt, sade Ulla-Britta Fallenius, direktör
på Naturvårdsverket till 2008 och en av dem som arbetade
med implementeringen av ramdirektivet.
Ramdirektivets syfte är att alla vatten ska ha ”god status” senast år 2015 och att inget vatten får försämras under
tiden. Men enligt EU-kommissionens nyligen publicerade
utkast kommer endast 53 % av EU:s vatten att ha ”god status”.
– Sverige fick mycket ros för sin plan som följer direktivet, berättade Mats Wallin, Norra Östersjöns vattenmyndighet. Men också ris; den allvarligaste kritiken är att
övervakningsprogrammet inte stämmer överens med vattendirektivet.

andra. Han efterlyste främst bättre styrning av miljöövervakningen för grundvatten.

Vad är ett friskt vatten värt?
Sveriges vatten kommer inte att ha uppnått ”god status” år
2015 utan att tillämpa mindre stränga krav.
– Vi har en pysventil. Om det handlar om ny verksamhet och oförutsedda händelser kan man inte tillämpa lika
stränga krav, förklarade Åke Bengtsson, Bottenhavets vattenmyndighet.
Det är tveksamt om Sverige ens kommer att nå ”god
status” till år 2021. Då räknas fortfarande ambitionsnivån
som Hög. Med ambitionsnivå Mellan har vi till 2027 på oss
att uppnå ”god status”. Ambitionsnivån bestäms av behovet i
miljön, värdet av vatten och åtgärdskostnaderna.
– Scenario 4, ”Business as usual”, är dagens verklighet
när det gäller att avsätta ekonomiska resurser, menade Åke
Bengtsson. (Se figur nedan.)
Han argumenterade mycket stillsamt för att politikerna
måste besluta om resurstilldelning, inte bara skriva under
vattendirektivet. Det är hög tid att låta åtgärdsprogrammen
bli styrande för bedömningar och prövningar.
Åke Bengtsson ansåg att EU:s ramdirektiv är mycket effektivare än de svenska miljömålen, eftersom ”vi har någon
som tar oss i örat” om vi inte uppfyller ramdirektivets krav,
medan inget händer om miljömålen inte uppfylls.
– Första gången skakade vi på huvudet åt att någon
skulle säga vad vi borde göra för abborrarna, som vi redan
tyckte var så värdefulla. Vi startade sent och har kanske
fått en och annan onödig dom, men så småningom har vi
anammat ramdirektivets innehåll.

Administrativa gränser
Vattendirektivet utgår från avrinningsområden. Där samverkar allt – naturen har inga klara gränser. Det kräver
integrering över avrinningsområden och mellan miljöproblem. Men administrationen har inte anpassats till
det; domstolarna hanterar en verksamhet i taget, VISS
(Vatteninformationssystem Sverige) lagrar data per vattenförekomst och påverkan bedöms för ett miljöproblem i
taget.
Det praktiska genomförandet börjar med vägledning
(guidance). Hur mycket mänsklig påverkan kan vi tolerera?
Vad är ”god status” eller ”hög status”?
Mats Wallin önskar sig ett närmare samarbete mellan
forskning & utveckling å ena sidan och myndigheter å den
”God status” – följande miljökvalitetsnormer är
uppfyllda:
• God kemisk och god kvantitativ grundvattenstatus.
• God kemisk och god ekologisk ytvattenstatus.
• God ekologisk potential (gäller kraftigt modifierade
vatten och konstgjorda vatten).

Om åtgärdsprogrammen får styra bedömningar:
1. Visa vad som måste uppnås (ex minskad pcb-halt)
2. Beskriva hur – fysiska åtgärder och styrmedel.
3. Definiera: Vem är ansvarig?; Var ska åtgärder genomföras?; När ska åtgärder vara genomförda?
4. Visa konsekvenserna – vad kostar det?

→
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Vattenfrågor i fokus

Vår fysiska påverkan på vatten

Beukaforsen i Vindelälven med en rösmur från 1954.
Foto: Mikael Lindmark/Wikimedia Commons.

Hydromorfologi – nytt begrepp som funnits i tusen år
Hydromorfologi handlar om möjligheten till spridning och
förflyttningsvägar för djur, växter, sediment och organiskt
material uppströms och nedströms eller från vatten till land.
– Cistercienserklostrens vattenkvarnar under 1000–
1100-talet var lönsamma men laxfiskar dog då deras vandringsvägar försvann. Kvarnarna påverkade alltså hydromorfologin, berättade Johan Kling, Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
Laxfiskarna var en viktig basföda, så i Äldre västgötalagen på 1220-talet lade Eskil Magnusson in Mjölnarbalken
som säkerställde fiskbestånden.
Forskningen har uppmärksammat hydromorfologi tidigare, men när begreppet introducerades med vattendirektivet fanns inte kompetensen att bedöma dess effekt.
– Vi börjar inse att vegetationen har stor påverkan. EUdirektivet har betytt enormt mycket för att lyfta hydromorfologins betydelse, underströk Johan Kling.
Hydromorfologi har identifierats som det vanligaste
påverkanstrycket bland inlandsvatten och övergångsvatten
inom EU. Ett stort EU-projekt (budget: 80 mkr) har dragits igång för att öka kunskapen – 25 institutioner från 17
medlemsstater deltar.
Åke Bengtsson, Bottenhavets vattenmyndighet, föreslog
synkronisering av biologi, kemi och hydromorfologi för att
höja den biologiska statusen. Fysisk påverkan är vårt viktigaste miljöproblem i sjöar och vattendrag, men det råder
fortfarande bristande koppling mellan biologiska bedömningsgrunder och hydromorfologisk status.
6
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Lyckad restaurering
Det går att restaurera vattendrag som utsatts för fysisk påverkan. Oftast handlar det om att lägga tillbaka sten och
tillföra lekgrus i små vattendrag.
Ett lyckat restaureringsprojekt genomförs i Vindelälven,
där timmerflottning bedrevs i större skala från mitten av
1800-talet till 1976. Timret fastnar lätt och bildar brötar.
För att förenkla flottningen sprängde man sönder block och
hällar, rensade bort träd och sten från bottnarna och byggde
flottningsdammar m m – flottningslederna blev som kanaler. Fiskens lekområden och strandvegetationen försvann.
Översvämningsrisken ökade vid höga flöden.
År 2010 inleddes Vindel River LIFE, som under fem år
återställer 22 flottningspåverkande biflöden till Vindelälven
till hur de såg ut innan flottningen startade. De görs krokigare, stenblock och träd hämtas i terrängen och läggs in
i strömfåran, lekområden skapas för fiskarna, dammar åtgärdas, små forsar återskapas.
– Förbluffande snart hittar fisken tillbaka, konstaterade
Christer Nilsson, Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap
vid Umeå universitet, ledamot i KSLA:s vattenkommitté.
Projektet har kunnat genomföras bl a tack vare EU:s
habitatdirektiv och EU-pengar.
EU:s habitatdirektiv
Medlemsländerna ska ”vidta åtgärder för att bibehålla
eller återuppbygga en god bevarandestatus i fråga om
naturliga livsmiljöer för vilda levande djur och växter som
har betydelse för gemenskapen”.

Konkretisera ”bästa möjliga miljöteknik”
Vattenkraftsindustrin påverkar vattnet och påverkas av vattenpolitiken. De flesta tillstånd bygger på gamla vattendomar med helt andra förutsättningar än som gäller idag.
– Flera processer pågår som påverkar vattenkraften,
alltifrån vattenverksamhetsutredningen och ny lagstiftning
om dammsäkerhet till vattenkraft som statlig inkomstkälla
genom fastighetsskatt. Vi gör vad vi kan för att minska vattenkraftens miljöpåverkan, sade Gun Åhrling-Rundström,
Svensk Energi.
Det är länge sedan vattenkraften byggdes ut och ny kunskap behövs för att veta hur man ska minimera miljöpåverkan i dag. En fördel med EU:s ramdirektiv är 6-årscyklerna,
som innebär att man kan jobba långsiktigt och på ett någorlunda likartat sätt.
En nationell strategi har tagits fram för att minska vattenkraftens miljöpåverkan och samtidigt öka energiproduktionen för att klara framtida behov. Det finns metoder
för att värdera naturvärden och energisystemvärden i olika
områden och att göra avvägningar mellan dessa värden.
– Vi har ställt upp kriterier för vad som är ett kraftigt
påverkat vattensystem.

Fridafors vattenkraftverk, Mörrumsån. Foto: Entheta/Wikimedia Commons.

Ramdirektivets målbild är fortfarande oklar. Kommer
elcertifikaten att kopplas till miljökrav? Gun ÅhrlingRundström var optimistisk om möjligheten att kombinera
vattenkraft med biologisk mångfald, t ex genom att satsa i
biflöden istället för i huvudfåran.

Direktiv vs miljömål
Ekologisk status 2014-05-12
Ur Bertil Håkanssons presentation.

Hög ekologisk status
God ekologisk status
Måttlig ekologisk status
Otillfredsställande
ekologisk status
Dålig ekologisk status
Maximal ekologisk potential
God ekologisk potential
Måttlig ekologisk potential
Otillfredsställande ekologisk
potential
Dålig ekologisk potential
Oklassad

De vattenrelaterade EU-direktiven Art- och habitatdirektivet, Vattendirektivet, Badvattendirektivet och
Havsmiljödirektivet går in i varandra. De är mer specifika
än miljömålen och ställer större krav på övervakning, statusbedömning och åtgärder. Vattenresursen, vattenmiljö
och värdet på vatten är en del av dagens samhällsdebatt.
– Men införandet av direktiven har hittills lett till
mycket administration och lite verkstad. Grundläggande
är att åtgärder ska vägas mot samhällsnytta, ansåg Bertil
Håkansson, HaV.
Den ekologiska statusen ser bättre ut i fjällen men för
övrigt har den försämrats. Det beror på att hydromorfologin ”har lagt sig som en filt över allt”. Mätningar där hydromorfologi ingår speglar troligen verkligheten bättre än
tidigare mätningar.
När OECD sammanfattar den ekologiska statusen hos
svenska vatten bekräftas bilden att vi har gott om vattenförekomster och i allmänhet god kvalitet på grundvatten och
badvatten. Men intensiv användning av vattenkraft har satt
älvar och sjöar under ekologiskt tryck. Hälften av ytvattenförekomsterna har måttlig ekologisk status och 16 % har
otillfredsställande eller dålig ekologisk status. Dessutom är
flera sötvattenförekomster och de flesta marina ekosystem
övergödda. Stora kväveutsläpp från jordbruk, avloppsvatten, industri och sjöfart är viktiga orsaker till övergödningen av Östersjön.

→
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Utsläpp och åtgärder

Öresundsverket i Helsingborg. Foto: NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp.

Finland

Fokus uppströms eller nedströms
EU:s avloppsdirektiv har krav på avloppsrening. Det är
Peter Sörngård, Svenskt Vatten, tacksam över. Han tycker
att Sverige är svårförändrat.
– EU har fokus på den förorenande tätorten, alltså uppströms. I Sverige har vi fokus på reningsverken, alltså ett
nedströmsperspektiv. Vi borde också ge oss på tätorten.
Reningsverk är åtgärder mot problem, som kanske aldrig
skulle behöva uppstå.
Tidigare satte tillgänglig teknik gränsen för vad som
går att göra; nu är det ofta kostnaderna – man måste ta reda
på var det är mest effektivt att sätta in åtgärder. Flera bör
vara med och finansiera avloppsreningen, nu betalar enbart
vissa. Vattensverige glider isär. Kostnaderna är lika i hela
Sverige men bara vissa kommuner har ekonomisk kraft att
vidta åtgärder. En miljon människor saknar skydd för vattnet, medan fyra miljoner har ett bristfälligt skydd.
Peter Sörngård oroar sig för att slam kan bli en handelsvara, eftersom produktionen av slam ökar när urbaniseringen ökar, och hoppas att inte Sverige ska bli en framtida
slamdeponi.
– I dag är 90 % av hushållen anslutna till kommunala
avloppsnät, men många är kanske inte så lämpliga. Man
kan ändra det i nybebyggelse men hur gör man i befintlig
bebyggelse?

8
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Östersjöns tillstånd har
försämrats
Sverige
Den 420 000 km 2 stora Östersjön är ett av
Europas smutsigaste
havsområden. Nio kustländer med 85 miljoner
invånare bidrar med
Djup  -450m                                                           -5m
sina utsläpp.
Efter att ha minskat
tillfälligt under början av 1990-talet har arean av ”döda”
bottnar vuxit sig större någonsin. Syrekoncentrationen på
Östersjöns botten minskar hela tiden.
Fosfor- och kvävebelastningen är hög även om den har
minskat de senaste 30–40 åren. Sverige står för 12 % av
kväveläckaget medan Polen står för 30 %. Det mesta kvävet kommer från gödsling. Framtiden för Östersjön avgörs
mycket av hur jordbruket utvecklas, inte minst den industriella djurproduktionen. Hur kan man minska utsläppen?
Hur mycket kött kommer vi att äta i framtiden och kommer
köttet att produceras i Östersjöns närhet eller någon helt
annanstans?
– Det kommer att ta 10–50 år innan vi når en acceptabel
nivå, sade Magnus Mörth, Stockholms universitet, och slog
fast att Östersjöns tillstånd har försämrats trots alla motverkande åtgärder.

Regelverk, stöd eller rådgivning
Åtgärdsarbetet mot övergödning från jordbruket hade
börjat före EU-inträdet, bland annat för att minska kväveutlakningen från jordbruket med 50 % till år 2000.
Men när Sverige gick med i EU blev regelverk, stöd och
rådgivning mer omfattande. Däremot fortsätter försök
och utveckling att vara i huvudsak nationellt finansierade.
Miljömålssamordnare Magnus Bång, Jordbruksverket, gav nedanstående tre exempel på vattenvård i jordbruket kopplat till övergödningsfrågor.

Ett nytt landsbygdsprogram är på gång. Gamla ersättningar ligger kvar, men de flesta nya anslutningar och
åtgärder för att minska näringsbelastningen av kväve och
fosfor väntas starta 2016. Det finns förslag till nya åtgärder
i jordbruket i åtgärdsprogrammet för ramdirektivet för vatten. Ett åtgärdsprogram för havsmiljödirektivet är också på
gång.

Exempel på regelverk
Nitratdirektivet. Syftet är att minska utsläpp av kväveföreningar i sjöar, vattendrag och hav genom ett åtgärdsprogram.
Genom EU-domar har även fosfor kommit att beaktas. Vart fjärde år görs en översyn. Tillämpningen av direktivet har
skärpts i Sverige genom att riktlinjer och allmänna råd har blivit föreskrifter i nitratkänsliga områden och spridningsförbudet av gödsel har utökats.
Exempel på stöd
Fånggrödor. Fånggrödor har sin huvudsakliga tillväxt mellan två huvudgrödor och odlas för att minska växtnäringsförlusterna efter skörden av huvudgrödan. Fram till år 2000 kunde man enbart bryta fånggrödan på våren men nu kan man
välja att bryta den på hösten också. Bäst resultat ger odling av fånggröda i kombination med vårbearbetning. Stödnivån
har stor betydelse för användningen.
Exempel på rådgivning
Greppa näringen, som erbjuder kostnadsfri rådgivning till lantbrukare och delvis finansieras av landsbygdsprogrammet.
Genom gårdsvis miljöavstämning går man igenom hur det ser ut för olika miljömål. Exempelvis kan växtnäringsbalanser
under längre tid visa om överskottet av kväve och/eller fosfor ökar eller minskar. Sammanställningar kan göras för regioner och grupper.

Vatten och skog

– Jag förknippar projekt och pengar med EU, sade Elisabet
Andersson, Skogsstyrelsen.
– EU-inträdet har medfört en ny vinkel på vattentänket.
Nu ska inte bara ”fina” vatten uppmärksammas, värnas och
skyddas. Fokus ligger på att åtgärda vatten som inte har
god status och man får inte försämra vattenstatus. Men små
vatten i skogslandskapet hamnar i skymundan – det är de

vatten vi oftast stöter på men vi har ingen övervakning på
dem. EU har också inneburit kunskapslyft och erfarenhetsutbyte om vatten i skogslandskapet.
Stickprov av miljöhänsynen i samband med föryngringar
visar att man gör färre körningar över vatten. Men varje
körning ger lika stora skador och de är oroväckande stora.
Trots gemensamma målbilder för god hänsyn till mark och
vatten ligger emellertid företagen i olika fas.

•

Direktiv och beslut på senare år som har haft betydelse för skogsbruk och vatten
2000 – Pengarna kom först in med skogscertifieringsstandarden PEFC Sverige. I standarden finns kriterier för vad som
behövs när man bedriver skogsbruk vid vatten.
2003–2007 – LIFE Forests for Water mätte allt som kunde mätas och gav god kontakt med andra länder som Frankrike
och Skottland.
2008–2010 – I regeringsuppdraget Vattenförvaltningen i skogen presenterades ett antal förslag utifrån vattendirektivet
2000. Förslagen låg till grund för revideringen av Skogsstyrelsens vattenpolicy 2010.
2011–2015 – Processen Projekt vattenförvaltning inom vattenförvaltningscykeln pågår.
2013 – En rapport om körskador togs fram, Skogsbranschens körskadepolicy, som håller på att implementeras.
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Det antropogena
kolkretsloppet

Efter lövsprickningens mirakel och vintervissna växters uppvaknande på våren arbetar naturen på högvarv under sommaren i alla oräkneliga gröna blad och barr. Detta mirakel där CO2
går runt är naturens kolkretslopp − florans förmåga att göra glukos av koldioxid och vatten med
klorofyll som katalysator och solsken som energikälla.
Ett antropogent (av människan skapat) kolkretslopp kan härma naturen och producera fossilfria bränslen av koldioxid, vatten och sol.
Text: J-G Hemming

För många hundra miljoner år sedan bildades biomassa, som
dog och åter blev mull. (Av jord är du kommen, jord ska du
åter varda. Första Moseboken 3:19). Ständigt på nytt, det är
naturens kolkretslopp, med ett undantag − fossilen. Där död
biomassa samlas under anaeroba förhållanden (utan tillgång
till luftens syre som är nödvändig för rundgången) bildas så
småningom de tre fossilen kol, olja och naturgas.
Vilket det blir beror på de tryck och temperaturer denna
döda biomassa utsätts för under årmiljoner i jordskorpan.
Alla tre är kolväten, de innehåller alltså inte syre utan i huvudsak bara grundämnena kol och väte och är därför suveräna bränslen.
Problemet är att kol, olja och naturgas är ändliga resurser
och vi förbrukar dem i rasande takt. Oavsett frågan om CO2
som växthusgas och dess roll i global uppvärmning, så måste
vi planera för förnybara alternativ.

Ännu ett starkt skäl att ersätta kol och olja är de hälsoproblem de

utgör. Över hälften av världens ca sju miljarder människor
bor nu i städer. Vid vindstilla kan även svenska tätorter vara
hälsovådliga på grund av trafikens luftföroreningar. Dagens
fordon, drivna av bensin och diesel, avger sot och partiklar
som är skadliga för lungorna, samt aromatiska kolväten som
kan orsaka både cancer och mutation.
Bensin/diesel är blandningar av olika kolväten med molekyler som har 10–20 kolatomer i långa raka eller grenade
kedjor. Det är dessa kolatomers bindningar till varandra
som ger de nämnda hälsoproblemen. Förnybara drivmedel
bör därför inte ha sådana bindningar i sina molekyler. Tre
kandidater uppfyller kriteriet − metan (det enklaste kolvätet, huvudbeståndsdel i såväl fossil naturgas som förnybar
biogas), metanol (den enklaste alkoholen) och dimetyleter
DME (den enklaste etern).
10
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Alla tre brinner rent utan att bilda de nämnda föroreningarna.

Naturgasens metan borde därför inte klumpas ihop med kol
och olja bara för att den är fossil. Världen upplever en naturgasboom som många förutfattat fördömer. Istället borde naturgasen ses som en skänk från ovan, som temporärt
kan underlätta den nödvändiga omställningen från bensin/
diesel till metan/metanol/DME. Metan kan kemiskt lätt
omvandlas till metanol/DME, en global jätteindustri som
växer 12–15 % om året.
Befintliga bensinmotorer kan modifieras till att gå
på hög metanolinblandning, t ex 85 % metanol (M85).
Dieselmotorer bör helst vara DME-anpassade när de produceras. I Kalifornien introducerar Volvo nu en DMEdriven version av sin D13 (världens vanligaste dieselmotor
över 10 liter).
Tids nog kan den fossila naturgasen fasas ut i takt med
att fabriker, som producerar förnybar metan/metanol/
DME, hinner byggas. Samtidigt kan fordonsindustrin anpassa nyproduktion till metanol-/DME-optimerade motorer. Förbränningsmotorn kommer att finnas länge än även
om elmotorn tar över en del av trafiken.

Skärpta regler för svavelutsläpp i Östersjön-Nordsjön genom

SECA (Sulphur Emissions Control Area), som träder i
kraft 2015, kommer att tvinga rederier att antingen använda nya svavelfria drivmedel istället för tjockolja eller installera dyr och komplicerad rökgasrening. Paradoxalt nog
kommer därför sjöfarten före landtrafiken i omställning till
rena drivmedel. Viking Line har valt att bygga om sina färjor till metan medan Stena Line valt metanol.
För att återgå till inledningens lovsång till grönskans
underbara förmåga att köra runt de nödvändiga kolatomerna, istället för att som vid fossilbränning lägga koldioxiden

The George Olah Carbon Dioxide to Renewable Methanol Plant ligger nära Blå Lagunen på Island. Infångad koldioxid hydreras (förenas med väte) till metanol,
som man kallar ”Vulcanol”. Vätet får man genom att elektrolysera vatten med billig geotermisk el. Foto: Carbon Recycling International (CRI).
– Molekyl som härrör från bränning av fossil har svart kolatom, från biomassa har grön kolatom, från syntetiskt bränsle framställt av infångad CO2 och
vatten har vit kolatom. Atmosfären kan naturligtvis inte skilja dem åt. Men vi kan sluta bränna fossil, så att de svarta inte ökar. Bränner vi bara grönt och vitt, så
ökar det inte atmosfärens CO2-halt, eftersom dessa kolatomer går runt i kretslopp, säger J-G Hemming.

på deponi i luft eller hav: Nobelpristagaren i kemi 1994
George Olah antydde redan i sin Nobelföreläsning människans möjlighet att härma naturen och skapa ett antropogent kolkretslopp. Det är nu verklighet genom en fabrik
på Island som bär hans namn.

The George Olah Carbon Dioxide to Renewable Methanol Plant,

som ligger nära Blå Lagunen på halvön Reykjanes på Island,
producerar metanol av koldioxid och vatten och utnyttjar
Islands billiga geotermiska elektricitet till att sönderdela
vatten i väte och syre. Sedan kombineras koldioxiden med

väte och blir metanol. Själva metanolsyntesen av koldioxid
och väte är inte längre någon svårighet. Hela kruxet är den
energiintensiva elektrolysen av vatten för att få fram väte.
Kanhända är här mer att lära av första steget i naturens fotosyntes, där de hårda banden mellan syre- och väteatomer i vattenmolekylen bryts direkt av solljusets fotoner
utan att gå via elektricitet. Forskare i Sverige och på andra
håll i världen arbetar frenetiskt på att klarlägga hur man
ska kunna uppnå detta genom fotolys och därmed slippa
energiintensiv elektrolys.

•

Det finns alltså två kolkretslopp att hämta oumbärliga kolatomer från:
1) Biomassan, som är helt otillräcklig, genom att den ska användas till så mycket annat; föda, foder, fiber o s v,
samt
2) det nya antropogena kolkretsloppet, som också är oändligt uthålligt, men inte har biomassans begränsning.
Båda kör runt koldioxiden och löser alltså tillsammans såväl energi- som klimatproblemet.

KSLA Nytt & Noterat • nr 3 2014

11

Sverige och andra EU-länder är upptagna med att genomföra den gemensamma jordbrukspolitiken 2014.
Samtidigt vill en grupp KSLA-ledamöter starta arbetet med att försöka överbrygga klyftan mellan kortsiktiga
och långsiktiga politiska diskussioner. Vad blir nästa steg i utvecklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken? Vilka är de stora frågorna? Vilka är de stora aktörerna? En studieresa till Bryssel och Paris blev kick-off.

Med sikte på EU:s framtida

jordbrukspolitik
Nästa jordbrukskommissionär i EU heter Phil Hogan och
kommer från Irland. Under försommaren gjorde akademiens jordbruksavdelning en exkursion som startade i
Bryssel och avslutades i Paris, där vi besökte vår systerakademi, Académie d’Agriculture de France. Stalltipset bland
de som jobbade i Bryssel var då att den sittande kommissionären Dacian Ciolos skulle få förnyat förtroende för ytterligare en period. Det visade sig alltså inte stämma, han
lyckades inte få rumänerna att nominera honom.
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Text och foto: Per Eriksson

Syftet med exkursionen var dock inte att dyka ned i
den dagsaktuella politiken utan att samla frågeställningar
och möjliga ingångar inför ett kommande arbetet om vilka
frågor som är relevanta för den framtida jordbrukspolitiken i Europa, med siktet inställt på 2030. Exkursionens
huvudfokus var alltså jordbrukets politiska dimensioner
– men vi gjorde också avstickare för att besöka en mjölkgård, växtförädlingsföretaget Florimond Desprez och två
champagneföretag.

Varför syna jordbrukspolitiken?

Politik är en lika betydelsefull ingrediens för ett framgångsrikt jordbruk som bördig mark, gynnsamt klimat, effektiva
organisationer och tekniska hjälpmedel. Den politiska processen är den mänskliga uppfinning genom vilken vi kan dra
upp riktlinjerna för vår gemensamma framtid. Samtidigt är
politik det omöjligas konst. I en demokrati är politik alltid
en kompromiss, resultatet av en förhandling; några anser
att politiken har för stort inflytande, andra att den är alltför
kraftlös eller sysslar med fel frågor.
Att inta en politisk ståndpunkt är lättare ju snävare ens
perspektiv är. Därför var exkursionens upplägg brett, för
att fånga den europeiska och den nationella nivån, enskilda
lantbrukare med större eller mindre framgång, organisationer som företrädde en klart definierad intressegrupp liksom
organisationer där dessa intressen måste jämkas samman,
men också forskning kring den politikens konsekvenser.
I Bryssel besökte vi den svenska
representationen och fick av jordbruksrådet Carina Folkesson en inblick i hur stat och regering arbetar
med europeiska jordbruksfrågor. Vi
besökte där även konsultbyrån JKL
och Samuel Danofsky, som hjälpte
oss med en ”karta” över det institutionella och organisatoriska landskap som sätter ramarna för jordbrukspolitiken liksom vilka aktörer
som påverkar detta landskap.
En typ av aktör i detta landskap är EU-ländernas regeringar,
t ex den svenska. En annan är lantbrukets intresseorganisationer, till
Carina Folkesson.
vilka svenska LRF hör. De sitter i
vad som kallas ”Böndernas hus” i centrala Bryssel. Där sitter
flera bondeorganisationer och även COPA COGECA, en
paraplyorganisation för europeiska bönder och jordbrukskooperativ.
Ingrid Rydberg, platsansvarig på
LRF:s Brysselkontor, berättade om
förbundets arbete. Hon betonade
att det viktigaste för att få inflytande på de lagar som stiftas är att vara
med i ett tidigt skede, egentligen i
det ögonblick då en fråga formuleras.
Vi träffade också Alan Bedford
från National Farmers Union som
gav engelsmännens syn på samarbePekka Pesonen och
tet mellan de europeiska bondeorIngrid Rydberg.
ganisationerna och Pekka Pesonen
från Finland, generalsekreterare i COPA COGECA.
Förutom den övergripande jordbrukspolitiken i EU var
exkursionen inriktad på Frankrike och fransk jordbrukspolitik, inte minst på grund av landets inflytande och den roll
som jordbruket och dess produkter har för den franska självbilden – och när det gäller omvärldens syn på Frankrike.
På vägen till Paris stannade vi på lantbruksmässan i
Arras – Terre en Fête – som är den näst största lantbruksmässan i Frankrike. Där träffade vi representanter för den

Vi är i Frankrike – självklart når vinodlingen ända fram till förortsknutarna.

Lantbruksmässan i Arras. Ingen ifrågasätter en Belgian Blue här.

Versailles köksträdgård – förbehållen kungafamiljen. Ingenting för hovet m fl!

Preses Kerstin Niblaeus överlämnar tackgåvor till den franska lantbruksakademiens ständige sekreterare Gérard Tendron och preses Jean-Marc Boussard.

Ressällskapet. Fr v Ove Karlsson, Lennart Englesson, Tomas Rydberg, Paulina
Rytkönen, Ann-Britt Karlsson, Ingrid Rydberg, Lars-Göran Svensson, Jan Fimmerstad, Camille Clouard, Magnus Stark och Per Eriksson.
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regionala jordbrukskammaren. Jordbrukskamrarna är en
halvstatlig organisation som delar vissa drag med de svenska Hushållningssällskapen och som har stor betydelse för
implementeringen av politiska beslut. De såg CAP som
ryggraden i jordbrukets utveckling även om systemet upplevs som alltför komplicerat.
Väl i Paris träffade vi LRF:s motsvarighet FNSEA
(Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricole)
samt en delegation från Jordbruksministeriet. Det är svårt
att sätta fingret på en känsla men det verkade råda ett visst
mått av oro inför framtiden. Den yttrade sig i en ovilja att se
eller diskutera någon typ av förändring som skulle äventyra
Frankrikes ställning eller fördelar av den förda jordbrukspolitiken.

Jordbrukets uppgift

Förutom dessa mer byråkratiska och organisationsinriktade möten träffade vi också historikern Gérard Béaur,
verksam vid EHESS (École des Hautes Études en Sciences
Sociales), och ekonomen Jean-Christophe Bureau från
INRA (Institut National de la Recherche Agronomique).
Gérard Béaur berättade om ett forskningsprojekt som
behandlat kriser inom jordbruket under de senaste 1000
åren. Projektet omfattade 100 forskare från 22 länder. Den
kanske viktigaste lärdomen i ett historiskt ljus är, enligt
Béaur, att jordbrukets uppgift är att mätta våra magar –
självklart avgörande på mer än ett sätt ur ett politiskt perspektiv. Dels behövs en nationell
politik som underlättar produktionen av jordbruksprodukter, dels
behövs en gränsöverskridande politik för att förhindra skadliga tullar.
Slutligen kommer också de bästa
politiska besluten till stånd med
såväl mätta förhandlare som mätta
befolkningar.
Ekonomen
Jean-Christophe
Bureau var till stora delar kritisk
till hur Frankrike som nation och
böndernas intresseorganisationer
agerar: han ansåg att de är alltför
inriktade på att, oavsett konsekven- Jean-Christophe Bureau
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serna, gynna det egna jordbruket. Annorlunda uttryckt menade han att den politiska processen används på ett för alla
utom Frankrike fördelaktigt sätt. T ex ifrågasatte han betoningen av stödet till de mindre gårdarna; på sikt innebär
det en återvändsgränd. Samtidigt framhöll han de verkliga
sociala problem som finns.

De sociala frågorna

Med på resan var Albert Rolland,
fransk husdjursagronom, utbildad vid
Ultuna och vars utomordentliga kännedom om franskt jordbruk, kombinerat med att han talade svenska,
öppnade nya infallsvinklar. Han
arbetar konkret med de sociala frågor som på olika sätt hade aktualiserats under resan, genom att stötta
bönder som av olika skäl fått problem. Bönder är den yrkeskategori i
Albert Rolland med KSLA:s Frankrike som har den högsta självstandar. Bakom akademi- mordsfrekvensen. Albert Rolland
sekreterare Carl-Anders
gav oss också inblick i det arbete
Helander.
som görs för att aktivera ungdomar
på landsbygden och inom lantbruket. På mässan i Arras
fanns en speciell avdelning för barn och ungdomar.
Med exkursionen som ett slags prisma framgår tydligt
att politikens gränser är allt annat än tydliga. De har också
förändrats över tid; från en politik med utgångspunkt i
produktionen och med ett relativt stort inflytande för lantbrukets intresseorganisationer, till en allt vidare palett med
frågor som miljö och konsumentintressen och ett större inflytande för parlamentet i Bryssel. Det skapar osäkerheter,
men också ett behov av fungerande politik. Trots alla skillnader de europeiska länderna emellan finns många likheter
och gemensamma beröringspunkter. EU-valet liksom det
svenska riksdagsvalet är en bra illustration till detta.
Resan arrangerades av jordbruksavdelningens sekreterare Magnus Stark och Camille Clouard, som tidigare i år
var praktikant på akademien.
En utförlig rapport kommer att finnas tillgänglig senare
under året.

•

Bertebos
Conference

New Ruralities

2014

Bertebospriset, som instiftades 1996 och bekostas av Bertebos Stiftelse,
delas ut vartannat år för väl meriterad, banbrytande utvecklingsmetod, som berör livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi. Pristagaren
planerar sedan i samarbete med akademien en tvådagarskonferens i
Falkenberg.
2014 års Berteboskonferens tillägnades professor Philip Lowe, Newcastle University, som fick priset 2013. Konferenstemat låg i linje med
hans reflexiva och tvärvetenskapliga syn på landsbygdsstudier. Framstående svenska och brittiska forskare diskuterade de sociala, ekonomiska, miljömässiga och tekniska utmaningar som landsbygden står
inför.

Professor Philip Lowe, Bertebospristagare 2013, inledde konferensen i Falkenberg, 24–26 augusti 2014.

Philip Lowes inledningsanförande

Landsbygdsexpertisens
framtid
►
The Future of Rural Expertise

Här följer en direktöversättning från engelska av anförandet. En del begrepp och ord beskriver
brittiska förhållanden som kan sakna motsvarighet i Sverige och på svenska språket.
Foton och illustrationer kommer ur Philip Lowes presentation. Kursiv text inom parentes är
improviserade reflektioner under anförandet. Översättning: Ylva Nordin.
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Bertebos
Conference

Philip Lowes tal

2014

Landsbygdsexpertisens framtid
Vi upplever en enorm tillväxt i kunskap och tillgång till kunskap, en tillväxt utan motstycke. Detta
utmanar rådande modeller för hur kunskap produceras, sprids och används. Det vi vill är att undersöka konsekvenserna av detta för oss som individer och för samhället.
Om var och en av oss är expert, hur ska då vårt lärande gå till? Och vad innebär det för framtidens expertis på landsbygden (och för expertis generellt sett)?

Vi är alla experter

Det finns fler vetenskapsmän i världen idag
än det har funnits i hela mänsklighetens historia. Högre utbildning har blivit ett grundläggande inslag i västvärldens samhällsliv
och bas för en starkt växande grupp akademiker. Det leder inte bara till ett bättre informerat samhälle, utan också till en befolkning som är mer ifrågasättande och kritisk.
Aldrig har vi varit så fyllda av kunskap, och
aldrig har vi varit så skeptiska till källorna
för kunskap.
Internet spelar en nyckelroll i demokratiseringen av kunskap – internet ökar vår
potential som producenter och konsumenter av information i enorm utsträckning. Vi
står inför ett övermått av information, men
också av desinformation. Vi måste kunna
selektera i denna flod av kunskap. Till vår
hjälp har olika stöd för att hantera kunskap

vuxit fram; i mänsklig form, som professionella kunskapsmäklare, och rent tekniskt
i form av expert- eller beslutsstödssystem,
inklusive datormodeller.
Samtidigt gör den kraftiga kunskapsexpansionen och den ökade tillgången till
kunskap att funktionerna kunskapsproduktion och -konsumtion omfördelas och mixas
med varandra. Traditionella hierarkier, som
bygger på begränsad åtkomst till kunskap
och som sätter en skarp skiljelinje mellan
kunskapsproducenter och -användare, bryts
ned. När närmast universell tillgång till formell kunskap blir möjlig läggs mer tonvikt
på andra typer av mindre lättöverförbara
kunskaper och på livsnödvändiga färdigheter.
Vi är alla vana vid att möta nyutexaminerade akademiker som verkar dåligt rustade

Bertebos Conference 2014

experter än vad vi enspråkiga
från t ex England är...)
De flesta vuxna har någon
specialkompetens, kanske från
sin yrkesutbildning och -erfarenhet; eller något som de
anammat som föräldrar, som
konsumenter eller som utövare
av en hobby. Dessutom, i den
mån expertisen har skapats genom erfarenheter och konkretiserats i färdigheter kan man
inte bli berövad på den. Den
kan dock delas med andra – i
själva verket är just det hur expertis
kan förstärkas.
Expertis och förmåga att omsätta
kunskaper i praktiken är grunden för
innovationer, kreativ problemlösning
och socialt lärande i största allmänhet.
Att vi inte kan bli fråntagna vår expertis gör den till en grogrund för demo-

krati – begreppet expertis inbegriper
att ett problem endast kan specificeras
av de som är inblandade i frågan, och
alla som är intresserade av problemet
bör engageras i lösningen av det. På så
sätt är expertis ett demokratiskt begrepp.

►

för omvärlden (de är ju trots allt oerfarna). Detta gäller akademiker såväl
inom naturvetenskaperna som inom
samhällsvetenskap, konst och humaniora. Alla har de kunskaper men de
flesta saknar tillämpningsdelen. De vet
vad, men vet inte hur.
Det vi vill ha av dem är expertis,
inte bara kunskap. Det vill säga ett
skickligt nyttjande av kunskap eller
kapacitet av annan natur. Lyckligtvis
är kompetens betydligt mer utbrett
än universitetsexamina. Vissa typer av
kompetens finns överallt, till exempel
kommunikations- och sociala färdigheter, som vi skaffat oss genom att växa
upp i ett samhällssammanhang, eller
att behärska sitt modersmål – en färdighet, en expertis, som är universell.
(Jag har insett att i det svenska samhället
är tvåspråkighet en universell kompetens,
vilket gör er till skrämmande mycket mer

3

Vetenskap och expertis
Expertis ställs därför i kontrast till
modern vetenskap. (I vissa delar av det
jag säger här kan det verka som om jag
är ”mot vetenskap”. Det är jag inte, jag
vill bara angripa vetenskapens ideologi.)
Begreppet expertis är, skulle vi vilja
hävda, en bättre utgångspunkt för betraktelse av kunskapens demokratisering. En betoning på expertis motverkar vetenskapens ideologiska anspråk
på att vara den enda källan till den
objektiva information och till de bevis
och upptäckter på vilka sunda beslut
och teknisk utveckling bör grundas.
Det är detta ofta upprepade och sällan ifrågasatta anspråk som ger vetenskapen dess mystik, dess hegemoniska
makt som gör ned all annan kunskap.
Det skapar en hierarki mellan forskare
och icke-forskare, byggd på en grundläggande klyfta mellan kunskap och
brist på kunskap.
Om vi tar avstånd från detta motsatsförhållande och hävdar att vi inte
längre är villiga att underkasta oss
serverad visdom, vad blir då konsekvenserna för vårt sätt att lära? Och

vårt sätt att organisera och förmedla
kunskap? Och att lösa problem?
Att ställa vetenskap och expertis
mot varandra – är inte det att göra en
falsk distinktion? Förvisso är forskare
i allra högsta grad experter och vi vill
att expertis ska vara grundad i god
vetenskaplig kunskap. Men den ena
kategorin förminskar inte den andra.
Det finns många experter som inte är
vetenskapsmän. Och utanför sina egna
områden är många vetenskapsmän ofta
icke-experter i hög grad. Vi betonar

emellertid vetenskapen som ett sätt att
tänka och handla och ägnar mycket
mindre uppmärksamhet åt expertis.
Vi behandlar dessa två grupper
asymmetriskt. Vi har en tendens att
säga att vetenskapen (detta lösgjorda
väsen) talar om för oss eller informerar oss, medan experter (i all deras
köttslighet), enskilt eller som kollektiv,
ger oss råd eller varnar oss. Vi ser det
ena – vetenskapen – som abstrakt och
mottaget, det andra – expertisen – som
förkroppsligat och förhandlat. Det ena
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har att göra med ideologiska påståenden
snarare än med verkligheten).
Hur möts vetenskap och expertis
på landsbygden, det ställe där praktiskt
kunnande alltid har varit högt värderat? En hierarkisk syn på kunskapsöverföring karakteriserade kunskapsutbredningen inom jordbruket efter
andra världskriget. Kunskapen utvecklades externt av vetenskapsmän och vidarebefordrades till jordbrukare i form
av teknisk rådgivning, information
och utrustning. De jordbrukare som
reagerade med entusiasm klassades
som ”progressiva”, de som inte gjorde
det klassades som ”traditionalister”.
Detta teknologiska ekorrhjul knuffade
ut de jordbrukare som ”släpade efter”
och var en del av en uppifrån-och-ned
(top-down)-vetenskapsledd strategi för
utvecklingen av landsbygden.

►

betonar objektivitet och upptäckt, det
andra lägger tonvikt på personifierad
skicklighet, omdöme och kreativitet.
Det ena uppmanar oss att hantera bevis, det andra trycker på lärande genom erfarenhet. Medan det ena strävar
efter universalism, är det andra starkt
inriktat på tillämpning av socialt förmedlat know-how i sitt sammanhang.
Det ena förutsätter en fristående enhet
av kunskap, den andra erkänner mångfald och varierande grad av kompetens.
Slutligen, medan det ena sätter upp en
absolut klyfta mellan vetenskaplig förståelse och brist på kunskap, etablerar
det andra en interaktiv dynamik mellan experter och icke-experter – vilket
lyfter frågor om makt, förtroende, ansvar och efterfrågan. Det är just den
sortens motsättningar vi vill utforska
(men kom ihåg att det vi pratar om här

Vetenskapen talar
om för oss...

... experten ger
oss råd.

Modeller för landsbygdsutveckling
landsbygdsutveckling, men de var aktiviteter som hade sitt ursprung i extern forskning snarare än i lösningar
som genererats i eller för specifika
områden på landsbygden. Vetenskaplig
kunskap uppfattades också som en
exogen kraft. Den avgörande rollen
för landsbygdsutveckling var att jämna
vägen för och stimulera upptaget av ny
vetenskapligt frambringad teknologi.
Detta förenklade sätt att betrakta
landsbygdsutveckling kritiserades så
småningom för att främja beroende-

skap och för att det gav negativa sociala och miljömässiga konsekvenser.
I linje med övergången från keynesiansk ekonomisk planering på nationell
och regional nivå, blev i slutet av 80- och
under 1990-talet top-down-modellen för landsbygdsutveckling omkörd av
en nedifrån-och-upp-filosofi. Utgångspunkten var att man vid utveckling av
landsbygden bör sträva efter att ta vara
på potentialen i naturliga och mänskliga tillgångar på orten, däribland lokala
kunskaper och färdigheter.

Uppifrån-och-ned-utveckling

Nedifrån-och-upp-utveckling

Huvudprincip

Stordriftsfördelar och koncentration

Utnyttja lokala (naturliga, mänskliga och
kulturella) resurser för hållbar utveckling

Dynamisk kraft

Urbana tillväxtcentra

Lokala initiativ och företagsamhet

Landsbygdsfunktioner

Mat och råvaror för att utvidga städernas
ekonomi

Olika tjänsteekonomier

Landsbygdens större utecklingsproblem

Låg produktivitet och utanförskap

Områdens/gruppers begränsade förmåga
att delta i ekonomisk aktivitet

Fokus för landsbygdsutveckling

Modernisering av jordbruket; främja arbetskraftens och kapitalets rörlighet

Kapacitetsuppbyggnad (kompetens, institutioner, infrastruktur); bryta utanförskapet

I denna uppifrån-och-ned-modell för
landsbygdens utveckling betraktades
de huvudsakliga framstegsmotorerna
som liggande utanför landsbygden.
Landsbygden ansågs sakna egen dynamik och moderniseringen av den
skedde genom planering utifrån; strukturrationalisering, infrastrukturella
förbindelser och överföring av sociala
och tekniska innovationer från dynamiska urbana centra.
Industrialisering och teknisk innovation sågs som viktiga drivkrafter för
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folkningen att hantera omvärlden.
Nätverksbaserad utveckling ger en
bas för förståelsen att landsbygdsutveckling kräver olika typer av aktörer
som spelar olika roller i samhället och
ekonomin. På samma gång som uppfinningsrikedom och bärkraft i lokala
företag, hushåll, samhällsgrupper och
frivilligorganisationer är viktiga, har
också andra aktörer med nationella
och globala kopplingar viktiga roller
att spela för att länka in orter i bredare
kretsar av kapital, makt och kompetens.
Denna nätverksbaserade modell för
landsbygdsutveckling värderar därför
lokalt genererade kunskaper och färdigheter och syftar till att berika dem
genom externt samspel. Modellen
främjar således lokalt och externt utbyte för att stärka expertis på plats, det
som vi kallar ”lokal expertis” (”vernacular expertise”), d v s den kunskap
som lokala företrädare har om sin omgivning, hur den fungerar och hur den
förhåller sig till omvärlden. Det är expertis som är ”hemodlad” och användbar i vardagliga sammanhang och den
närs av externa källor för kunskap och
kompetens. Detta är den expertis som
lokala invånare, lantbrukare, landsbygdsföretag, samhällsorganisationer,
naturforskare och yrkesverksamma på
landsbygden har.
När vi karakteriserar detta som
lokal expertis så undviker vi avsiktligen andra termer som, medvetet eller
ej, sorterar in den expertis som lokala
aktörer besitter i ett fack. Sådant som
”lokalkännedom” som kan antyda
Nätverksbaserad utveckling
Utvecklingen bygger på lokala resurser
och lokal delaktighet kan uppmuntras
antingen inom det lokala området genom lokala aktörer; eller via externa
kopplingar och medverkan av lokala/
globala mellanhänder.
• Lokala aktörer: hushåll, privata företag, samhällsorganisationer, producentkooperativ, informella lokala
nätverk, områdesbaserade partnerskap...
• Lokala/globala aktörer: regionala utvecklingsråd, icke-statliga organisationer, nationella och internationella
företag, allianser, universitet, forskningsinstitutioner, branschorganisationer...

lokalpatriotism, när det som behövs
och som lokala aktörer ofta äger, är
utåtriktad lokal kunskap. Det finns
liknande problem med begrepp som
”traditionell kunskap” eller ”inhemsk
kunskap”.
Övergången från en top-down- till
en nätverksbaserad modell för landsbygdens utveckling förändrar därför
vårt tänkesätt kring hur expertis genereras och överförs, likaväl som våra
principer för kunskapsgenerering. Vi
strävar inte bara efter mer vetenskap,
utan efter bättre informerade och kunniga invånare, samhällen, företag och
yrkesverksamma. Så att de genom sin
expertis kan ta itu med sina egna problem och mer effektivt ta lärdom från
annat håll. Det är idealet.
Så hur kan vi förbättra funktionen
utbyte av expertis för att pröva och
stärka den lokala expertisen på landsbygden?
Först måste vi omarbeta förhållandet mellan vetenskap och ickevetenskaplig expertis på grundval av
expertisutbyte snarare än kunskapsöverföring, för att öka lyhördheten
hos vetenskapliga program för lokala
intressenters kunskapsbehov.
Därefter, genom att granska den
expertis som landsbygdsrådgivare besitter, överväger vi vad som utgör lokal
expertis och hur sådan kan bli mer erkänd och bättre testad.
För det tredje och slutligen fokuserar vi på vad som kan göras för att
öka kapaciteten för lokal expertis genom att skapa nya arenor för utbyte av
expertis.

►

Idag framstår detta synsätt som
lika naivt, med sitt antagande om en
självförsörjande landsbygd där utvecklingen är isolerad från yttre krafter och som är lämnad att förlita sig
på inhemsk kunskap. Synsättet byggde
också på det nedlåtande antagandet att
lokala aktörers kunskap är begränsad
till den lokala orten.
År 2006 publicerade OECD en
omfattande rapport om nya metoder
för landsbygdsutveckling. OECD
inkluderar de flesta västerländska
ekonomier. Studien hävdade att även
om landsbygdsregionerna i aggregerade termer legat under OECDgenomsnittet för BNP per capita,
är ”landsbygd” inte synonymt med
nedgång. Studien fann att om långdistanspendling underlättas så ökar
större tätorters inflytande över omgivande landsbygd. Detta undergräver
inte bara föreställningar om landsbygden som separata ekonomiska sfärer,
utan innebär också att i många sådana
områden växer befolkningen och man
upplever en betydande tillväxt. Ja, i
mer än ett av tre OECD-länder skapades sysselsättning i den största omfattningen i landsbygdsregionerna.
Detta verkade ha mycket lite att
göra med det relativa välståndet inom
jordbruket. Totalt sett är mindre än 10
procent av landsbygdens arbetskraft
i OECD-länderna sysselsatt inom
jordbruket och jordbruksstöd befanns
sällan vara effektivt för att stimulera vidareutveckling av landsbygden.
Istället identifierade rapporten en ny
modell för landsbygdens utveckling,
pådriven av ett ökat fokus på lokala
bekvämligheter, påtryckningar för
reformer av jordbrukspolitiken, samt
decentraliseringstrender inom de nationella styrfunktionerna. Rapporten
föreslog att den nya modellen skulle
inbegripa flersektoriella utvecklingsstrategier som syftar till att identifiera
och utnyttja olika ortsbaserade möjligheter på landsbygden.
Vi kallar denna nya metod nätverksbaserad utveckling (networked
development). Detta tillvägagångssätt
uppmärksammar hur landsbygdsområden formas av både interna och externa
krafter. Därför syftar det till att främja
lokala och utomlokala kopplingar som
stärker förutsättningarna för lokalbe-
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Omarbetning av förhållandet mellan vetenskap och expertis
Hur ska vi då i första hand kunna öka vetenskapens
lyhördhet för lokala intressenters kunskapsbehov? Det
innefattar bättre riktade forskningsprojekt och -program och sådana som är bättre på att leverera resultat i
form av ökad kunskap och kompetens hos lokala aktörer. Det innebär en övergång från kunskapsöverföring
som modell för relationen mellan berörda parter och vetenskaplig forskning, till en modell för expertisutbyte.
Som vi nämnde tidigare är kunskapsförmedlingen
till jordbruken den äldsta traditionen av medvetet organiserad kunskapsöverföring mellan forskningsinstitutioner och samhällen – processen att organisera
tillämpningen av vetenskap i det praktiska jordbruket
började under efterkrigstiden som en del av uppifrånoch-ned-modellen för landsbygdsutveckling. Denna
filosofi förutsatte att kunskapsöverföringen ägde rum
i slutskedet av en sekventiell och enkelriktad process;
forskningsverksamhet i laboratoriet skulle leda till vetenskapliga upptäckter och tekniska genombrott som
sedan skulle spridas till potentiella användare.
Potentiella kunskapsanvändare, t ex lantbrukare,
kunde vara tekniskt kunniga i vad de gjorde, men som
icke-forskare var de betraktade som icke-experter utan
något som var värt att bidra med i själva forskningsprocessen. Följaktligen fanns en klyfta mellan forskare
och forskningsanvändare som måste överbryggas i slutet av forskningsperioden, då vetenskapliga utfall skulle
kommuniceras bland folk eller spridas tekniskt genom
lantbruksrådgivare.
Denna forskningsmodell skiljer den vetenskapliga
processen från den efterföljande kommunikationen
och tillämpningen av forskningsresultaten. Det har att
göra med hur de stora akademiska disciplinerna tenderade att framställa sig själva under 1900-talet; de
drog en skiljelinje mellan ren vetenskap (som producerar begrepp och tolkningar, föreslår modeller, klargör
orsakssamband och organiserar experiment) och til�lämpningen av den kunskap som forskningen resulterar i. Den senare framställdes som enbart en fråga om
social ingenjörskonst; att omsätta resultaten i praktiken
genom att formulera och sprida tekniker, teknologier
och rutiner. I det perspektivet ser vetenskapsmannen
varje icke-forskares inblandning i kunskapsproduktionen som ett undergrävande av den vetenskapliga integriteten och självständigheten och ett förminskande av
kreativiteten.
I verkligheten är emellertid den skarpa skiljelinjen mellan vetenskap och teknik, mellan forskning
och tillämpning, inte alls så tydlig. I själva verket är
det svårt att urskilja vad som är en neutral beskrivning
av utövandets olika former och sammanhang och vad
som är försök att införa sociala hierarkier och grader av
legitimitet. Uppfattar vi det artificiella i denna klyfta
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Från kunskapsöverföring till expertisutbyte

Kunskapsproducenter
Kunskapskonsumenter

►
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källor, d v s expertisutbyte. Det är ett
ganska radikalt grepp som kan involvera nya sätt att ägna sig åt vetenskap
(och även att tillvarata och mobilisera
icke-vetenskapliga kunskapskällor).
Det löser upp skarpa skillnader mellan vilka som är producenter och vilka
som är användare av kunskap. Det
bryter ner den sekventiella segregatio-

nen mellan den vetenskapliga processen och överföringen/tillämpningen
av forskningsresultat. Innovation och
social inlärning kan ske före eller under och inte bara efter forskning, då
deltagarna, oavsett om de är forskare
eller icke-forskare, gör nya kopplingar
och antar nya synsätt på rådande utmaningar och möjligheter.

►

så hjälper det oss att se kunskapsproduktion som öppen för, eller till och
med beroende av, vitt skilda icke-vetenskapliga kunskapskällor.
I detta perspektiv inbegriper framgångsrikt genererande och spridande
av kunskap och teknik en upprepad
och nätverksbaserad process, som
bygger på utbyte av expertis från flera

7

Landsbygdsrådgivarnas lokala expertis
Utbyte av expertis är alltså en övning
i ömsesidigt lärande där forskarna
måste erkänna värdet och giltigheten
av icke-vetenskapliga kunskapskällor.
När det gäller landsbygdsprojekt och
-program innebär detta att bygga på
och bygga upp den lokala expertisen
hos lokala aktörer.
För att uppnå detta finns mycket
att lära av en grupp yrkesexperter som
tjänar sitt levebröd genom förädling,
förmedling, testning och spridande av
lokal expertis, nämligen professionella
rådgivare, t ex landsbygdsrådgivare,
ekologer, veterinärer och agronomer.
De är yrkesmässiga specialister på lokal expertis.
Här drar vi slutsatser från ett forskningsprojekt, som vi har bedrivit sedan 2008 om landsbygdsrådgivares
kunskapskällor, för att avväga vad som
utgör lokal expertis och hur den kan
bli mer erkänd och bättre validerad.
Rådgivningsyrkena har en nyckelroll
för att möjliggöra beslutsfattande och
öka kompetensen i tusentals lantbruk
och landsbygdsbaserade verksamheter. Markägare och lantbrukare står
inför ökade krav på att leverera en rad
olika varor och tjänster av komplex
natur. De kommersiella målen att
producera konkurrenskraftig råvara av
hög kvalitet måste sammanflätas med
såväl en bredare efterfrågan på säkra
livsmedel och ekosystemtjänster som
önskemål om hållbar resursanvändning, hänsyn till djurs och växters
hälsa och anpassning till miljöförändringar. Professionella rådgivare bidrar

med kunskap och expertis rörande många
av dessa aspekter, och
bistår i både operativt
och strategiskt beslutsfattande.
När vi frågade
dessa rådgivare om
deras specifika kunskapskällor framträdde
en komplicerad bild av
externt och lokalt alstrad kunskap. I fråga
om det förra hänvisade
de till vetenskaplig och teknisk kunskap, liksom formella yrkeskunskaper
relaterade till uppförandekoder och
normer, samt till regelverkskunskap
relaterad till nya lagar och politik.
Otvivelaktigt formas professionell och
rättslig kunskap till en viss omfattning
av vetenskaplig kunskap. Men engagemanget i regelverkskunskap är mer
intensivt – rådgivarna är mer benägna
att läsa nya regler eller föreskrifter än
vetenskapliga artiklar!
Faktum är att landsbygdsrådgivare
medgav att det var svårt att hålla sig á
jour med formell vetenskap. På frågan
om specifika källor till vetenskaplig
kunskap hänvisade de flesta till vad
de hade lärt sig i sin grundutbildning
och klagade på att de inte hade tid att
fräscha upp sina vetenskapliga kunskaper. Många ansåg att mestadelen
av modern forskning inte var relevant
eller tillämplig på deras område. Några
hänvisade till otillgängligheten hos
en stor del av den publicerade veten-

skapen. Och de flesta rådgivare överlämnade till sina yrkesorganisationer
att filtrera och syntetisera de senaste
forskningsrönen genom facktidskrifter
och fortbildningsprogram.
Men rådgivarna fungerar inte bara
som kanaler för kunskapsflödet mellan lantbrukare och utom-lokala kunskapskällor. De påpekade också att
den kunskap de själva genererade, lokalt ”på jobbet”, är viktig. Den bestod
av två huvuddelar:
Experientiell (erfarenhetsbaserad)
kunskap handlar om att rådgivare lär
genom att se vad som fungerar och vad
som inte fungerar i praktiken. Det sker
ofta ganska intuitivt, och även genom
att medvetet överföra lärdomar från en
gård till en annan, lära sig av misstag
och utbyta bästa praxis. Det är expertis
som härrör från observationer och til�lämpning och som har förfinats genom
upprepning och anpassning från fall
till fall, från kund till kund och från
plats till plats.
KSLA Nytt & Noterat • nr 3 2014
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FORMELL
YRKESMÄSSIG
KUNSKAP

EXPERIENTELL
KUNSKAP

EXPERIMENTELL
KUNSKAP

Experimentell kunskap är när rådgivare genomför egna experiment som
en del av problemlösning, när rådgivaren medvetet provar olika saker.
Vi fann att veterinärer hade en mer
experimentell attityd, medan andra
rådgivare var mindre benägna att experimentera. Veterinärerna talade om
att testa olika läkemedel, ändra utfodringsrutiner och modifiera kirurgiska
tekniker. Det gick så långt som till att
veterinärer gör systematiska studier
för läkemedelsföretag. Sådant experimenterande ses som värdefullt när
det handlar om att bredda kunskaper,
pröva färdigheter och att hitta nya lösningar.
Landsbygdens rådgivningsproffs
utprovar och utvecklar också sina
fältförvärvade kunskaper genom
samverkan med sina kunder. Landsbygdsrådgivarna själva erkänner gärna
att de i stor utsträckning drar fördel
av kunskaper och erfarenheter hos de
lantbrukare och markägare som de ger
råd. De är på det klara med att också
lantbrukare besitter expertis i fråga
om jordbruksdrift och kunskap om
den lokala miljön och djurlivet, liksom
formella tekniska kunskaper och praktiska färdigheter beträffande djurhållning, utrustning, och även kommersiell insikt.
När experten lär sig av lantbrukaren eller markägaren går inflytandet
omvänd väg. Icke-experten blir experten och vice versa.
Att vara en kompetent yrkesmässig
expert innebär förmåga att balansera
och hantera dialektiken mellan expert
och icke-expert. Man måste lära sig
22

FORMELL
VETENSKAPLIG
KUNSKAP

PROFESSIONELLA
RÅDGIVARE

MARKÄGARE

KSLA Nytt & Noterat • nr 3 2014

REGELVERKSKUNSKAP

hur och när man bör vara en effektiv
icke-expert (likaväl som en effektiv
expert) i förhållandet till lantbrukaren
eller markägaren. Rådgivningsmöten
blir en plattform för utbyte av expertis mellan rådgivare och markägare
där båda kan överföra expertis till den
andre.
Experten kan behöva agera som
icke-expert även i förhållande till and-

ra typer av professionella experter, som
till exempel när en veterinär har att
göra med en nutritionist eller en landsbygdsrådgivare med en ekolog. Detta
samspel mellan expert och expert bidrar till ökad komplexitet i det system
som ligger till grund för lantbrukarens
beslut över sin mark.
Vardagligt yrkesövergripande arbete gör att den enskilde förstår det
komplexa systemet, sin egen roll i
det, och hur man kan samordna sig
och förhandla med andra rådgivare.
Erfarna rådgivare inser begränsningarna i den expertis som andra äger,
men också sina egna begränsningar.
De måste därför lära sig att bli effektiva icke-experter i sitt växelspel med
andra experter och inte bara gentemot
markägare.
Att vara en effektiv expert innebär
att hantera olika kontaktytor mellan
expert och expert och mellan expert
och icke-expert, i sammanhang där
distinktionen mellan experten och
icke-experten är flytande och gränsen
dem emellan är diffus. En viktig del i
detta är samspelskompetens – d v s att
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Gårdsmiljöplanerare

Viltspecialist

Historisk
miljörådgivare

Juridiskt
ombud

Landsbygdsrådgivare

Ekolog
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Vi
samlar in uppgifter från
veterinärer på fältet för analys,
för att få indikationer om en sjukdoms
utbredning, etc. Den fråga som återkommer
om och om igen ... är att data inte är helt giltiga eftersom de har samlats in av veterinärer på fältet och därför ... har de
samlats in av icke-experter.
– Vetenskapsman, vet med

– Vetenskapsman, vet med

Jag vet
att varenda sak man
gör i praktiken är baserad på
forskning, för utan den skulle
det bygga på hörsägen,
det skulle vara hokus pokus.
– Forskningsledare

I kontrast till detta erkänns knappt
eller rentav avfärdas landsbygdens lokala expertis av de vetenskapliga kretsarna. Det illustreras här ovan i ett
utbyte mellan vetenskapsmän inom
veterinärmedicin.
Åsikter av den arten förekommer
vid sidan om en uppenbar brist på nyfikenhet på praxis hos veterinärutbildningslärosäten och de förstärker den
yrkesmässiga avgränsningen mellan

forskare och praktiker. Många forskare
och akademiker har föga erfarenhet av
det dagliga praktiska veterinärarbetet
och allmän praxis bevakas i begränsad
omfattning i veterinärutbildningen.
Uppfattningen att innovation endast uppstår genom att ny forskning
införlivas i det dagliga arbetet via topdown-kunskapsöverföring har lett till
en nedvärdering av idéer som genereras
genom daglig innovativ praktik.

►

behärska språk och jargong inom ett
expertområde utan att för den skull ha
den praktiska kompetensen eller färdigheten på området.
Den fältgenererade kunskap som
yrkesverksamma på landsbygden har
är därför inte helt och hållet deras egen
självgenererade kunskap. Den kommer
även av interaktioner med andra aktörer på fältet, bland annat lantbrukare
och även andra landsbygdsrådgivare.
Rådgivare ser fältgenererad kunskap som ett komplement till den
formella kunskap som härrör från utbildning och kompetensutveckling. Ja,
de ser den som en tydlig del av vad de
erbjuder – det är det viktigaste kännetecknet på att de är fältorienterade
experter. Det är mer än bara ett komplement till de formella yrkesmässiga
och vetenskapliga kunskaper och regelverkskunskaper de har skaffat sig.
Fältgenererad kunskap gör det möjligt
för rådgivare att sätta formell och annan kunskap i sitt sammanhang, avgränsa den och verklighetskontrollera
den. Kombinationen av kunskapskällor
lägger grunden för rådgivarens lokala
expertis. Lantbrukare och markägare
uppskattar i stor utsträckning den expertis som landsbygdsrådgivaren byggt
upp på detta sätt.

Det
skulle vara rättvist att
säga att många av de ’mesta innovatörerna’ och experterna och de som
har det bästa ryktet, särskilt i produktionsdjurverksamhet, inte nödvändigtvis finns på
universitet nu; de är ute i fält och är
därför kollegor i det praktiska.

Att höja kapaciteten i lokal expertis
Vi har inte längre råd med detta trångsynta tänkesätt. I denna den sista delen
av denna presentation överväger vi vad
konsekvenserna av expertisutbyte och
erkännande av lokal expertis kan vara
för organiserad vetenskap, inklusive
samhällsvetenskap.
Det slutliga målet är att förbättra
nivån på och fördelningen av expertis
i samhället. Det är inte bara en demokratisk nödvändighet, det är också en
adekvat respons på den globala instabilitet som vi står inför, både miljömässigt och samhällsekonomiskt. Denna
instabilitet gör varje samhälle, företag
och region till ett område av experimentell anpassning. Därför är den respons som krävs från den organiserade

vetenskapen att radikalt gå utanför
universitetens väggar, att flytta ut från
laboratorier och elfenbenstorn för att
arbeta med och bidra till att mobilisera
lokal expertis. Det finns ett antal sätt
detta kan ske på.
Ett är att uppmuntra lokal expertis, ”civilvetenskap”. Men eftersom
det i grund och botten förvisar ickeforskare till en datainsamlingsroll som
är godkänd, anförd och kvalitetskontrollerad av forskare, kan effekten bli
att återinföra kunskapshierarkier som
marginaliserar lokal expertis. Vi behöver därför andra icke-hierarkiska sätt
att agera.
Vi lutar vi oss för en kort stund på
tre exempel från vår egen praktiska

erfarenhet. Det första är att inrikta
forskningsprojekt och program på forskares och intressenters gemensamma
produktion av kunskap och expertis.
Det andra är kapacitetsuppbyggande
genom att skapa nya nätverk för utbyte
av expertis. Det sista är att undersöka
hur lokala aktörer kan utrustas med
forskningsverktyg för att utveckla och
tillämpa sin egen expertis.
Under de senaste tio åren har
vi lärt oss mycket från att driva ett
större forskningsprogram baserat på
principerna om utbyte av expertis.
Programmet har strävat efter att skapa
förutsättningar för forskares och intressenters gemensamma produktion
av kunskap. Ett av de primära målen
KSLA Nytt & Noterat • nr 3 2014
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för Hushållnings- och markanvändningsprogrammet (the Rural Economy
and Land Use Programme, Relu) var:
”att förstärka effekterna av forskningen
om landsbygdspolitik och -praxis genom att involvera berörda parter i alla
skeden, inklusive programutveckling,
forskning och kommunikation av resultat”.

Potentiella intressenter var inblandade i uppläggningen och styrningen
av programmet och i utformningen
och genomförandet av dess enskilda
projekt. Varje ansökan om finansiering beskrev hur intressenterna skulle
involveras i planeringen av det avsedda
projektet och vad som skulle göras
för att inkludera intressenter i forskningen och spridningen av resultaten.
Förslagen bedömdes och betraktades
som en del i urvalsprocessen för vilka
forskningsansökningar som skulle finansieras. ”Vinnarna” måste lämna in
en plan för hur intressenterna skulle
engageras innan de formellt kunde inleda sin forskning. Planen följdes upp
med en årlig revision av arten, omfattningen och konsekvenserna av intressenternas deltagande i projektet under
hela dess livslängd.
Programledningen samlade själv
in och främjade de bästa strategierna
för att närma sig intressenter genom
att ge råd om lämpliga medel och mekanismer för att identifiera, rekrytera
och engagera olika intressenter i olika
skeden av forskningen för att uppnå
maximal ömsesidig nytta.
Totalt har mer än 4 000 intressenter tagit del av Relu-programmet och
dess 90 projekt. Ur erfarenheterna från
det har vi vaskat fram följande principer för utbyte av expertis:
Den första principen är att engagera intressenter som aktiva partners
i forskningen. Programmet betonade
intressenternas deltagande i alla stadier av forskningen. Intressenterna bidrog till att fastställa programmets fokus, prioriteringar, genomförande och
större spridning. Vi fann att praktiska
24
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insatser och engagemang uppströms
kan leda till verkliga fördelar nedströms, när det gäller inköp till projektet och i fråga om kvalitet, relevans
och användning av forskningen.
Den andra principen är att utbytet
av expertis bygger på en inkluderande
uppfattning om vilka som är potentiella intressenter, baserad på antagandet att alla som är intresserade av ett
problem bör involveras i lösningen
av det. Det krävde ett öppet förhållningssätt till problemformulering som
överbryggade partiska synsätt på vissa
forskningsområden och -intressen.
Detta förstärkte efterfrågan på ett
brett och inkluderande förhållningssätt gentemot olika sorters expertis –
olika områden och icke-certifierade
källor till kunskap måste innefattas
– och en pluralistisk syn på intressenter, som kunde utgöras av allt från
offentliga institutioner, organiserade
landsbygdsintressen och företag till en
bredare allmänhet och privatpersoner
(inklusive lantbrukare, konsumenter
och lokala invånare).
Den tredje principen är att utbytet
av expertis kan inträffa när som helst
under ett forskningsprojekts livslängd
(inte bara i slutet), genom olika mekanismer (inte bara publicerade resultat)
och i olika riktningar (inte bara från
forskare till icke-forskare). Viktiga kanaler för kompetensutbyte visade sig
vara de informella nätverk och personliga relationer som fötts genom själva
forskningen och dit hörande processer.
I realiteten bör ett primärt mål för ett
forskningsprogram vara att skapa kretsar för kunskapsutbyte rörande det utforskade problemet.

Principer för utbyte av expertis
• Engagera intressenter som aktiva
partners genom hela forskningsprojektet.
• ”Intressenter” är ett inkluderande begrepp.
• Klargöra att utbyte av expertis kan
ske när som helst i ett projekt, genom
flera kanaler och i olika riktningar.
• Ömsesidigt utbyte mellan forskare
och intressenter.

Den fjärde och kanske mest
grundläggande principen är att utbyte av expertis måste utgöras av ett
ömsesidigt utbyte mellan forskare
och intressenter. Att öppna upp själva
forskningsprocessen för intressenters
input bekräftar att deras expertis kan
utgöra bidrag i bestämningen, genomförandet och tillämpningen av vetenskapliga projekt. Expertisutbytet är
alltså en övning i ömsesidigt lärande
där forskarna måste erkänna värdet
och giltigheten hos icke-vetenskapliga
kunskapskällor. När det gäller landsbygdsprojekt och -program innebär
detta att bygga på och bygga upp de
lokala aktörernas lokala expertis.
Ett viktigt sätt att bygga kapacitet för lokal expertis är att skapa nya
nätverk för utbyte som går utöver de
lokala gränserna. Här menar vi att
universiteten bör spela en nyckelroll.
De kan vara lokala/globala gatekeepers eller mellanhänder – samtidigt
som de är rotade i sina kommuner och
regioner är de också starkt utåtriktade
i sina forskningskontakter och för finansiering och rekrytering. De kan
länka lokala och externa aktörer till
varandra genom sina kunskaps- och
kompetenskretsar. Detta hänger uppenbarligen inte bara samman med
omfattningen och arten av universitetets lokala och externa kontakter, utan
också om universitetets roll i och syn
på kunskapsproduktion och -utbyte.
I ett nätverksbaserat utvecklingsperspektiv är universiteten inte uppfattade som den källa till universell
visdom som yrkesverksamma på landsbygden, samhällen och företag måste
använda för att förtjäna förmånen av
kunskap. Snarare ses universiteten som
aktiva kopplingar som kan skapa och
utvärdera länkar mellan lokala system
för kunskaps- och utvecklingsverksamhet och även bredare nationella
och internationella kunskaps- och
kompetenskretsar. Detta exemplifieras
av två nätverk som vi från Newcastle
University har hjälpt till att främja.
Som första exempel The Northern Rural Network (Nordliga Landsbygdsnätverket) som samlade akademiker och landsbygdspraktiker från
de kommersiella, ideella och offentliga
sektorerna över hela norra England.
En årligt återkommande seminarieserie länkade samman universitetsfors-
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bara till kompetensutbyte utan också
för att generera ny kunskap och främja
innovation.
Sociala nätverk, som ett medel för
att människor själva ska organisera sig
runt ett gemensamt problem eller ett
gemensamt initiativ, har en viktig roll
att spela för att förbättra utbytet av
expertis och ett gemensamt mobiliserande av lokal och icke-lokal expertis.
Det kan handla om att förhindra ett
sjukdomsutbrott bland djur, att främja
förnybara energisystem eller att ta itu
med vattenföroreningar eller översvämningsproblem o s v. Men i detta
samspel, kan vi också främja lokal expertis genom att utrusta lokalbefolkningen med egna forskningsverktyg?
Ett exempel: modeller baserade på
datorsimuleringar låter oss göra prognoser om händelser som är avlägsna i

tid och rum. Regeringar, tekniska organ, företag och yrkesverksamma använder dem hela tiden för att designa,
planera och reglera.
Sådana modeller är oundvikligen
baserade på generaliseringar. När modellerna används för att återge miljöinformation kan människor i ett visst
område tydligt uppleva att prognoserna för deras hemort inte alls stämmer
överens med deras egna erfarenheter.
Modellen passar inte dem.
I just detta forskningsprojekt,
som leddes av Sarah Whatmore och
Neil Ward [och som även de deltog i
Berteboskonferensen], utnyttjades lokal expertis för att förbättra den lokala
noggrannheten i riskmodeller för översvämning. Avgörande var att modellerna inte bara kalibrerades lokalt, utan
också placerades så de var till nytta lokalsamhällena. På så sätt beväpnades
lokalbefolkningen med ett forskningsverktyg som gjorde att de själva bättre
kunde karakterisera de utmaningar
och möjligheter de stod inför.

►

kare och landsbygdsrådgivare, lokala
och regionala tjänstemän, företagare,
ledare för frivilligorganisationer, församlingsfullmäktige, affärsutvecklare
m fl. Nätverkets verksamhet bidrog till
att bygga upp en gemensam förståelse
för de utmaningar som landsbygden i
norra England står inför.
Vårt andra exempel är Landbridge.
Det är ett utbytesnätverk för yrkesövergripande lärande och debatt bland
forskare och landsbygdsrådgivare, inklusive veterinärer, agronomer, ekologer och andra.
Nätverket behandlar gemensamma
frågor som rör kompetensutveckling
för rådgivare och deras förhållande
till forskningsprogram och -agendor.
Landbridge lägger på så sätt grunden
för att höja statusen för rådgivningspersonal som kunskapsförmedlare i
kompetensutbyteskretsar inom landsbygdsutveckling.
Sammantaget har det blivit tydligt
av erfarenheterna från Landbridge och
the Northern Rural Network, att sådana grogrunder ger möjligheter inte
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Slutligen: att hantera gränssnittet expert/icke-expert
Avslutningsvis: Vi argumenterar för
ett fokusskifte, från vetenskap till expertis, för att skapa en bättre struktur för att hantera demokratisering
av kunskapen. Det medför också en
förskjutning i det sätt som kunskaper
och tekniska färdigheter utvecklas och
breddas; vi rör oss bort från begreppet kunskapsöverföring för att närma
oss begreppet utbyte av expertis, vilket innebär en mer omfattande och
jämlik samverkan mellan forskare och
icke-vetenskapliga intressenter. Denna
förändring är i linje med övergången
från en uppifrån-och-ned-modell till
en nätverksbaserad modell för landsbygdsutveckling. Kärnan är begreppet
expertis på plats, det som vi har kallat
lokal expertis.
Alla måste vi, för att bli effektiva
experter, lära oss att hantera andra experter. Det innefattar att vi måste bli
duktiga på att sköta och ömsesidigt

bygga våra dubbla
roller som både experter och icke-experter. Förutom att
vara experter, som
vi alla är, måste vi
lära oss att bli experter på att vara
icke-experter.
Vi måste se hanteringen av gränssnittet mellan expert och icke-expert
som en utbytesprocess. Om utbytet
blir obalanserat...
om det går bara i den ena riktningen
talar vi om ”kundfångeri” (”ge kunden
vad kunden vill ha”); om bara i den andra riktningen så talar vi om oansvariga
eller världsfrämmande experter. Det
viktiga är att för att det ska fungera så
måste gränssnittet expert/icke-expert

vara ömsesidigt konstruerat – efterfrågan måste formuleras genom til�lit och myndighetsutövande grundas
på service. Kunskap och information
måste flöda i båda riktningarna. Vi har
mycket att lära av varandra!

•
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Bertebos Prize 2015

Awarding leading
prominent research
on food additives –
both benefits and
hazards

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.
Bertebospriset 2013 delades ut till professor Philip Lowe för hans landsbygdsstudier, som givit betydelsefulla bidrag till hållbar landsbygdsutveckling och markförvaltning. Philip Lowe förespråkar
reflexiv tvärvetenskaplig forskning. Han har gjort betydande insatser i internationell jämförande
forskning och har spelat en aktiv roll inom landsbygdens utvecklingspolitik på nationell och europeisk
nivå.

Bertebos Prize 2015

2015 års Bertebos-pristagare ska ha bedrivit forskning av hög kvalitet och
praktisk nytta inom livsmedelsområdet – 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: anti-oxidationsmedel (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 delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2015. År 2016, i
augusti eller september, kommer ämnet Livsmedelstillsatser att vara föremål för en tvådagarskonferens där pristagaren och hans/hennes forskning ges en framstående position.
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

KSLA:s skogliga
studieresa till
Ryssland

Ryskt skogsbruk i uppförsbacke
Var står ryskt skogsbruk i dag? Vilka är möjligheterna?
Vilka är problemen? Och vad har skogen för roll
i det nya Putinland som växer fram?
Det var några övergripande frågor
för Skogsavdelningens ryska resa
i maj–juni 2014. Text: Carl Henrik Palmér och Birgitta Naumburg, foto: Birgitta Naumburg
Skotare på väg till ett avverkningsområde i Komi. Här framgår en del av ryskt skogsbruks utmaningar: Markens bärighet är urusel; det finns inga stenar, bara
mo och mjäla. Bakom skotaren syns en typisk secondary forest efter en slutavverkning för 30–40 år sedan. Skogen är helt ogallrad med hög andel björk och asp.
Skotaren körs av en rumän, rysk arbetskraft har svårt att konkurrera lönemässigt.

Ryssland är det stora frågetecknet i alla globala virkesbalanser. Virkestillgångarna är näst intill oändliga – men
ryssarna har svårt att mobilisera dem. Avverkningen är
låg i förhållande till skogsarealen – de har 25 gånger mer
skog än Sverige, men avverkar bara dubbelt så mycket som
vi. Om och när ryssarna bestämmer sig för att satsa på
infrastruktur (framförallt skogsvägar) och skogsindustri
kan de bli en allvarlig konkurrent till Sverige.
Skogsavdelningens resa inleddes i S:t Petersburg, där
vi fick grundläggande basfakta om den ryska skogssektorn. Vi besökte också IKEA och såg ett par områden
med nybyggda finska trähus.
Här var tanken att vända på vårt invanda tankesätt. I
skogsbranschen är vi vana vid att se Ryssland som råvaruleverantör. Inför framtiden är det minst lika rimligt att
se Ryssland som en marknad för förädlade träprodukter.
Den svenska hemmamarknaden är som bekant begränsad
och cyklisk, det ryska kvalitetsmedvetna kundsegmentet
är ett intressant komplement. Detta gäller förstås även
möbler och andra träprodukter.

Ryska kvalitetsmedvetna kunder öppnar en intressant marknad för förädlade
träprodukter, inte minst trähus – här en del av ett nytt villaområde byggt av
det finska trähusföretaget Honka. Alla hus är byggda av finskt kvalitetstimmer.

→
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Oröjt bestånd – en inte ovanlig syn i Ryssland.

Komi – lika men så olika
Från Sankt Petersburg flög vi vidare
i cirka två timmar till Syktyvkar, huvudstad i republiken Komi. Komi
gränsar till Uralbergen, och är ett område som naturgeografiskt är ganska
likt Sverige. Skogsarealen är ungefär
lika stor som den svenska och skogarna
sträcker sig från bördiga marker i söder
till tundran i norr.
Däremot skiljer sig historien väsentligt. Merparten av Komis skogar
var orörda fram till andra världskriget
(eller Det stora fosterländska kriget,
som det heter i Ryssland). Sedan dess
rullar en timmerfront allt längre österut mot Uralbergen. Bakom fronten
växer en andra generation skog som i
princip får sköta sig själv.
En annan stor skillnad är marken
– det är bara mo och mjäla, det finns
överhuvudtaget ingen sten. Bärigheten
är urusel och det är dyrt att bygga vägar. Vägarnas kondition försämras
också kraftigt vid regn.

Den svenska delegationen tillsammans med representanter från bl a Saint Petersburg State Forest
Technical University, FTU.
Fr v: Olga Shaytarova, Head of Congress Department, FTU; Emilia Palojarvi, finsk jägmästarstudent; Tage Klingberg; Birgitta Naumburg; Clas Boström; Mats Nordberg; Andrey Selikhovkin, Rector
FTU; Alexander Alekseev, Vice Rector, FTU; Lennart
Rådström; Per Olsson; Bo Andersson; Eva Klingberg; Carl Henrik Palmér; Tatiana Yanitskaya, Russian FSC; Boris Romanyuk, Saint Petersburg Forest
Research Institute.
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Yury Pautuv, chef för stiftelsen Silver Taiga, berättar att i Ryssland ska alltid en buffertzon lämnas intill
vattendrag. Komis största buffertzon är 3 km bred och ligger intill floden Kobra.

Besöket i Komi inleddes med en
allmän information från Syktyvkar
Forest Institute, som hade lagt upp
vårt program. Därefter besökte vi ett
sågverk, innan vi gav oss ut i skogen.
Det blev långa bussresor i ett landskap
som i princip bara var skog, förutom
en del nedlagda åker- och betesmarker längs floderna. Där växte i stället
skogar med jättebjörnloka. Vi fick se
urskogar, vägbyggnad, gallringsförsök och slutavverkning; på de senare
punkterna var skogsföretaget Mondi
Syktyvkar vår värd.

Rent allmänt
Clas Boström, som har arbetat i
Ryssland sedan 1995, delgav oss sina
erfarenheter av att arbeta i det postsovjetiska Ryssland. Han var senast med
och byggde upp Swedwoods kombinat med sågverk, limträfabrik m m i
Tikhvin, 25 mil från Sankt Petersburg.

Clas Boström konstaterade bl a att rysk
personal vill ha en tydlig och klar,
gärna toppstyrd, organisation. De
följer ledaren, inte företaget, och tillsammans med denne kan de bli ett effektivt och positivt team. Det belastar
toppledningen hårt, men svensk demokratisk ledningsstil, med inslag av
t ex matrisorganisation, är ett säkert
sätt att misslyckas.
Vi hann också med en del kulturella och sociala aktiviteter, bland annat
en stadspromenad i Sankt Petersburg –
det var rent och snyggt på gatorna och
de flesta husen såg relativt välskötta ut.
Det var gott om byggkranar, ett tecken
på hög ekonomisk aktivitet. Och vi såg
färre alkoholister där än man gör på
Söder i Stockholm! I Sankt Petersburg
såg vi också en balett och vi åt middagar med våra värdar i både Sankt
Petersburg och Syktyvkar.

→

Reflektioner kring rysk skog
Det är naturligtvis omöjligt att göra något mer än en översiktlig analys om ett så stort land efter ett så kort besök.
Men några av våra reflektioner kring ryskt skogsbruk och skogsindustri var:
•

•

•
•

•
•

Ryssland bedriver ett exploaterande skogsbruk som utnyttjar markens produktionsförmåga mycket dåligt. Täta,
ekonomiskt och biologiskt värdefulla barrskogar avverkas och i stället kommer dålig björk och asp. De vi träffade
inom professionen ville gärna se en övergång till ett mer intensivt skogsbruk med plantering, röjning och gallring
”enligt svensk modell”. Det skulle vara lönsamt redan efter 40 till 50 år, menade en av våra föredragshållare. Men
de har hittills fått svagt gehör från staten.
Kanske är produktionen per hektar inte så viktig när man har ”oändligt” med hektar? Kanske ska Ryssland gå
en medelväg, spekulerade vi: satsa på föryngring där det behövs och röja för att minska andelen löv. Däremot
strunta i gallringarna – det är tveksamt om man ska släppa in tunga maskiner i bestånden när bärigheten är så
dålig.
Ett problem är bristen på industrier som kan ta hand om klena träd. Det försvårar en övergång till ett skogsbruk
à la Sverige och Finland.
Det verkar vara en otroligt tung statlig administration av skogen. Dessutom ”farlig” – lokala myndigheter kan
utfärda bötesstraff om avverkningen anses strida mot de detaljerade reglerna. Man anar att det finns läge för
förhandling mellan arrendatorn och tjänstemannen. Eftersom bötespengarna levereras till Moskva, så kan mutor
till tjänstemännen fungera ”smidigare”. Ingen förnekade att korruption finns.
De stora skogsresurserna ligger för långt från de globala marknaderna och transporterna blir för dyra för att
Ryssland ska kunna bli en besvärlig konkurrent till svensk skogsindustri, åtminstone på kort och medellång sikt.
Det finns debattörer som menar att AB Sverige skulle tjäna mer pengar om vi bevarade våra gammelskogar för
att locka naturturister. Men efter att ha gått 200 meter i en aldrig avverkad rysk granurskog undrar man om sådan
turism verkligen kan bli något stort. Det var nästan omöjligt att ta sig fram på grund av alla liggande trädstammar
i olika grad av förruttnelse – och så oändligt med mygg!

En urskog som kommer att förbli urskog. Vi noterade att det inte är helt lätt att gå i sådan skog.
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Matkommittén på exkursion bland primärproducenter

Väddö Gårdsmejeri satsar lokalt

Ett mejeri där allting är möjligt
Det har blivit en del studiebesök i
mitt liv. En del har varit fruktansvärt
långtråkiga och dötrista och andra
har varit alldeles, alldeles underbara!
Inte så mycket beroende på vad som
visats utan det avgörande är ägarens
inställning till det som visas. En del är
besjälade och ett med sitt företag,
medan andra mest verkar se det som
”ja, något måste man ju göra”.
Text: Marie-Louise Danielsson-Tham
Foto: Johan Beck-Friis

Yvonne och Hasse är entusiastiska och visionära.

Jag har besökt många gårdsmejerier,
men genast när vi möttes av ägarna till
Väddö Gårdsmejeri kände jag att det
här kan bli en upplevelse och det blev
det. Att höra Hasse Edlund berätta om
sitt och Yvonnes projekt gjorde att man
återfick tron på den driftige småföretagaren för vilken inget är omöjligt.
Gårdsmejeriet byggdes 2005 och
upprinnelsen var ett arv på 15–20
mjölkkor. Besättningen utökades så
småningom till 82 kor i ett nybyggt
kostall. Mjölken levererades till Arla,
men efter en ystningskurs blev längtan
att göra något eget av mjölken så stark
att man byggde ett gårdsmejeri. För
att få en säker inkomst levereras dock
fortfarande en del av mjölken till Arla.
Sortimentet är det traditionella, en
blåmögelost, en vitmögelost och salladsost. Men, ostarna har fått namn
efter olika orter i Roslagen, en heter
Arholma och en annan Hammarby.
Tänk vad små medel som behövs för
att göra en produkt så unik att köparen
kommer ihåg den! Man tillverkar också smör, yoghurt och glass. Allt säljs
i en kombinerad butik och kafélokal.

Kunglig glans och kosafari
När kung Carl-Gustaf var på förnyad
Eriksgata med anledning av sin 40-åriga regenttid var Väddö Gårdsmejeri
30
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ett av besöksobjekten. Förutom de traditionella fotografierna från besöket på
väggarna har man gjort en annorlunda
hågkomst. På ryggen på de stolar som
det kungliga följet satt på vid besöket
står: här satt kungen, här satt drottningen, här satt landshövdingen och så
vidare. Alla stolarna står runt ett kafébord och alla som vill kan få känna hur
det känns att sitta på en ”kunglig” stol.
Även Väddö Gårdsmejeri har det
så populära kosläppet på våren. Enligt
Hasse var det i somras 3 000 åskådare som följde de våryra kossornas
krumsprång. Men, något mera unikt
erbjuds också, nämligen kosafari.
Hasse kopplar en kärra med bänkar
på efter traktorn och sedan bär det av
uti kohagen med stadsborna. Under
den halvtimmeslånga turen berättar
Hasse om kornas liv och leverne. Kosafariturerna är speciellt omtyckta av
besökare från äldreboende. De kommer ut i naturen, upplever de välkända
dofterna och ljuden från barndomen
trots att benen inte längre vill
hänga med. En enda besökare
har enligt Hasse blivit besviken. Det var en äldre man
som utbrast:
– Vad är det här för d-a
kosafari? Det var ju ingen jakt
och jag har inte hört ett enda
skott!

Tjänster och gentjänster
Yvonne och Hasse påpekar hur viktigt
det är att småföretagarna hjälper varandra. Man kan ta med en provpåse
med grannens produkter och lämna
när man levererar sina produkter till en
butik eller restaurang, man kan växla
om med att köra leveransbilen och
man kan ha gemensamma lantbruksmaskiner. Mycket av Yvonnes och
Hasse verksamhet är säsong. Ca 80 %
av inkomsterna kommer från sommarhalvåret och 20 % från vinterhalvåret.
Innan vi lämnar gården frågar vi
vad de har för visioner. Deras blickar
visar att sådana finns även om svaret
blev ett typiskt Hasse-svar:
– Utan visioner är det inget roligt!
Det är dem man lever på.

•

För den som vill läsa mer: vaddogardsmejeri.se

Matkommittén på exkursion bland primärproducenter

Roslagskött – grisuppfödning enligt
Norrgårdsmodellen

Glada
grisar i
Roslagen

Företaget Roslagskött i Gåsvik grundades 1999 och har sedan dess försett närområdets matbutiker med
fläskkött av högsta kvalitet. Ägarna vill
att kunden ska känna att det är som
att köpa kött direkt från bonden, men
med den komfort som matbutiken
erbjuder.

Kvaliteten i köttet börjar redan i
spannmålen, som odlas på gårdens åkrar. Det foder som grisarna får är baserat på gårdens egen säd som analyseras
för att kunna ges ett korrekt tillskott av
näringsämnen, t ex värmebehandlat, ej
genmodifierat sojaprotein. För att inte
utarma marken återförs gödsel till fälten. Familjen Petterson genomför också regelbundna markkarteringar så att
åkrarna får en väl balanserad tillförsel
av gödsel.

Fri utfodring minskar stress
Grishållningen utförs enligt företagets
egenutvecklade ”Norrgårdsmodell”.
Grisarna hålls ca 30–40 stycken i sina
ursprungsgrupper och i stora boxar med
djupströbädd. Djuren får fri tillgång
till mat och vatten och nya halmbalar
två gånger i veckan. Vi kunde konstatera att grisarna verkligen använde
halmen att böka i, leka med och tugga
på. Till skillnad från konventionella
uppfödningsformer var grisarna här

Matkommitténs ledamöter fick en gårdsvisning hos grisuppfödarna Per-Henric och Åsa Petterson på Norrgården. Då ägarna inte var hemma sköttes visningen galant av sonen Henrik Petterson och farfar Olle
Petterson.
Text & foto: Johan Beck-Friis

oskygga och kontaktsökande gentemot besökare. Norrgårdens system
med fri utfodring gör att den stress
som uppkommer vid tidsbegränsad
fodergiva inte finns hos gårdens grisar.
Eftersom grishuset är byggt med ena
långsidan till stor del öppen, är luften
också damm- och luktfri. Det kändes
därför inte konstigt att djuren har få
skador och sällan infektioner.
När grisarna är slaktmogna slaktas
de på måndag morgon hos Almunge
kött i Faringe, ca fyra mil från
Norrgården. Därefter hängs köttet i
kylrum och under tisdagen styckas
och packas det. På onsdagen levererar
Per-Henric och Olle köttet till utvalda
butiker och restauranger i Stockholm
och Norrtälje. Efterfrågan är relativt

jämn under året eftersom försäljarna i
Norrtälje har en säljtopp under sommaren medan butikerna i Stockholm
har motsvarande höga efterfrågan under övriga året.

”Optimal modell”
Ägarna ser varken KRAV eller ekologisk uppfödning som optimala
alternativ. De har därför utvecklat
Norrgårdsmodellen som sin egen djurvänliga uppfödningsmodell. Genom
att vara tydlig med ett eget gårdsmärke på sina varor och att ha en separat
exponering i butiken får de betydligt
mer betalt för sitt kött än de hade fått
med någon av de etablerade ”premiummärkningarna”.

•
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Text: Bosse Berggren

Det var en torr inledning på barmarksperioden och
risväxterna lyste rostrött. Värme i mitten på maj satte
fart på vårfloden. Vi noterade den högsta vattennivå vi
sett sedan under våra sju år på Enaforsholm. Sedan
kom det ingen nederbörd förrän efter midsommar.
Men inte heller då var det några större mängder annat än under några häftiga åskväder.
Men det blev varmt och ån Enan hade topptemperatur
på 24 grader. Så skööönt att simma. Bl a simmade vi sex
personer runt Enaforsholm – från grässtranden nedanför Akademiflygeln till Lillåns utlopp i Enan, ca 1 400 m.
För att säkra titeln på Bossebragden passade jag på att
simma motströms några dagar senare.
I slutet av juni genomförde vi en femdagarskurs i
tavelmålning. Kursdagarna bjöd på vackert väder och
fina tavlor. Deltagarna målade fritt och deltog i undervisning i olika målningstekniker. Annica Nilsson, Uppsala,
var kursledare.
Odlingsförsöken med Contortatall på Mossbäckshöjden (1961) och Björnberget (1962) är nu rensade
från det timmer som stormen Ivar fällde i december – en
stor del av virkesvolymen. Skogsentreprenören Ragge
kvistade och kapade med sin lilla Vimekskördare medan
Anders transporterade ut timret med sina tre nordsvenska hästar. De tre hästarna gjorde också ett bra arbete
på betesvallen Storladbacken på kvällarna.
Vecka 30 genomför vi årligen en fjällkurs på Enaforsholm. I år blev det 19–24 juli med samtliga övernattningar på Enaforsholm, dagsutflykter och studiebesök. Anders Arnell (han som är så bra på fåglar) och
Birgitta Åhman (hon som är så bra på renar) ledde kursen. Vår granne Lisa Öberg var guide en dag och visade
Snasahögarna för kursdeltagarna. Lisas specialitet är floran och de mångtusenåriga granarna kring trädgränsen.
Hjortron och svamp. Trots att många personer,
som vi trodde var kloka, förutspådde dåligt med bär och
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svamp så blev det goda mängder hjortron, hallon, lingon
och svamp. Akademiens VD Carl-Anders Helander var
på besök och råkade plocka med sig två liter hjortron på
utflykten till Silverfallet fast det inte alls var syftet med
promenaden. De goda matsvamparna stensopp, rimskivling och blodriska har väl aldrig varit så talrika och
maskfria som i år. Gula kantareller samlades av andra
svampplockare.
Ann-Britt Karlsson har genom åren tagit med sig
många ledamöter och medföljande till vandringar.
Även i år; i augusti samlades sju av KSLA:s ledamöter
för en vandring till Blåhammarens fjällstation. Åter på
Enaforsholm blev det bad i Enan och bastu. Middag på
sommarsköna verandan och god sömn i utmärkta sängar
avslutade vandringsdagarna.
Ett nytt försök påbörjades på Enaforsholm i augusti.
Grästak! Ett ettårigt försök med modernt grästak från
Tyskland prövas av en tysk doktorand i samarbete med företaget Bonar Xeroflor www.xeroflor.com. Syftet är samma som när Enaforsholms Fjällträdgård grundades 1948
– att pröva takväxternas härdighet. Grästaksförsöket genomförs i Norrlångträsk hos Maria Sandström och på
Enaforsholms vallabod.
De fyra ledamotsdagarna blev väldigt lyckade även
om det inte var så många som kom. De fyra fina fjällledamöter som fann vägen till Enaforsholm fick ta del av
Ann-Britts guidning och Ingalill och jag fick god handgriplig hjälp av dem med röjning av buskar och småträd.
Även vid denna samling i början av september så blev det
några dopp i Enan från Drömmarnas grotta.
Två bröllop har genomförts på Enaforsholm i år och
ett till är inbokat under slutet av året.
Fast det var både varmt och lågt vattenstånd under
stor del av juli så har vi aldrig sålt så många fiskekort
som detta år. Det har också nappat bra.
Som Lars Törner skriver här intill så har våra ripjakter
blivit allt mer populära och uppskattade.

Foto: Ylva Nordin

Simsommar & svamphöst

Foto: Ylva Nordin

Nytt från
Enaforsholm

Årets ripjakter
Under 2014 anordnades tre ripjakter, två i månadsskiftet augusti-september och en i slutet av september. Vi lägger stor vikt vid att dela med oss av upplevelsen av det unika i fjälljakten.
Flera av ripjägarna hade aldrig tidigare varit med om
denna jakttyp. Att se en bra hund markera för en ripkull
på fjället och strax efteråt få tillfälle till skott ger ett bestående minne. Hundförarna har en viktig roll, de guidar
oss fram i terrängen och förmedlar den fina känslan av
samspel mellan hund och människa när hunden söker av
terrängen. Skillnaden i söksätt mellan olika hundar när
de arbetar i tät terräng respektive i mer öppen fjällterräng
blir tydlig.

Text och foto: Lars Törner

Under de två första jakterna sköts åtta ripor. En orre
föll när jakten bedrevs i den lägre delen av terrängen.
En trevlig del utgör den lilla smakbit på ripa som serveras som en mellanrätt till jaktdeltagarna vid middagen på
Fjällgården.
Ett e-postmeddelande från en av årets deltagare
vittnar om att vi är på rätt väg i att utveckla verksamheten
vid Enaforsholm Fjällgård:
”Efter några dagar hemma, så märker jag att mina
tankar återgår till Enaforsholm gång på gång! En
vän ringde igår och utbrast, ’vilken otrolig bra jakt vi
fick vara med om i helgen, hundarna, vädret, allt var
galet bra!’ Era jakter på Enaforholm håller en mycket
hög standard! Vi återkommer garanterat.”

Ovan: Förväntansfulla jägare följer hundföraren.
T v: Henrik Torevik med jägarlivets första ripa.

→

Egendomen Enaforsholm, ca 15 km öster om Storlien i Jämtland, testamenterades till akademien 1937 av grosshandlaren
A.W. Bergsten i Stockholm. Fjällgården förvaltas genom Stiftelsen A.W. Bergstens donation och verksamheten bedrivs i
bolagsform för att ”… i donator A.W. Bergstens anda utveckla,
marknadsföra och driva frilufts-, kultur- och lantbruksrelaterade
aktiviteter och ta emot gäster vid Fjällgården Enaforsholm samt
bedriva därmed förenlig verksamhet”.
Jakt och fiske var två viktiga inslag när A.W. Bergsten vistades på Enaforsholm. Fjällgården får möjlighet att återkoppla till
detta genom att arrendera jaktterräng av Handöls Byalag. Att
erbjuda jakttillfälle på Storsnasens nordsluttning är en del i arbetet med att utveckla verksamheten och få fler att uppleva den
trivsamma miljön på Fjällgården. Målet är att erbjuda en helhetsupplevelse med jakt i en fantastisk fjällterräng kombinerat med
ett bra boende och god mat.

Ur fotoarkivet: Grosshandlare A.W. Bergsten
själv med sina hundar på jakt.

Boka rum på Enaforsholm:
http://enaforsholm.se/bokning/kontakt/
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Ledamöternas

Enaforsholm

Text: Ann-Britt Karlsson

Vy över Enan utanför Enaforsholm. Foto: Agneta Oskarsson.

Vandring för akademiens kvinnor
Helgen 14–16 augusti var det dags
för årets vandringshelg för akademiens kvinnor. Vid lunchtid på fredagen startade vi vandringen i strålande väder från Rundhögen mot
Blåhammaren.
Det tog några timmar för gruppen
att ta sig upp till Blåhammaren, delvis på grund av att det går brant uppför, men kanske framför allt för alla intensiva och intressanta diskussioner,
som vi hade längs vägen.
På kvällen avnjöt vi den goda
Blåhammarsmiddagen, innan vi gick
till sängs och sov gott i sovsalen
på Blåhammaren. Nästa förmiddag
Ledamotsgruppen samlad efter vandringen upp
till Blåhammaren. Fr v: Ann-Britt Karlsson, Agneta
Oskarsson, Kirsten Mortensen, Ingrid Rydberg, Ann
Segerborg-Fick, Charlotte Hallén Sandgren och
Gunilla Berg.
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gick gjorde vi en kort tur upp
på Blåhammarskläppen, innan
vi vände tillbaka mot Storulvån
och Enaforsholm.
Kvällen tillbringade vi på
Enaforsholm och kunde njuta
av den avkopplande miljön och
Bosses goda middag. På söndagen hann den sportiga gruppen med en vandring upp på
Högåsen, innan vi åkte bort
till Handöl för att äta våfflor på
Hanriis café.
Sammanfattningsvis
var
det en intensiv och givande helg.
En grupp kvinnor fick möjlighet
att lära känna varandra, utbyta
åsikter, besöka Enaforsholm
och njuta av den jämtländska
fjällvärlden. Och det kommer en
ny möjlighet till vandring för akademiens kvinnor – och kanske
våra män – nästa år!
Ledamotsvecka
I början av september bjöd akademien in till ledamotsvecka
på Enaforsholm. Tanken var att
locka ledamöter, som aldrig varit på Enaforsholm, till ett besök där för att informera sig om
platsen och verksamheten där.
A.W. Bergsten, som skänkte
Enaforsholm till KSLA, är akademiens främste donator och vi
diskuterar ofta hur vi ska förvalta
hans donation.
Gruppen blev till sist inte
så stor, men vi som var där fick
chansen att verkligen sätta oss
in i det mesta runt Enaforsholm.
Vi studerade skogen, trädgården, byggnaderna, omgivningarna och verksamheten på
fjällgården. Vi diskuterade investeringsbehov och möjligheter till
utveckling av verksamheten på
Enaforsholm.
Vi gjorde också en del direkta arbetsinsatser med yttre
underhåll kring gården och
hann besöka både Högåsen,
Handöl och Storlien. Deltagarna
uppskattade Ledamotsveckan
vi räknar med att upprepa den
nästa år – då förhoppningsvis
med fler deltagare.

Vi inspekterade trädgården och skogen.

Vi vandrade genom fjällbjörkskogen och över kalfjället
och vi provade nya bron över Handölsforsen.
Foto: Ann-Britt Karlsson.

Tåget går fortfarande till Enafors.
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På gång på Barksätter
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På akademiens egendom
Barksätter, strax utanför
Katrineholm, finns en unik
ädellövpark. Den är den
enda i sitt slag i Sverige och
öppen för alla. Där kan vi
se de 13 ädla lövträd som
växer naturligt i Sverige.

13 ädla lövträd →

Ask Fraxinus excelsior

Illustrationer: Bo Mossberg

Avenbok
Carpinus betulus
Bergek
Quercus petraea

Bohuslind Tilia platyphyllos
Trädbarnkammare. Om 15–20 år kommer de märkta plantorna att ha växt upp till ståtliga ädellövträd.

Bok Fagus sylvatica
Fågelbär
Prunus avium

Lind Tilia cordata
Lundalm
Ulmus minor

Den nyrenoverade bron över till Risön, som återigen betas av får och kor.

De 13 ädla lövträdslagen är ask, avenbok, bergek, bohuslind, bok, fågelbär,
lind, lundalm, lönn, naverlönn, skogsalm, skogsek och vresalm. Väldigt få av
dessa ädla träd finns norr om Dalälven.
Värt att notera är att bohuslind och naverlönn är två av Sveriges ovanligaste
träd och de tycks trivas bra i parken.
Det krävs mycket skötsel för att
de ska kunna växa och bli stora träd.
De planterades 2010 så ännu är de
rätt små, de kommer att behöva 15–
20 år på sig för att bli ”riktiga” träd.
Skogstjänst i Linköping sköter träden
på uppdrag av KSLA.
Parken är inhägnad men vem som
helst är välkommen att gå in – hägnet
är till för att hålla djuren borta från

de sköra plantorna. Vid ingången till
parken finns en informationstavla och
broschyrer om de olika träden.
Parken anlades inför KSLA:s
200-årsjubileum för att anknyta till
landskapets värde. Den faller väl inom
syftet med akademiens förvaltning
av Barksätter: fastigheten ska bevaras
som ett sammanhållet sörmländskt
jord- och skogsbruk – och ädla lövträd
är ett karakteristiskt inslag i sörmländskt herrgårdslandskap.
Inte långt från ädellövparken finns
barrexotparken där vi kan beskåda
främmande barrträd, bl a olika ädelgranar och lärkträd. Barrexotparken är
yngre än ädellövparken och även här är
de olika trädslagen utmärkta.

Lönn Acer platanoides
Naverlönn
Acer campestre

Skogsalm Ulmus glabra

Skogsek
Quercus robur

Vresalm Ulmus laevis
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Alternativ skogsstrategi prövas
Det ingår också i förvaltningen av
egendomen att möjliggöra forskningsoch utvecklingsinsatser. Ett spännande examensarbete har precis påbörjats
på Barksätter för att utreda ekonomiska och ekologiska konsekvenser av att
implementera en alternativ, långsiktig strategi för skötsel av fastighetens
skogsinnehav, så kallat triadskogsbruk.
Det är ett intressant alternativ till ”Den
svenska modellen” för skogsbruk, där
man kombinerar naturhänsyn med
högproduktivt skogsbruk på större
delen av skogsarealen. Triadskogsbruk
innebär däremot att skogslandskapet
delas in i tre skötseltyper: skog för intensiv fiberproduktion, skog med naturanpassat skogsbruk och skog som
lämnas obrukad. Det kan leda till att
det i delar av landskapet blir tillräckligt med naturhänsyn för fler arter.
Triadskogsbruk har prövats på vissa
håll i Nordamerika men inte på särskilt
många platser i Sverige.

Biologisk mångfald och estetik
På Risön i sjön Bjälken vill Barksätters
styrelse återskapa den vackra miljö som
fanns för länge sedan när djur betade
där. Därför har en restaureringshuggning gjorts och både får och kor har
införskaffats – under sommarhalvåret
går de runt och betar fritt på Risön.
För att få reda på hur detta kommer att
påverka öns vegetation dokumenteras
vegetationsförändringarna. En första
fotodokumentation med fasta punkter
har gjorts denna sommar.
De estetiska värdena är centrala i
vården av ett herresäte som Barksätter
och ambitionen är att återge landskapet gammal god herrgårdskaraktär.
Landskapsarkitekten Daniel Nilsson
har gjort en landskapsplan över egendomen och ett antal av förslagen har
börjat genomföras. Herrgårdens tak
har också lagts om på hög antikvarisk
och teknisk nivå. Nu är herrgården en
fröjd att skåda där den ligger vackert i
den sörmländska naturen.

•

Barksätter är en sörmländsk egendom på 640 hektar, belägen vid sjön Bjälken cirka en mil
väster om Katrineholm. Fastigheten förvaltas av en stiftelse knuten till KSLA efter en donation av fru Mary Francke-Gustafson år 1983. Syftet är att fastigheten ska bevaras som ett
sammanhållet sörmländskt jord- och skogsbruk och möjliggöra forsknings- och utvecklingsinsatser.
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Daniel Nilsson presenterade sin landskapsplan vid
akademiens jubileumsexkursion 2013. Planen finns
att hämta här: http://bit.ly/barksatter-plan

Nytt om ledamöter
Professorn i Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Arvid Uggla,
ledamot i akademiens Jordbruksavdelning,

har tilldelats SLU:s stora förtjänstmedalj för bl a en lång och mycket framgångsrik akademisk karriär inom SLU med omfattande vetenskapligt författarskap och pedagogisk verksamhet, samt ett framstående akademiskt
ledarskap som bidragit till universitetets utveckling.

Naturvårdsrådet emeritus Torleif Ingelög,
ledamot i akademiens Allmänna avdelning,

har tilldelats Mårten Carlssons pris 2014 för sina livslånga insatser för att
främja dialogen mellan samhälle, näringsliv och SLU inom områdena naturvårdsbiologi och ekologi. Priset överlämnas i samband med SLU:s promotionshögtid den 4 oktober.
Torleif Ingelög har också av Kungl. Vetenskaps-Societeten tilldelats en
av naturalhistorisk-medicinska klassens Benzeliusbelöningar för år 2014
för sin bok Skatter i vått och torrt. Biologiska samlingar i Sverige. Priset, som
grundades 1710 i syfte att samla, utveckla och sprida kunskap framför allt
inom naturvetenskaperna, delades ut den 2 september i Uppsala.

Vår senaste publikation
Den svenska lantbrukslitteraturen från äldsta tid t.o.m. år 1850
Bibliografisk förteckning uppgjord av Per Magnus Hebbe

Den svenska lantbrukslitteraturen har blivit en klassiker inom svensk bibliografi. Den sattes ursprungligen samman av bibliotekarien Per Magnus
Hebbe och publicerades första gången 1919–45. Bibliografin har alltid ansetts vara mycket informativ och tillförlitlig. Dessutom är det ett unikt arbete
genom sin speciella ämnesuppställning och fullständighet. Knappast några
böcker, småskrifter eller tidningsartiklar har undgått hans uppmärksamhet.
Tillskott i form av en särskild förteckning med tillägg och rättelser, liksom
en lista över källor för forskning kring de areella näringarnas historia, har här
gjorts av bibliotekarien och bokhistorikern Olof Kåhrström. En inledande
artikel av professor Janken Myrdal ger även en överblick över den svenska
lantbrukslitteraturen i äldre tid.
Faksimilutgåva med korrigeringar, kompletteringar och tillägg av Olof
Kåhrström
848 sidor. ISBN: 978-91-86573-44-7

KSLA Nytt & Noterat • nr 3 2014

39

Kalendarium 2014
9 oktober – Akademisammankomst

för ledamöter och särskilt inbjudna
Allmänna avdelningens sammanträde

Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud för de gröna näringarna
De gröna näringarna behöver utveckla sin konkurrenskraft genom
att öka attraktionskraften, tillfredsställa kompetensbehov och skapa
lämpligt utbildningsutbud. En arbetsgrupp med representanter från
flera organisationer har arbetat med frågorna under ett knappt år.
Här ges tillfälle för nya inspel inför dess fortsatta arbete som ska leda
till aktiviteter med KSLA som plattform.

higher education, with preferences on future needs in higher education in forestry; training that provides the forest sector with relevant
skills; campaigns to enhance forestry image and attractiveness, etc.

10 november – Seminarium

Målbild för svensk livsmedelsproduktion

13 november – Akademisammankomst
för ledamöter och särskilt inbjudna
Skogsavdelningens sammanträde

17 november – Seminarium

13 oktober – Kvällsseminarium

Mat och folkhälsa ur ett 20-årigt perspektiv
Under 20 år i EU har mycket hänt med svensk mathållning och
folkhälsa. Bättre kostvanor och mindre rökning har halverat sjuklighet/dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. Men andra matrelaterade
folkhälsoproblem har ökat; t ex fetma och diabetes. Här belyser vi
utvecklingen och diskuterar vad vi kan lära oss av historien för att
möta nutidens folkhälsoutmaningar. #mat-o-hälsa

21 oktober – Seminarium

Insekter som produktionsdjur i lantbruket – den nya
flugan
Befolkningstillväxten ökar efterfrågan på högvärdigt foderprotein.
Utvinner vi proteiner från avfall kan vi minska sopmängder, återvinna näringsämnen och producera inhemskt proteinfoder.
I fluglarvskompostering omvandlas organiska rester till djurprotein och gödselmedel. Riskerna är många, men möjligheterna för ett
hållbart kretslopp med avfall och insekter är fler. #insekter

4 november – Workshop

Framtiden växer på träd! Råvaruförsörjning och
teknikutveckling – skogsråvara för energi
Energibranschen är i hög grad beroende av miljöpolitiska beslut på
internationell och nationell nivå. Under de senaste åren har flera
händelser av stor betydelse inträffat som påverkar förutsättningarna för de biobränsleplaner som var aktuella för bara några år sedan. Detta seminarium belyser råvarufrågorna inom skog kopplat
till det politiska klimatet för förnybara råvaror till energianvändning.

24 november – Workshop
för särskilt inbjudna

Kompetensförsörjningskommittén: Marknadsföring av
skogsakademikeryrket

26 november – Workshop
för särskilt inbjudna

Kommittén för Grön ekonomi: CAP och en biobaserad
ekonomi

4 december – Workshop

för EU-politiker och särskilt inbjudna

Forskningspolitiska kommittén: Kartläggning av
jordbruksforskningen II

för EU-politiker och särskilt inbjudna

Forskningspolitiska kommittén: Kartläggning av
jordbruksforskningen III

5 november – Seminarium

11 december – Seminarium
Future needs for knowledge and skills in the forestry
BRICS-ländernas jordbruk
sector: How could we maintain innovation capability
and competitiveness?
A national forest program is suggested in Sweden and there is a grow- 11 december – Akademisammankomst
ing demand for sustainable management and utilization of forest för ledamöter och särskilt inbjudna
resources. We will share experiences from Nordic and Canadian → Summering av året som gått, framtidsblickar
Reservation för ändringar. Arrangemangsprogrammet uppdateras kontinuerligt.
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, www.ksla.se.

Följ oss på Twitter – @KSLA_Academy.

