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Sekreteraren har ordet
Välkommen till 2015 års första nummer av KSLA Nytt & Noterat

Ekologisk eller konventionellt?
Fördelar och nackdelar med ekologisk respektive konventionell odling har det diskuterats och argumenterats om under ett antal decennier. Och debatten fortsätter!
Men vad är det egentligen som gör att polariseringen verkar fortsätta? Hur stor
del i det har medias strävan efter att blåsa upp motsättningar, konflikter och olika
intressen? Företrädare för endera sidan får ofta stort utrymme i media och lyfter då
gärna de egna styrkorna och den andra sidans svagheter. Att visa en viss ödmjukhet
och erkänna egna svagheter och brister är ju inte så intressant!
Ändå hör jag väldigt många som skulle vilja lyfta och öppna upp debatten och
fokusera på att utveckla ett långsiktigt produktivt och uthålligt lantbruk genom
att hämta det bästa ur de två världarna – och dessutom tänka långsiktigt. Varför
kommer de så sällan till tals? Här saknar jag också en aktiv forskning kring ett
jordbruk som är produktivt, resurshushållande, miljövänligt och uthålligt. I detta
nummer av KSLA Nytt & Noterat finns inslag som berör detta ämne. Bl a ett
reportage från besök hos några aktiva lantbrukare som vill utveckla sina företag
och som tänker långsiktigt.
Just det produktiva, resurshushållande, miljövänliga och uthålliga framtida
svenska jordbruket var det ämne som våra högtidstalare tog upp ur skilda perspektiv vid högtidssammankomsten. Talet var mycket uppskattat och finns att läsa
längre fram i tidningen.
Foto: Ylva Nordin.

Beslut baserade på vetenskap
Politikers uppdrag är att ta kloka beslut baserade på en sammanvägning av ”alla”
aspekter, vilket ju är en mycket grannlaga uppgift. Det är naturligt att påverkas
av allmänna opinioner och av olika åsikter. De flesta politiker vill ju bli omvalda.
Beslut som har långsiktiga effekter, till exempel livsmedelsförsörjning och klimatpåverkan, kräver extra väl underbyggda underlag – underlag från relevant och god
forskning!
En av KSLA:s viktigaste uppgifter är att utifrån sina ledamöters samlade kompetens ge stöd för politikernas beslut. Men också att redovisa när relevant kunskap
saknas och när ny forskning behöver initieras. Vårt viktigaste arbetssätt är att organisera möten i olika former – möten mellan olika experter, forskare, praktiker
som inför varandra och våra beslutsfattare får möjlighet att redovisa sina kunskaper
och slutsatser. I mötesformen ingår alltid ett stort utrymme för diskussion, diskussioner där alla närvarande kan framföra sina synpunkter och där frågan ”hur går
vi vidare?” alltid finns med.
KSLA har också förmånen att via de stiftelser vi förvaltar ge ett visst ekonomisk
stöd till forskning och kunskapsinhämtning. Akademien delar årligen ut mindre
forskningsanslag och resestipendier, ofta till yngre forskare. Dessa anslag spelar
ofta en viktig roll för möjligheten att starta nya forskningsprojekt eller komplettera
pågående projekt och inte minst för att stimulera forskare att fortsätta sitt viktiga
arbete. Ansökningsomgångarna för de olika anslagen är spridda under året så det
finns anledning att hålla uppsikt på vår hemsida för att se när det kan vara dags
att söka.
En annan viktig uppgift för KSLA är att dela ut priser och belöningar till framgångsrika personer. Syftet är att lyfta fram människor som gör goda insatser, belöna
dem och därmed stimulera andra till positiva insatser. Så här på våren nomineras
personer som kandidater till de olika priser akademien utlyser – vissa priser och
belöningar kan även andra än våra ledamöter föreslå mottagare av. Utdelningen
sker i regel vid vår högtidssammankomst i januari påföljande år.
Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD
KSLA Nytt & Noterat • nr 1 2015
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– Av: Peter Sylwan –

Ekobrukare 2.0

på väg längs E6 mot framtiden
Man kan bli religiös för mindre.
Plötsligt dyker den upp bakom skogsbrynet på andra sidan dalen. Kungsörnen. Det är en mäktig fågel. Som längst mer än 2 meter mellan vingspetsarna.
Vi står på Fyledalens sluttning ner mot ån. Örnen passerar nästan rakt över oss och försvinner bortom skogsbrynet bakom. Och vi står kvar med örnen
i kroppen. Vad kostar en kungsörn? Kan man räkna
hem kostnaden för en kungsörn i en bidragskalkyl?
Frågan känns lika meningslös som vad det kostar
att läsa en bok, vad det ska vara bra för att gå kyrkan,
gå på konsert, besöka teatern, ha blommor i håret eller hålla sig med en mänsklig kultur. Det är klart att
det kostar – alltsammans. Men om vi inte kunde och
ville betala för saken skulle inget vara värt något alls.

Vi är på Högestad och hos Calle Piper. KSLA:s Allmänna
avdelnings arbetsutskott är på vift i södra Sverige för att
spana in företag som får ihop hela kalkylen och kör E 6 mot
framtiden. Vägen som får ihop Ekologi, Etik, Estetik och
Empati med Ekonomi och Epik – en riktigt bra berättelse.
Högestad är Skånes största jordegendom som förvaltar
och gestaltar en och en halv procent av hela landskapets
yta. Här ägnar sig Calle Piper åt E 6:an. Och gör det längs
en väg som försvinner 250 år bakåt i tiden och lika långt
framåt. Tala om hållbarhet. Och han gör det just genom
att sätta pris på värden. Bland annat värdet av att vara så
försiktig med företagets pengar att man kan klara sig själv
och slippa stå i skuld. Det ger Högestad en ovanlig frihet
4
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att bestämma hur stor avkastning man vill ha på kapitalet.
Ingen utländsk riskapitalist eller spekulant på börsen har
med saken att göra. Så länge siffrorna är svarta på sista raden kan man ge örnen ett värde och investeringar som betyder mer på sikt än vilken maximal avkastning man kan få i
dag – och mer åt vad man hoppas är viktigt också om 250 år.
Mörk, svårgenomtränglig och stormkänslig granskog är
på väg att bytas ut mot öppnare ljusare, mer stormfast och
artrik ädellövskog – inklusive blandskog med blommande
körsbärsträd för produktion av framtida ädelträ till möbler och inredning. Vårdade och nyanlagda våtmarker är en
del av godset. Viltvård, landskapsvård, trädplanteringarna
på nerlagd åkermark – till och med äppelträd – görs med

Viltvårdande kantzoner skapar biologisk mångfald och en ombonad känsla. Foto: Peter Sylwan.

omtanke om omtyckta vyer och gamla och nya utsiktsplatser i landskapet, Högestads vidsträckta fält är uppdelade
och omgivna av milslånga och tre meter breda kantzoner
av viltvårdsväxter och vindskyddande planteringar, skogsvägarna börjar med en inbjudan till fots (häst eller cykel)
och en plats att parkera bilen. Fylan, ån genom dalen, har
fått tillbaka sin gamla slingrande väg genom landskapet,
örnarna har skyddade bon, bio- och vindenergi är en del av
verksamheten och större ingrepp i landskapet, typ slutavverkning i skogen, föregås av ett öppet samråd för alla som
vill samråda.
De viltvårdande kantzonerna är planterade för just fältviltet skull; harar, rapphöns och fasaner. Och för skydd,
flykt- och yngelplatser för fiendernas fiender – de som
förgör förgörarna på jordbruksgrödorna. Kantzonerna är
också ett bra exempel på odlad mångfald som ersättning
för mångfald i odlingen. Förhoppningsvis minskar mångfalden också utgifter för kemiska bekämpningsmedel. Men
en oväntad bieffekt blev stadsboende grannars och sommarbesökares reaktioner. De blev förtjusta. Kantzonerna uppfattades som en gest av omtanke om landskapet, naturen
och besökarna. De gjorde landskapet mer ombonat – och
lite mer tillgängligt. Det blev helt enkelt vackrare. Eftersom
alla vet att vi äter med ögonen och att det sköna är det sanna
och det fula känns fel, så betyder lummiga skiftesgränser,
skogsdungar och vattenspeglar en hel del för betraktarens
tillit till det betraktade. Det kan vara värt att tänka på för
alla som producerar mat. Vill man att någon ska äta det man
odlar och till och med betala bra för saken så måste yta och
djup hänga ihop. Saker och ting ska inte bara vara bra – de
ska se bra ut också.

Carl Piper. Foto: P Sylwan.

Högestad har de muskler som behövs för att själva kunna ta ansvar för de långa perspektiven. Men för jordbruket i sin helhet krävs att samhället hjälper till, det är Calle
Piper övertygad om. Framför allt när det gäller forskning
och rådgivning.
– Vi producerar på en global och konkurrensutsatt marknad, säger han. Får vi inte fram och använder den kunskap
och teknik som behövs för att kunna producera hållbart till
konkurrenskraftiga kostnader, eller kan ta ut ett högre pris
för högre kostnader, så funkar det inte, tillägger han och
efterlyser ett ESS, Max IV eller SciLifeLab för den gröna
sektorn. En vetenskaplig storsatsning som helt inriktar sig
på framtidens växter och odlingssystem som klarar sig med
mindre insatser, inte förstör miljö och klimat och har minst
samma höga produktion.
Det betyder också att han gärna ser att det blir allvar
med allt tal om ”grön ekonomi”. Rimligen betyder det att
samhället måste hittar vägar för att betala bonden för alla
de ekosystemtjänster – inklusive att begrava koldioxid i
marken – som ett hållbart jordbruk kan ställa upp med.

Bonden med bina

Bengt Hellerström på Annelövs boställe utanför Landskrona
är bestämd och övertygad om att det fungerar – och måste –
fungera med E 6:an. Åtminstone med att få ihop Ekologin
med Ekonomin. Och han tänker inte kompromissa med
lönsamheten i den storskaliga (270 ha) växtodlingen på
Annelövs boställe. Tvärtom, allt han gör menar han går att
räkna hem i pengar. I varje fall på sikt. Och skulle det bli
KSLA Nytt & Noterat • nr 1 2015
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– Snart växer här också skalbaggsåsar, säger Bengt Hellerström om
sina stora åkrar på Annelövs boställe. Foto: Peter Sylwan.

ett underskott så är det inte större än att det ryms mer än väl
inom felmarginalen. Det kostar inte mycket att odla mångfald och räknar man med nöjet av mer småvilt på fälten och
fler fåglar i skyn så blir det ett rejält plus i kalkylen också
utan de rent kommersiella vinsterna. Skalbaggsåsar, lärkrutor, insekts- och smådjurs-/insektsvänligt besådda hörnor,
kilar, dikeskanter, bibanker och humlebon, skiftesgränser
och andra besådda ytor som ändå inte ger någon skörd, gör
att han kan dra ner på den kemiska insektsbekämpningen.
– Man måste också kunna vara stolt över det man gör,
säger han, och känna att det man håller på med är långsiktigt hållbart och samhällsnyttigt.
Skalbaggsåsar och lärkrutor? Skalbaggsåsen är helt enkelt några motställda plogdrag där det växer cikoria, hundäxing, timotej och rödklöver på 2–6 m breda och upphöjda
vallar mitt i fältet. När Bengt Hellerström är färdig med
alla kommer det att finnas 3 hektar och 1 mil av dem på gården med ungefär 300 m mellanrum till en kostnad som går
jämnt upp med vad det skulle kosta att spruta mot bladlöss.
– Men det är mycket roligare att bekämpa bladlöss med
hjälp av spindlar och jordlöpare än med kemiska medel, säger han och berättar att han har mätt insektsätarnas härjningar bland bladlössen 150 m in i fältet från skalbaggsåsen.
Planerat på det här viset, med 300 m mellan åsarna, blir
den odlade mångfalden inget hinder för maskinerna. I skiftesgränserna planerar Bengt för att plantera vildrosor och
kanske träd – att både ge lä för vinden, skydd för grödan
och gömslen för fältviltet.
Lärkrutor uppstår när man helt enkelt stänger av såmaskinen några meter ett par gånger per hektar och skapar
skyddade landnings- och häckningsplatser för lärkor mitt i
grödan. Lärkorna har också nu blivit väsentligt fler, tillsammans med andra fältlevande fåglar och småvilt.
Ovanpå allt detta ser Bengt Hellerström till att det finns
rikligt med bra miljöer för humlor och bin.
6
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Bengt Hellerström har gjort samma erfarenhet som
Calle Piper. Lantbrukargrannarna har först inte mycket
förståelse för vad han håller på med – men konsumenterna
desto större.
– Jag har gjort mina skalbaggsåsar och mångfaldsplanteringar i första hand för min egen skull. Förutom bekämpningsvärdet så får jag också utmärkta inspektionsvägar runt
mina fält och kan hålla koll på vad som händer i grödan.
Men det riktigt roliga är att jag har fått beundrarpost för
saken.
Han förekom vid något tillfälle i ett reportage i DN,
just om hur man kan få ihop en rationell jordbruksdrift med

Bo för bin. Bengt Hellerströms bibanker. Foto: Peter Sylwan.

miljö- och naturhänsyn, och fick brev från människor som
gladdes över bönder som tog ett så stort ansvar för maten
och miljö. Och kanske är detta en av de viktigaste vinsterna
med mångfalden och den största ekosystemtjänsten han får
från sitt engagemang – konsumenternas intresse, respekt
och tillit. Ännu intressantare är att han inte ser miljöinvesteringarna som en kostnad som han behöver ha mer betalt
för.
Bengt Hellerström är förvisso bonde och från Småland.
Men från början ville han bli lärare och har hela tiden varit
passionerat intresserad av biologi, allehanda småkryp och
botanik. Släktens rötter försvinner in i den svenska industrihistorien. Kanske har allt detta större betydelse än vad
vi tror för jordbrukets anpassningsförmåga till nya krav på
hållbarhet och konkurrensförmåga – att man får inspiration och nya tankar från helt andra håll än jordbruket?
Uppenbart är i varje fall att Bengt Hellerström tänker på
tvären och dessutom driver ett framgångsrikt företag.

Gun med grisarna

Det gäller också AU:s tredje stopp på hållbarhetsresan:
Kärragärde och Gun Ragnarsson i Halland.
– När jag var fyra år hittade föräldrarna mig en dag i
en hage full av tjurar, är nästan det första Gun Ragnarsson
säger, när vi träffar henne på Kärragärde mellan Varberg
och Falkenberg.
Hon är född och uppvuxen i göteborgska Hammarkullen.
Men så länge hon kan minnas har hon varit passionerat
intresserad av kor och lantbruk. En hage full av tjurar var

oemotståndlig – trots faran, taggtråd och elstängsel. Under
sommarloven i stugan på landet nosade hon upp alla bönder
som fanns i trakten. Sedan såg mamma och pappa knappt
röken av henne. Hon var hos bönderna. Så fort hon tagit
studenten for hon till Halland. Gick på lantbrukskola och
jobbade som anställd djurskötare och var sedan länge kär i
Martin, gifte sig och fick en svärfar som var bonde på köpet.
Han blev förstås överförtjust över att få en svärdotter som
älskade jord och djur. Så på den vägen är det. Kor var inte
att tänka på. Sköta kor och småbarn samtidigt – det var för
tufft. Men varför inte smågrisar?
Nu har hon och Martin ca 140 suggor och föder upp
fler än 3 000 slaktgrisar per år. Hennes suggor går lösa och
lediga – alltid. Tillsammans med Bo Algers från SLU har
hon utvecklat ett unikt system att föda upp smågrisar och
nu också slaktsvin. Det första hon gör när vi kommer ut
i smågrisstallarna är att visa hur en sugga lägger sig. Ner
med nosen halmen, kollar att där inte ligger några smågrisar, går ner på knä mot den undersökta ytan och lägger sig
försiktigt ned och över på sidan. Här ligger suggorna inte
ihjäl sina smågrisar, i varje fall inte fler än vad en vildsvinssugga i full frihet ligger ihjäl. Från Guns stallar går fler än
24 smågrisar per sugga vidare till slaktgrisuppfödningen.



Gun Ragnarsson står för vetenskapsbaserad driftsutveckling.
Hennes grisar har knorr på svansen! Foto: Peter Sylwan.
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Suggor med temperament för lösdrift. Foto: Peter Sylwan.

Suggorna föder sina smågrisar i en relativt rymlig och fredad ”etta” där de kan bygga bo åt smågrisarna, röra sig fritt,
gå och komma som de vill, umgås med de andra suggorna,
ge di när de har mjölk och när det passar både suggan och
smågrisarna. Efter den första smågristiden går suggor och
smågrisar tillsammans i en storbox med 7–10 suggor i varje
box och rikligt med halm. Det är rent, tyst, fredligt och
luktar inte. Den rikliga halmen och den inbyggda och ljudisolerade ventilationen tar hand om den saken. Här finns
inga bullrande fläktar, slamrande grindar eller skrikande
grisar – och alla har knorr på svansen. Smågrisarna lever
hela sitt liv inklusive transporten till slakten tillsammans
i frihet och med kompisar de känner väl och i en miljö de
känner sig trygga i.
Gun har två tankar – minst – i huvudet samtidigt:
• Allt runt djuren ska vara så ordnat att hon själv kan
tänka sig att byta plats med dem (utom sista resan får man
förmoda).
• Allt hon gör ska styras av allt djupare kunskaper om
djurens behov, beteende, genetik och kognitiva förmågor.
Hon väljer till och med ut suggor med temperament som
passar just i hennes lösdriftssystem. Det senaste i hennes
vetenskapsbaserade driftsutveckling lånar kunskaper från
vad vi håller på att lära oss om verkmästaren i magen. Vi vet
att hos människor finns det en stark koppling mellan vilka
bakterier vi har i magen, hur de har det och hur vår hjärna
fungerar. Vi mår inte bra i huvudet om vi har fel bakterier
i magen och det påverkas i sin tur av vad vi äter. Gun ger
numera sin grisar ett mycket mer varierat och sammansatt
foder och är säker på att de blivit på mycket bättre humör
och växer bättre.
8
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Gun står för vad som troligen blir nästa kunskapsrevolution i vårt djurbruk – att vi litar på djuren. De vet nog
vad de vill. Det vill säga att vi anpassar och utvecklar alla
detaljerna i hela kedjan från födelse till död efter allt djupare kunskaper om djuren biologi, psykologi, beteende och
behov. Mitt tips är att det därmed kommer att bli som det
alltid har blivit: nya kunskaper ger oss en bättre produktion
samtidigt som kostnaderna inte kommer att öka. Vi kommer också i fortsättningen att kunna använda en allt mindre
del av våra inkomster till mat – om vi vill. Och mer om det
är det vi vill.
Guns flesta stallar kostar bara hälften så mycket att
bygga som andra stallar, hon har knappt några veterinärkostnader, suggorna håller längre, hon använder knappt
någon antibiotika. MRSA vet hon knappt hur det stavas.
Den resurs hon måste satsa betydligt mer av än andra är ny
kunskap – och den kostar förstås pengar – men sedan blir
den bara billigare ju mer den används. Och så var det ju det
där med halmen. Hela hennes system bygger på att det finns
gott om bra halm till låg kostnad och ett rationellt system
för att hantera den, hela vägen fram och tillbaka till åkern.
Det kostar pengar. Nu är hon nästan ensam i Sverige om att
tänka och hålla grisar som hon gör. Den dagen det inte går
att sälja kött från grisar som inte haft det så bra i livet som
Guns grisar, då kommer säkert teknikutvecklingen att sätta
fart också inom området trivsam och rationell ströproduktion och hantering.

Den hållbara stordriften

Sista stoppet under AU:s höstresa blir ett besök på Sveriges
största mjölkgård med 1 250 mjölkande kor och över 3 500
djur totalt, eget mejeri, eget varumärke, egen gårdssaluhall, egen köttproduktion, snart eget slakteri, egen hotell-,
restaurang- och konferensverksamhet, eget slott, egen julmarknad, egen biogasanläggning, eget kretslopp och egen
VD – Lennart E. Bengtsson. Han har ännu inte kommit
ända fram till E 6 men är en bra bit på väg längs E 3 –
Ekologi, Etik och Ekonomi. Wapnö sköter förvisso en del
av sin odling enligt KRAV men det är mest för det enorma
marknadstrycket skull och att det faktiskt finns ett antal
stödmiljoner att hämta om man följer regelboken. Men han
tycker själv att Wapnös eget koncept är mycket mer ekologiskt hållbart än KRAV-konceptet.
– Det stora och viktiga som kommer när det gäller jordbruket är klimatfrågan, säger han. Då håller det inte att
man får köpa naturgödsel från standardgårdar och fortfarande säga sig vara ekologiskt hållbar ekobonde. Ingen
vet ju hur mycket koldioxid sluppit ut i atmosfären när
den konstgödsel de använder på sina gårdar tillverkas och
sprids, säger han. Naturgödsel är inte koldioxidneutral när
man kollar hela kedjan.
Själv vill han ha full koll så långt det över huvud taget
går – och en bit till. Och han går gärna mot strömmen. När
alla andra sänkte mjölkpriserna i butikerna i höstas gjorde
Wapnö tvärtom med sin mjölk och höjde priset.
– Det var ju ett utmärkt tillfälle att få uppmärksamhet
och tala om vad vi står för. Härproducerat och eget kretslopp.
”Härproducerat” är Wapnös egen uppfinning och registrerade varumärke som ska garantera korta transporter,
fräschhet, närhet och öppenhet. Korna bor och mjölkas ju
precis bredvid mejeriet, dit mjölken flyter i rör. Marknaden
ligger i tätorterna runt omkring (Halmstad och Laholm till
exempel) och vem som vill är välkommen till Wapnö nästan
när som helst. Lösdriften med sin jättelika mjölkningskaru-

Lennart Bengtsson vill ha full koll
och går gärna
mot strömmen.
Härproducerat och
kretsloppstänk ger
Wapnö god skjuts
i strävandena att
köra in på E6:an.
Foto: Peter Sylwan.

sell är försedd med ett stort gavelfönster, åskådarbalkongen.
Kalvningen sker ofta inför öppen ridå i ett sinko-/kalvningsstall med djupströ och med full insyn för besökarna
på gården.
Senaste tillskottet till Wapnös E 3:a är en biogasanläggning som tar hand om all gödsel och levererar 8 miljoner
kWh el, värme och kyla till hela företaget – och till råga
på allt höjer växtnäringsvärdet i gödseln som pumpas ut i
slangar till fältspridarna. Till Wapnö importeras ingen soja
från Brasilien och grovfodret från egna vallar är en central
och kolnegativ (stoppar ner mer kol i marken än den släpper
ut) energi-/proteinkälla. Det extra protein som korna behöver kommer från egenodlad och inköpt raps. Vilket i sin
tur ger ytterligare en bit i Wapnös kretsloppspussel. Wapnö
behöver 3 500 ton raps som pressas till kraftfoder och ger
800 000 liter rapsolja som biprodukt – och av den kan man
göra RME-diesel vilket rimligen betyder att Wapnö blir
snudd på självförsörjande på energi via biogas och biodiesel.
När den konstgödsel som används på Wapnö så småningom
är framställd med bioenergi eller vattenkraft, eller kommer
från renframställd fosfor från reningsverken, är Lennart
Bengtsson på god väg att parkera Wapnö på E 6:an och
kunna leverera riktig bra Epik om Ekonomi, Ekologi, Etik,
Estetik och Empati.

•

Härproducerat hos Wapnö. Foto: Peter Sylwan.
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– Om olika dimensioner i relationerna mellan stad och land –
Vi flytt in’t var titeln på en schlager som låg på Svensktoppen 1970.
Men visor är som bekant klena sibyllor och sedan dess har ett otal flyttlass lämnat
landsbygden.
Denna flykt ifrån landsbygden är förvisso inget som unikt för vårt land. Urbaniseringen är en global företeelse. Och 2008 bodde det för första gången i mänsklighetens historia fler människor i städer än på landet.
Vad innebär denna folkomflyttning för vårt samhälle? Hur påverkar den vårt sätt att
leva och hur påverkar den oss? Håller Sverige rent av på att spricka sönder?
– Av: JAN-OLOV JOHANSSON –

Foto: Jan-Olov Johansson.
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De missnöjda lantisarna

I de många analyserna efter det senaste svenska valet framfördes bland annat teorin om att de avsevärda framgångarna
för ett parti, Sverigedemokraterna, kunde förklaras med ett
utbrett missnöje hos de väljare som fanns på landsbygden.
Den som lanserade teorin var förre statsministern Göran
Persson, numera själv lantjunkare i Sörmland.
En annan ledande politiker – som nu strävar efter att bli
just statminister – gav tidigare uttryck för en annan uppfattning. Enligt henne nådde ”lantisarna” inte samma intellektuella höjder som de som joggar på asfalt.
Hur ska vi då få inte bara en levande landsbygd, utan
rent av en ledande sådan? Det spörsmålet ventilerades när
KSLA torsdagen den 12 februari höll ett seminarium med
den förpliktigande titeln ”Ledande Landsbygd”.

Kusinen på landet

Hur ska den rurala delen av landet gå ifrån att anses ”lite
bakom” till att vara ledande?
Ett bra sätt att ta sig an den utmaningen är förstås
att först studera det noggrant. Och tack vare ett tidigare KSLA-initiativ på det här området så finns det nu-

Baserad på befolkningskoncentrationen kring
de tre stora städarna får
Sverigekartan ett något
annorlunda utseende än
det gängse.

mera både forskning kring, och undervisning i, ämnet
Landsbygdsutveckling.
Två universitetslektorer stod därför redo att ge sin syn på
dagens landsbygd. Den ena, Cecilia Waldenström, arbetar
på SLU Uppsala/Ultuna, den andra, Susanne Stenbacka,
hos den äldre universitetsgrannen inne i staden.
Cecilia Waldenström bekräftade att befolkningskoncentrationen kring de tre stora städarna är precis så dominerande som man kunde ha gissat. Men… det finns orter med
befolkningstillväxt – även i inre Norrland. Och om man
låter rita en karta som visar på möjligheterna att pendla så
ser man Sverige inte behöver te sig som tomt och övergivet.

Landet är stadens moder

Bilden av det öde landet blir än mera komplex om man tar
hänsyn till ”platspromiskuiteten”. För så fort vädret tillåter
så flyttar många av oss ut till sommarstugan och på vintern
söker vi åter skydd inom stadens murar. Eller rent av utomlands. Efter arbetslivet flyttar vi kanske ut till fritidshuset
för gott. Flödena av material, energi och människor förändras ständigt och kan gå i olika riktning, berättade forskarna.
Allting flyter.


Med ett pendlingsavstånd på 3
mil till varje ort med cirka 10 000
invånare skulle stora delar av
landet kunna leva.


Kiruna

Luleå
Umeå
Om vi istället väljer orter med
runt 3 000 invånare kommer
pendlingscirklarna att täcka
ännu mera av Sverige!


Östersund
Sundsvall
Gävle
Uppsala
Västerås
Karlstad
Örebro
Stockholm

Göteborg

Helsingborg
Malmö
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Kalmar

Växjö

Befolkningstäthet – antal
invånare per kvadratkilometer, år 2010
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Politiken i centrum

Illustration: Lennart Rydén.

Mot bakgrund av detta kan man kanske också fråga sig hur knivskarpa kategorierna ”stad” och ”land” egentligen är? Kanske är det snarare så, menade
forskarna på Ultuna, att de båda motpolerna behövs för att definiera varandra? I
verkligheten är gränserna mera diffusa.
Susanne Stenbacka menade däremot att det är tydligt att staden i denna jämförelse har kommit att representera det positiva, det framgångsrika och moderna.
Det är storstadens värderingar som gäller. Urban hegemoni kallar forskarna det.
Med det synsättet blir lantisarna lite dummare och stadsborna lite arroganta.
Med tanke på detta fenomen, hur fungerar integrationen av nyinflyttade på
landsbygden? Susanne Stenbacka har fokuserat sin forskning på just den processen. Enligt henne är problemen inte så stora som många föreställer sig. Tvärtom
så ser kommunerna flyktinginvandringen som en resurs.
Visst, efter en tid så väljer många av de nyanlända att flytta till större tätorter,
men då har de fått med sig en positiv upplevelse av sin första tid i det nya landet,
menade Susanne Stenbacka. Så det missnöje som kom till uttryck i valet verkar
orsakas av andra frågor.
12
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Varför överger vi då, både nya och
gamla svenskar, stjärnhimlen för att
söka oss mot LED-lamporna? Ja, i
grunden är det just teknikutvecklingen
som är orsaken. I staden finns jobben,
nöjena och allt det andra. Men bakom
flyttvågen har det också funnits en
stark politisk vilja. För så där en femtio
år sedan gällde det att så snabbt som
möjligt föra över arbetskraften från
lantbruket till industrin. Idag blir jobben inom basindustrin färre och färre
och numera är politikens roll mera
osäker.
Cecilia Waldenström var tveksam
till om Sverige för närvarande har någon speciell landsbygdspolitik.
Många blev kanske därför inte
så överraskade när Landsbygdsdepartementet slogs ihop med Näringsdepartementet vid den senaste regeringsbildningen. Statssekreteraren vid
Landsbygdsdepartementet, Elisabeth
Backteman, kom direkt ifrån denna
flyttröra i det gamla Posthuset på
Vasagatan, mitt i Stockholm (den
gamla Posten är ju också borta). Men
på sikt trodde hon att det skulle bli
riktigt bra.
– Detta betyder att landsbygden
äntligen kan få en landsbygdspolitik
värd namnet, konstaterade hon.
Regeringens övergripande mål är,
förklarade hon, att Sverige 2020 ska
ha den lägsta arbetslösheten inom EU.
För att uppnå detta mycket ambitiösa
mål så måste givetvis även de människor som lever utanför städerna vara
fullt sysselsatta.
Då gäller det att ”olika politikområden slår armkrok med varandra” för
att göra det mera attraktivt att leva
utanför städerna. Lika viktigt är det,
enligt Elisabeth Backteman, att vi
alla förändrar våra attityder gentemot
landsbygden. Den urbana hegemonin
måste brytas.
Hon berättade vidare att hon nyligen haft ett möte med samtliga utvecklingschefer på landets län. De
hade då tagit upp tre saker som de ansåg vara avgörande för framtiden.
För det första kommunikationer,
allt ifrån bredband till sjöfart. Utan
nät inga nätverk.
För det andra, kompetensförsörjning. Det finns arbeten ute landet som
inte kan tillsättas på grund av det inte
finns några sökande med rätt kompetens för dem.

För det tredje, på tal om integrationen, framhöll alla
deltagare i mötet invandringen som en resurs. Det gällde
bara att ta tillvara den.
Slutligen kungjorde hon att regeringen nu ämnar tillsätta en ny, bred, parlamentarisk utredning som får i uppgift
att, snarast, komma med ”skarpa förslag” för att förverkliga
de mål man satt upp.

Löfte utan täckning?

Ett sådant vasst förslag kunde kanske vara att se till att
hela landet får ett fungerande fibernät och ett heltäckande
mobilt bredband? För dagens landsbygdsbo står inte med
en grep i handen. Hennes arbetsredskap är istället en mobiltelefon. Men tyvärr saknar den täckning!
Chefredaktören för Hälsingetidningar, Gunilla Kindstrand, vädjade i sitt korta och engagerade anförande om
att inte ställa stora befolkningsgrupper utanför informationsflödena och kulturen.
– Papperstidningen som affärsmodell är död, konstaterade hon. Vi har inte längre råd att bära ut tidningarna till
dem som bor längst bort. Tyvärr är det också just de här
människorna som har sämst tekniska möjligheter att hålla
sig informerade via nätet.
De vackra kartor över mobiltäckning som används på
officiellt håll stämmer helt enkelt inte!
Hon uppmanade därför både statssekreteraren – och
KSLA:s alla ledamöter – att agera snabbt. Annars kommer
stora delar av landet att hamna i en demokratisk slagskugga
och stängas ute ifrån det offentliga samtalet. Då riskerar vi
att ännu större klyftor öppnar sig.

Kan entreprenörerna visa vägen?

Foto: Ylva Nordin.

Vad sysslar då landsbygdens företagare egentligen med?
Svaret är givetvis: det mesta. Därför blir det också lite knepigt att definiera den entreprenör som ska skapa nya arbeten
(eller sysselsättningstillfällen som det nu heter).
Särskilt som många av dessa jobb antas finnas i den gröna ekonomi som hittills gäckat oss. Cecilia Waldenström
har dock gjort en studie, som visar att många av de som
startat företag inom miljöteknikbranschen har sin bakgrund inom lantbruk eller växte upp på landet.
En sak är emellertid säker, många av dessa hjältar har
redan erhållit ett Anders Wall-stipendium. Och när man
väl fått denna utmärkelse blir man också medlem i ett nät-

verk som ska spinna fram nya idéer. Man blir en Wallumni.
Om detta illustra sällskap av kreativa människor berättade Kenneth Alness, VD på Lantmännen Bioagri och en
Wallumni.
Entreprenörer är beroende av stöd och uppmuntran men
framförallt av en kreativ miljö. Men de som skapar landskapet, som är själva grunden och förutsättningen för den
vackra landsbygden, bjuds alltför sällan in till företagsträffarna. Bonden kan numera söka en fru via TV, men en ny
affärspartner är svårare att finna. Och det är synd eftersom
lantbrukets kunder numera finns i tätorten.

Den okända framgångsfaktorn

Vad har missnöjet på landet för orsaker? Är det månne en
protest mot att människor i de stora städerna förstår allt
mindre om hur det är att leva utan tunnelbana och sopnedkast? En hel del förklaringar gavs under mötet.
Så tog Dag Rogne, kommunordförande i Säffle, upp det
faktum att städernas bevarandeperspektiv ofta hindrar utvecklingen ute på landet.
Han exemplifierade detta med ”en rovdjurspolitik som
havererat” och en lag om strandskydd som ”förvanskats
totalt” innan den nådde ned till kommunal nivå. Andra
vittnade om bristande respekt för ägande- och förfoganderätten.
Gemensamt för dessa vittnesmål var att de berättar om
skilda perspektiv. Och att de som fattar besluten bor och
lever i storstäder. Eller om den urbana hegemonin om man
så vill.
Och kanske är det just där man hittar fram till pragmatiska kompromisser mellan bevarande och brukande, som
den ledande landsbygden växer fram? För någon faktor X
måste det väl finnas som förklarar varför två liknande orter
kan utvecklas så olika, menade Gunilla Kindstrand.
Inspirerad av henne vågade sig ledamoten Gunilla
Brattberg på att komma med ett konkret förslag om hur
landsbygden kan bli ledande.
– Jag tror att svaret ligger i digitaliseringen, den öppnar
för en hel palett av nya möjligheter, sade hon.
Vad sedan den nya gröna vågen, som biotekniken har
satt igång, tar vägen återstår att se. En sak är säker, det blir
inte som vi tror. Så visst kan vi gå mot en ledande landsbygd
och ett helt land.
Vi vet int’.

•
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Seminarium hos KSLA den 27 februari 2015

Så vaskar vi fram

– Av: KJELL ANDERSSON –

det gröna guldet
När moderatorn Annika Åhnberg inledde seminariet konstaterade hon att
biobränslen från jord och skog är en central del av omställningen från fossila
bränslen och produkter, och att vi i Sverige har en grundläggande gemensam syn på frågan.
Men samtidigt finns det många hinder för utvecklingen, som skogsfolket
måste förhålla sig till. Det handlar om snabba kast i politik och marknad. Just
nu handlar det om låga oljepriser och om motstridiga signaler från EU.
Det senare illustrerades av de två inledande talarna och seminariet kom
påpassligt att hållas samma vecka som EU-kommissionen presenterat sitt
förslag till Energiunion och EU-parlamentets miljöutskott fattat beslut om
sin position i ILUC-frågan.

14
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Foto: Ylva Nordin.

ILUC:
Indirect Land Use Change impacts of biofuels/Biodrivmedel och indirekt förändrad markanvändning.

– EU har idag ett energisystem som är en svaghet för unionen, Idag har tre länder
med 28 separata nationella system. Vårt mål är att energin
istället ska bli en styrka för EU.
Så inledde Pierre Schellekens, som är biträdande kabinettschef vid EU-kommissionens Energi- och klimatdirektorat och tidigare chef för EU-kommissionens representation i Sverige, sin redovisning av huvudlinjerna i det förslag
till Energiunion som kommissionen publicerat två dagar
före seminariet.
– Vi har ingen ambition att bestämma över varje enskilt
lands val av energikällor, men vi vill ha ett bättre samordnat
system. De tre huvudpunkterna är att få den gemensamma
inre marknaden att fungera bättre också för energi, att satsa
på energieffektivisering i första hand, vilket inte hade varit
möjligt så sent som för tio år sedan, och att fokusera på
förnybar energi.
– Vi står inför stora utmaningar när vi vill skapa bättre
fungerande marknader. Elnätet är utformat utifrån ett antal
stora producenter och inte anpassat för en stor andel förnybar energi. Men näten får inte vara flaskhalsar.
– Vi inleder nu en översyn av direktivet för förnybar energi (RED) för att komma med förslag under 2016/2017 om
hur vi ska kunna nå EU:s gemensamma mål om 27 procent
förnybar energi 2030. Aktuell statistik visar att vi nu ligger
kring 15 procent.
– Här kommer vi också att formulera en ny policy kring
biomassa. Det finns ett antal frågeställningar, bland annat
kring hållbarhetskriterier och tillgång på råvara. Vi räknar
med att importen kommer att öka, men vi måste också öka
produktionen inom EU. Det är jobbskapande.
Frågan om hållbarhetskriterier är en långkörare. EUkommissionen fick i uppdrag att återkomma med rapport
och förslag när RED antogs 2009 och kommissionen har
lagt två rapporter utan att införa gemensamma kriterier.

infört egna regleringar och det finns
regelverk för hållbart skogsbruk i
många länder.
– Vi har inga
planer på att införa en gemensam
skogspolitik, men
det pågår en europeisk process kring
hållbart skogsbruk.
Det finns i ett par
länder regleringar
som innebär att
man inte får använda
biomassa
som bränsle om det
behövs för annan
Pierre Schellekens. Foto: EU-kommissionen.
användning, men vi
ser inga stora snedvridningar på marknaden.
Pierre Schellekens listade komponenterna i en biomassepolicy så här: tillgångsfrågan, kopplingen till tillväxt och
jobbskapande, ökad användning i olika sektorer, minskad
regelbörda, hanteringen av import till EU och frågan om
hållbarhetskriterier, där EU-parlamentet ligger på och vill
ha sådana också för fasta bränslen.
Förutom frågan om Energiunion, översyn av RED
och biomassepolicy betonade Pierre Schellekens att ETS,
EU:s handelssystem för utsläppsrätter, är avgörande för utvecklingen. Prissignalerna för att minska koldioxidutsläppen måste bli starkare för att skapa marknad för förnybara
bränslen.

Den andra inledningstalaren

Nils Torvalds gav en levande och humoristisk beskrivning av beslutsprocessen i parlamentet, kryddad med finska
anekdoter och ordspråk. Han beskrev bakgrunden till det
som nu blivit ILUC-förslaget, som en direkt följd av att
tidigare kollegor (han har själv en bakgrund som journalist
innan han blev politiker) efter prisuppgången på majs 2007
målade upp en bild av hur biodrivmedlen tar maten ur munnen från barn i tredje världen, och hur en artikel i Science
satte igång debatten om ILUC (effekter av indirekt markanvändning). Trots brister i analysen ledde opinionstrycket
till att EU-kommissionen kom med ett förslag, men EUparlamentet gick på grund och Torvalds företrädare lyckades inte ens få ett förhandlingsmandat.
Nu hoppas Nils Torvalds på att det ska bli ett beslut.
Det miljöutskottet har enats om är ett tak för grödebaserade
biodrivmedel (1:a generationen) på 6 procent av drivmedelsmarknaden, ett blandningsmandat för etanol i bensin på 6,5
procent, en kvot för avancerade biodrivmedel (2:a genera-

Nils Torvalds. Foto: David Iliff
(licens: CC-BY-SA 3.0).

var den finske EU-parlamentarikern Nils Torvalds,
som just rott i hamn en
kompromiss kring ILUCfrågan i parlamentets miljöutskott. Han har varit
rapportör och kommer
att vara EU-parlamentets
förhandlare i den trialog
(förhandling mellan institutionerna Europeiska rådet, EU-kommissionen och
Europaparlamentet) som nu
inleds med det lettiska ordförandeskapet och kommissionen för att om möjligt nå
en kompromiss under våren.
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tion, d v s från avfall, cellulosa m m) på 1,25 procent och
ILUC-faktorer i beräkningar efter måluppfyllelse.
Torvalds är, som relativt ny parlamentariker, kritisk mot
den politiska processen.
– Vi har en förskräckande fallenhet för att ”bygga julgranar” i parlamentet. Ledamöterna vill rädda hela världen i
varje direktiv, i vårt fall hade vi 378 ändringsförslag. Vi borde fatta klara och enkla beslut, men det är inte det enklaste.
Vi får ofta risiga förslag, som inte har den klaraste logik.
– Hur ska vi komma vidare? Jag har lagt in en del ändringsförslag som vi kan byta bort, och som var nödvändiga
för att få en bred majoritet. Vi vet att det finns en blockerande minoritet i rådet som vill ha en högre ram för första generationens biodrivmedel och stryka allt om ILUC-faktorer.
Själv vill jag ha starkare stöd för ny teknik. Men vi måste
baxa igenom det här.
Sammanfattningsvis: det liggande förslaget kommer att
modifieras, och Torvalds rådde seminariedeltagarna att inte
vara riktigt lika oroliga som de blivit när de läst förslaget.
Nils Torvalds hann med att bekänna att han tycker att
ILUC är ett besvärligt begrepp, och att ILUC borde tillämpas på alla produkter, inte bara biodrivmedel, till exempel
för kosmetika och kläder. På en fråga från publiken tog han
också avstånd från den dubbel- och kvadrupelräkning som
finns i förslaget. Det vill säga av biodrivmedelsvolymer från
vissa råvaror får dubbelräknas eller fyrdubbelräknas i EU:s
klimatmålsuppföljning och inom vissa kvoter vilket ger en
falsk bild av att vi använder mer biodrivmedel än vad vi
egentligen gör.
– Vi borde sluta med det, vi lurar oss själva.
Han beskrev också förslaget som ett lappverk, på frågan
om vad han är mest missnöjd med.

I den efterföljande paneldiskussionen, med frågor

även från publiken, kunde
representanter från de
svenska aktörerna ge sin
syn på hur och om politiker ska styra och reglera
flödet av biomassan – det
gröna guldet.
Ulf Svahn från SPBI
(Svenska Petroleum och
Biodrivmedel Institutet)
tyckte att EU går i otakt
med verkligheten.

– Vi förbrukar två miljoner fat biodrivmedel per dag i
världen, och av dessa är två miljoner fat första generationens
biodrivmedel*, som EU nu vill straffa ut. Vi kommer att
behöva alla typer av biodrivmedel om vi ska klara de utmaningar vi står inför.
Ulf Svahn slog också ett slag för att utforma ett tydligare
rent klimatrelaterat styrsystem, som utgår från utsläppen
well-to-wheels** istället för att tala om första och andra generationen.
Mårten Larsson från
Skogsindustrierna ville
bredda debatten från
ILUC till att diskutera hur vi totalt kan
minska klimatpåverkan genom att använda
förnybara resurser. Det
handlar om att tillverka
biodrivmedel av restprodukter från skogsindustrin, men också
att göra många andra
biobaserade produkter,
t ex kolfibrer och kemikalier.
– Från industrin är
vi inte glada över de
Mårten Larsson. Foto: Skogsindustrierna/
detaljerade listorna på
Heléne Grynfarb.
godkända råvaror, ända
ner till barrnivå. Det
blir ett oerhört krångligt system. Vi tycker inte heller om
att man gör hållbarhetsregler i olika lager. Vi har redan ett
antal internationella konventioner och lagar som reglerar
det här. Vi borde förenkla istället för att krångla till.

* 1:a generationens biodrivmedel:
I stort sett utgörs de två miljonerna fat av första generationens biodrivmedel. En försvinnande liten del
utgörs av andra generationen, som t ex Preems HVOtalldiesel.
** Well-to-wheels:
Vedertagen livscykelanalysmodell för bränslen.
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Foto: Ylva Nordin.

Ulf Svahn. foto: SPBI.

Sven Erik Hammar från
LRF Skogsägarna anknöt till beskrivningen
av att ”bygga julgranar”.
– Det är inte politikernas roll att reglera
vilka grödor som ska
användas. Vi vill se teknikneutrala styrmedel.
Vi behöver inte kaskadregleringar***, det kan
marknaden klara.
– Vi producerar redan
drivmedel med allra bäsSven-Erik Hammar.
ta klimatprestanda. Det
Foto: LRF/Johanna Norin.
finns 800 000 hektar
oanvänd mark i Sverige.
I Energiunionen får EU inte glömma det stora solkraftverk
som jord- och skogbruket är. Bioekonomin ger stabilitet i
en orolig värld. Vi borde precis som Finland formulera en
strategi för en biobaserad ekonomi.
Förutom energi lyfte Sven Erik Hammar fram livsmedel, ökat träbyggande, biomaterial där man inte får glömma
papper och kartong. Man får inte heller glömma alla de
företagare som förvaltar resursen.
– Politiken måste vara motivationsskapande, inte reglerande.

det tydliga och långsiktiga spelregler. Vi vill inte ha detaljregleringar. Marknaden klarar att fördela råvaran. Första
och andra generationen ska hanteras lika.

Gunnar Olofsson från
Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, med
bakgrund som VD i
Sveaskog, lyfte särskilt
fram investerarnas roll.
– Det positiva i
ILUC-förslaget är att
man tar ställning för
produktion av biodrivmedel från skogen. Men
att bygga nya fabriker
innebär ett stort risktagande. Jag var själv med
och satsade på Sunpine.
För att investerarna ska
våga ta riskerna krävs

I den fortsatta diskussionen fanns en stor enighet om beho-

Gunnar Olofsson.
Foto: Svebio/Bengt Alm.

Anders Fröberg från
IKEM,
Innovationsoch kemiindustrierna i
Sverige, var skeptisk till
ILUC-tänkandet.
– Det är en komplex
fråga, och man måste
stå på säker vetenskaplig
grund om man ska reglera. Varför ska den som
kommer sist in ses som
den som förstör?
I övrigt argumenterade han för att bygga
Anders Fröberg.
ut fjärrvärmenäten inom Foto: IKEM/Ulf Zetterberg.
EU och använda spillvärmen från industrierna. Då kan man frigöra
bioråvara för att göra gröna produkter. Projektet Närodlad
plast arbetar med att ta fram biobaserad plast från skogsråvara, och engagerar företag i hela kedjan, från råvara till
slutanvändare.
– Vi stödjer idén om att skapa en svensk industriell strategi för bioekonomi.
vet av långsiktiga och tydliga styrmedel. Skogsbruk är en
långsiktig verksamhet som inte klarar av att leva med regelverk som ändras med några års mellanrum och där man
inte vet vad som händer efter 2020. Att resursen finns var
alla ense om; Sven Erik Hammar citerade en dagsaktuell
rapport från KVA (Kungl. Vetenskapsakademien) som visar att den totala tillväxten i svensk skog motsvarar hela
den norska oljeproduktionen. Mårten Larsson påpekade att
en uthållig avverkning är grunden, men att vi också måste
klara konkurrenskraften.
En fråga som många diskuterade var behovet av stöd för
innovation och för pilot- och demonstrationsanläggningar.
Och alla verkade vara ense om att det behövs en nationell
strategi för den biobaserade ekonomin. Finland och Norge
lyftes fram som föredömen och idén framfördes att KSLA
borde ta täten i att utarbeta den svenska strategin.

•

*** Kaskadreglering:
Politisk styrning av hur biomassa ska användas.
Utgångspunkten är att med bergänsad biomassaresurs bör samhällsviktiga användningar prioriteras
och energiproduktion från biomassa ske endast om
det inte finns annan avsättning för biomassan på
marknaden.
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Nationellt skogsprogram:

– Av: CARL hENRIK PALMÉR –

Succé eller bara massor med Ramlösa?
Det nationella skogsprogrammet kan bli ett lyft för skogsnäringen – eller ett platt fall.
Så disparat kan man sammanfatta överläggningen vid skogsavdelningens sammankomst den 12 mars 2015.

Kort bakgrund: För ett drygt år sedan föreslog professor Sten
Nilsson, välkänd forskare och fristående skogskonsult med ett
brett internationellt kontaktnät, att Sverige borde ta fram ett
nationellt skogsprogram som skulle ta ett helhetsgrepp på skogsnäringens problem.
Miljömålsberedningen nappade på idén, och det gjorde också dåvarande landsbygdsministern. Det hölls ett antal förberedande möten med representanter för skogsnäring och intresseorganisationer.
Sedan blev det val och ny regering. Andra politiska frågor
hamnade i förgrunden.
Nu har arbetet kommit igång igen.
Den 19 februari 2015 hölls ett möte
med programrådet, berättade Claes
Nordmark, politiskt sakkunnig till den
nye landsbygdsministern Sven-Erik
Bucht.
Ministern leder programrådet, som
består av 21 representanter för myndigheter och organisationer.

Claes Nordmark. Foto: Ylva Nordin.

Tanken är att även de politiska
partierna ska bjudas in för att få en
bred politisk förankring, sade Claes
Nordmark.
Mottot för det nationella skogsprogrammet är: Skogen – det gröna guldet
– ska bidra till jobb och hållbar tillväxt
i hela landet samt till utvecklingen av en
växande bioekonomi.

Vad ska man då arbeta med?
Det framgår kanske bäst av namnet
på de åtta arbetsgrupper som nu ska
bemannas: Grupperna är:
• Hållbar tillväxt och jobb i skogen
• Skogsbruk för ett bättre klimat
• Biologisk mångfald och ekosystemtjänster, risker och sårbarhet
• Skogens sociala värden

Foto: S igge Nordin.

En arbetsgrupp har transportutmaningar som område.
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•
•

Ökat träbyggande
Framtidens biobaserade produkter
och innovation
• Framtidens transportutmaningar
• Internationella skogsfrågor
Kanske kommer vi av praktiska
skäl slå ihop några av grupperna, sade
Claes Nordmark.
Arbetet ska gå snabbt: Ambitionen
är att arbetsgrupperna ska göra en första avrapportering redan i december i år
och vara klara 1 oktober 2016.
Arbetsgruppernas inspel till programrådet ska kunna bli underlag till
en proposition innevarande mandatperiod. Sedan inträder en implementeringsfas fram till 2020. Då ska arbetet
utvärderas och sedan kan eventuellt en
ny dialogprocess sättas igång.
Däremot ska eventuella förändringar av skogsvårdslagen inte behandlas inom det nationella skogsprogrammet, sade Nordmark. Regeringen ska
parallellt tillsätta en särskild utredning
som ska se över och skärpa reglerna
för skogsvårdslagens miljöhänsyn.
Kopplingarna till miljökvalitetsmålen
ska bli tydligare, liksom till Sveriges
åtaganden enligt EU:s Art- och habitatdirektiv, Århuskonventionen m m.

Några synpunkter på arbetet
Vi är positiva till ett nationellt skogsprogram, menade Per-Olof Sjöö, förbundsordförande för GS-facket. Vi
har femtiotusen medlemmar som har
skogsråvara som bas för sin sysselsättning. Skogen har strategisk betydelse
för oss. Det är bra med dialog för att

lösa konflikter. Men glöm inte kompetensfrågorna och kompetensförsörjningen, poängterade han.
LRF Skogsägarna är också väldigt
positiva, sade dess ordförande SvenErik Hammar. Skogen är central om
vi ska bygga ett hållbart samhälle.
Det behövs ett sådant här program om
vi ska vara fortsätta vara ett ledande
skogsland globalt sett. Vi byggde en
gång vårt välstånd på ett klokt utnyttjande av skogen. Och skogen ska nu
hjälpa oss in i den nya bioekonomin.
Däremot tyckte Sven-Erik Hammar inte om att översynen av skogsvårdslagen ska göras i en egen utredning. Logiskt sett borde det ha ingått
i arbetet med det nationella skogsprogrammet, ansåg han
Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, var också positiv till det nationella skogsprogrammet. Biologisk
mångfald är förvisso viktig, men vi
måste också prata om skogens centrala
roll i en cirkulär bioekonomi. Här är
det bra med en dialogprocess.
Hon ville gärna se ytterligare två
arbetsgrupper: ”excellent kunskapsbas”, som ska syssla med utbildning
och forskning, samt ”skogsindustri i
världsklass”.
Och även Carina Håkansson beklagade att översynen av skogsvårdslagen inte ingår i uppdraget.
SNF:s ordförande Johanna Sandahl
var lite mer avvaktande. Vi har länge
velat ha en ny skogspolitik och nu vet
vi att det blir en separat utredning
om skogsvårdslagens miljöhänsyn,
sade hon. Kanske ska SNF fokusera

sina begränsade resurser på denna?
Och vad är mervärdet av ett nationellt
skogsprogram? – det är lite oklart för
oss.
Sedan var det dags för Sten Nilsson,
programmets andlige fader, att ge sin
syn på sin ”babys” utveckling. Och han
var inte nådig när han punktade upp
sin negativa kritik:
• Arbetet bör inte ledas av en minister, menade han. Departement är
inte operativa.
• Programarbetet har fått alldeles för
lite resurser. Det här är ett heltidsarbete för ett par personer. Minst.
• Frågor som ”ändrade värderingar i
samhället” saknas.
• Regional förankring saknas.
• Den struktur som nu föreslås är
feltänkt. Den fokuserar på dagens
konflikter, vi borde utgå från områden där vi kan hitta lösningar.
• Programarbetet undermineras när
förändringar i skogsvårdslagen
läggs i en egen utredning.
• Man tycks vara oförmögen att ta
in lärdomar från liknande arbeten i
andra länder. Det andas lite av ”äh,
det där kommer från utlandet – vi
har ju den svenska modellen”.
Nej, avslutade Sten Nilsson, risken är att den enda reella effekten av
det här arbetet blir en kraftigt förhöjd
konsumtion av Ramlösa i Rosenbad!
Så – blir det en kraftfull framtidssatsning som gör avtryck på marken?
Eller bara en ramlösadrickande diskussionsklubb? Det kommer att bli
några spännande år i den svenska skogen!

•

Foto: Ylva Nordin.

Framtidssatsning för skogen eller ramlösadrickande diskussionsklubb?
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Zero
arbetar för, inte mot!
Foto: Ylva Nordin.

Vid skogsavdelningens sammankomst den 12 mars 2015 medverkade Kåre Gunnar Fløystad vid den norska
miljöstiftelsen Zero. Zero är en av de organisationer som deltog i arbetet med det nyligen presenterade
norska nationella skogsprogrammet Skog 22.
Temat för Fløystads presentation var: ”Skogens roll i det gröna skiftet”. Zeros vision är ett modernt samhälle där människors aktiviteter inte skadar klimatet.
– Av: CARL hENRIK PALMÉR –
Zero jobbar för – inte bara mot, som
många andra miljöorganisationer gör,
poängterande Kåre Gunnar Fløystad.

Vi kan göra mycket med politik – se bara

på det norska elbilsundret. I Norge
såldes 2013 sextusen elbilar, i Sverige
några hundra. Det är ingen skillnad i
teknik, batterierna är lika bra i Sverige
som i Norge. Nej, hela skillnaden är
politisk. I Norge gynnar staten elbilar på ett helt annat sätt än man gör
i Sverige.

Det finns inga scenarier för nollutsläpp

som inte inbegriper användning av
biomassa, fortsatte han. I dag används
biomassa mest till värme. Men ”de
gröna kolatomerna” kan användas till
så mycket mer. Ja, i princip allt vi kan
göra av fossil olja ska vi göra av biomassa i morgon! Och biomassan ska
användas där den är som mest effektiv
att ersätta fossilt kol.

Plast är i dag en miljöbuse – utsläp-

pen från plasttillverkningen ger lika
mycket CO2-utsläpp som flyget. En
övergång till bioplast blir en stor klimatvinst.
20
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Byggsektorn är också central, sade
Kåre Gunnar Fløystad.
I Bergen byggs nu världens högsta
trähus, det ska bli 14 våningar högt.
Framtidens hus måste bli plushus, alltså hus som genererar mer energi än vad
de kostar i bygge och drift.

Transportsektorn är ett annat viktigt

område. Den norska skogsindustrin
har mer eller mindre gett upp. För
några år sedan importerade norrmännen mycket virke. Över nästan en natt
försvann delar av industrin, och Norge
blev nettoexportör i stället. I dag exporteras två miljoner kubikmeter virke
till Sverige och Tyskland.
Det här virket ska naturligtvis
användas för att producera norskt
biodrivmedel i stället, menade Kåre
Gunnar Fløystad. Tekniken finns,
i år kommer det att tankas två miljoner liter biojetfuel på Gardemoen.
Marknaden finns och är villig att betala mer för hållbara drivmedel. Staten
kan också stötta. Man kan till exempel
införa differentierade landningsavgifter på våra flygplatser – högre för flyg
som drivs med fossila bränslen, lägre
för dem med biodrivmedel.

Forskningen är viktig för övergången till

en grön ekonomi. Men det är inte i första hand grundforskning som krävs nu,
utan tillämpad forskning och pengar
till pilotanläggningar. Jämfört med
Kina och USA lägger EU en mycket
större andel av sina forskningspengar
på grundforskning, och det är oroande, enligt Fløystad. Bara sex procent
av EU:s forskningsbudget i FP7 går
till demonstrationsanläggning och ytterligare två procent till rent tillämpad
forskning. Resten, 92 procent, är mer
eller mindre renodlad grundforskning.
Kåre Gunnar Fløystad avslutade
med att redovisa ett antal aktuella
norska initiativ. Ökad inblandning av
biodrivmedel, minskad avgift för bioetanol och så ska man ta bort avgiften
på biodiesel. Dessutom diskuterar man
att införa avgifter på plast tillverkad av
fossil olja, engångsemballage och på
plastpåsar.

Skapa en marknad för fossilfria alterna-

tiv, och se till att de blir lika billiga för
konsumenterna. Då händer det saker,
var hans avslutande ord.

•

Efter 20 år i EU
©EC

Foto: Ren West.

– Av: maria larsson –

Hur gick det med

djurhälsan, livsmedelssäkerheten
& produktionen?
När Sverige blev medlem i EU år 1995 fanns stora farhågor
om att den goda djurhälsan och livsmedelssäkerheten var
hotade. Däremot trodde de flesta att den svenska husdjursnäringen skulle behålla sin konkurrenskraft. Men det blev
precis tvärtom. Djurhälsan och livsmedelssäkerheten är fortsatt goda medan animalieproduktionen har tappat mark –
med undantag för äggnäringen.

Virussjukdomen boskapspest (rinderpest) har i
århundraden hotat försörjningen för människor
som levt av djurskötsel. I Sverige härjade den
som värst på 1700-talet och ledde till ekonomisk katastrof. Det var upprinnelsen till att veterinärutbildningen startades 1775. På 1740-talet
dog mer än 80 procent av all boskap i Skåne.
Stegvis förbättrades både djurhälsan och
livsmedelssäkerheten. Vårt senaste större utbrott av mul- och klövsjuka inträffade 1951–
1952, då 14 430 nötkreatur och 16 451 grisar
slaktades i södra och mellersta Sverige.
Organiserad hälsokontroll infördes 1943.
Den svenska kontrollen av salmonella förstärktes efter salmonellaepidemin i Alvesta 1953,
då 9 000 människor insjuknade och 90 dog.
Salmonella fortsatte att vara relativt vanligt
bland nöt, svin och fjäderfä fram till 1970-talet.
Nu är det sällsynt att människor smittas av
salmonella i svenska livsmedel. Antibiotika för
tillväxt förbjöds 1986, samma år som förbud infördes mot att använda kadaver i foder.

Om denna vår stolta historia, som också var en sammanfattning av situationen inför EU-anslutningen, talade moderator Martin Wierup, ordförande i KSLA:s Kommitté
för internationella frågor och initiativtagare till seminariet
”Hur gick det med djurhälsan, livsmedelssäkerheten och
produktionen efter 20 år i EU”.
– Men hur skulle vi kunna visa att vår sjukdomssituation
var så bra? Vi hade ingen systematisk sjukdomsövervakning
och sällan eller aldrig full kontroll av misstänkta utbrott av
exempelvis mul- och klövsjuka eller svinpest. Vetenskapligt
publicerade data var en bristvara, fortsatte Martin Wierup.
Flera andra talare tog upp samma sak; Sverige hade ett
mycket gott läge för djurhälsa och livsmedelssäkerhet men
brister i dokumentation av sjukdomsfrihet- och kontroll.
Danmark hade ett sämre sjukdomsläge men var och är
mycket bättre på att dokumentera åtgärder.

Salmonellafrihet Sveriges flaggskepp
Redan innan Sverige gick med i EU efterfrågades våra erfarenheter av salmonellakontroll, av WHO och OIE (World
Organisation for Animal Health). Trots att Sverige utåt sett
höll en låg profil bad WHO Sverige att 1993 ordna en kurs i
salmonellakontroll. Framförallt söktes svar på tre angelägna
frågor om Sveriges modell för att kontrollera salmonella:
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Efter 20 år i EU

Foto: Ylva Nordin.

©EC

1. Lönar sig salmonellakontroll?
Ja, det förebyggande arbetet minskade de totala kostnaderna.
2. Är vi fria beträffande nöt och svin?
Ja, statistiken över ”alla” slaktdjur 1993 fastställde till
allmän lättnad att förekomsten av salmonella var extremt låg, 0,01 procent.
3. Har vi fortlöpande kontroll på nöt och svin?
Ja, slakterinäringen införde och bekostade 1993/94 kontroll på hela produktionskedjan. Senare fordrade EU
denna kontroll av Sverige och Finland som ett motkrav
för de särregler som beviljades för dessa länder.
Sveriges salmonellakontroll och även förebyggande av
antibiotikaresistens har efter EU-anslutningen blivit en förebild i unionen.

Skyddad miljö mötte fri handel
Sverige hade gjort framsynta investeringar i djurhälsa och
livsmedelssäkerhet, vilka varit av bestående värde eftersom
uppnådd hälsostatus kunnat bevaras. Men Sveriges höga
status hade uppnåtts i skyddad miljö och ingen hade tänkt
på att införa en övergripande nationell strategi inför EU:s
granskning och hanteringen av djurhälsan och livsmedelssäkerheten efter EU-anslutningen.
Uppfattningen att EU:s grundidé med fri handel är negativ för svensk djurhälsa och att därmed EU-medlemskapet
är ett hot, blev avstamp till etableringen av Svenska
Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS). Öppna gränser
ställer större krav på kunskap om smittläget internationellt.
– Vårt uppdrag var och är att bevara det svenska djurhälsoläget genom att finna vägar att ersätta den införsel22
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kontroll som myndigheterna inte längre kunde utföra,
konstaterade Ebba Suneson, djurhälsoveterinär vid Svenska
Djurhälsovården.
Det innebär att näringen har en egen smittskyddskontroll och handlägger all import av lantbruksdjur till Sverige,
inklusive sperma och embryon. Men SDS är ingen myndighet och saknar möjlighet att ställa bindande krav (om de
går utöver Jordbruksverkets krav) och kan inte förhindra
importer.
Framför allt gäller det att upprätta god kommunikation med importörer. Stor kunskap hos bönder och säkrare
importer (sperma, embryo) har bidragit till framgången.
Utmaningen är ”hobbydjurägares” import av udda djurslag
som dexterko, walliska svartnosfår, ungerska ullsvin och
alpacka. Dessa djurägare är ofta mindre pålästa.

Plus för smittskyddet
– När vi gick med i EU 1995 hade vi tillsammans med
Finland en privilegierad sits i utkanten av unionen, berättade Marianne Elvander, statsepizootolog, SVA.
De tjugo år som gått har inneburit både fördelar och
nackdelar. Till fördelarna hör förbättrad sjukdomsövervakning; att ha koll på omvärlden och stärkt kompetens och
beredskap för att upptäcka det första fallet. Vid hanteringen
av sjukdomsutbrott är fördelarna samsyn och förståelse för
gemensamt ansvar, snabb upptäckt, snabb kommunikation
till andra medlemsstater, stillestånd, restriktionszoner, handelsstopp, gemensam vaccinationsstrategi och ekonomisk
kompensation med stöd av gemensamma EU-regler.
Gemensam lagstiftning för allvarliga djursjukdomar
skapar också större förtroende. Tyvärr efterlevs inte alla
regler, exempelvis att avmaska alla hundar som importeras.

EFSA (European Food Safety Authority) är EU:s
riskvärderingsorgan för livsmedelssäkerhet och bidrar till
likartad riskvärdering i alla medlemsstater. EFSA:s baslinjestudier, som jämför länders salmonellastatus, har dokumenterat situationen i alla medlemsstater vilket gett större
förståelse för Sveriges agerande
EU-medlemskapet har också gett Sverige större inflytande i kommissionen, parlamentet och rådet.
– Det är lite upp till oss hur vi utnyttjar vårt inflytande,
sade Marianne Elvander, som också räknade EU:s referenslaboratorier och nätverk till fördelarna.

… och minus för smittskyddet
Enligt Marianne Elvander är nackdelarna flera: smittskyddet och påverkan på handel och gränsskydd.
Vi har generellt ett bättre smittskyddsläge i Sverige än
i många andra EU-länder, med frihet från virussjukdomen
PRRS hos svin och den kroniska tarmsjukdomen paratuberkulos hos idisslare som exempel. Det finns dock ständigt
yttre hot och en del smittor känner inga gränser, som till
exempel fågelinfluensa, som sprids med vilda fåglar. På två
veckor orsakade den drastiska problem i tre länder.
Utbrott av allvarlig smittsam sjukdom kan påverka handeln. Det hände när Ryssland 2014 stängde gränserna mot
EU på grund av ett utbrott av afrikansk svinpest i Litauen,
Lettland och Polen – trots att smittan ursprungligen kom
från Ryssland.
Vid EU-inträdet hade Sverige generellt höga murar för
import av djur och djurprodukter. Men i dag kan inte staten själv bestämma villkoren för frihet från vissa sjukdomar
vid införsel av djur och djurprodukter. Det kan däremot
näringen.
– Jag själv tycker att det positiva överväger, avslutade
Marianne Elvander sitt föredrag.
Friska djur en underskattad konkurrensfördel
Pudelns kärna är hur konkurrenskraften har påverkats.
Friska djur är en tillgång. Djurhälsan är avgörande för ekonomi och förtroende. Mjölkproduktionen står och faller
med friska djur. Men friska djur står och faller med en stark
mjölkproduktion. Det hänger ihop.
Sverige ligger i topp när det gäller smågrisars tillväxt
per dag från födsel till slakt tack vare frihet från sjukdomar.
Men många smågrisar dör i förtid och antalet avvanda grisar blir därför lågt trots att antalet födda grisar per sugga
har ökat.
Friska djur behöver ingen antibiotika och antibiotikaanvändningen är extremt låg i svensk kycklinguppfödning.
Salmonellafriheten hos ägg och värphöns har inneburit att den svenska äggnäringen har klarat konkurrensen
utifrån.
Däremot tar import av smitta ut det genetiska framsteget och bör alltså undvikas.
Djurskyddet kostar
Seminariet handlade inte primärt om djurskydd, men det
hänger nära ihop med djurhälsa och konkurrenskraft som
flera föreläsare berörde. De var överens om att de utökade

svenska kraven på djuromsorg är bra för djuren men kostar
mycket för producenten.
Den svenska grisproduktionen har långt högre anläggningskostnader än övriga EU-länder.
– De dyra byggnaderna har med smittskydd och djuromsorg att göra. Våra stallar ska stå tomma mellan omgångarna för sanering och grisarna har mer utrymme än
i andra länder, sade Ingemar Olsson, ordförande i Sveriges
grisföretagare.
Han tog också upp problemet med att andra EU-länder
inte ens lever upp till de gemensamma bestämmelserna:
• 18 av 28 medlemsländer lever inte upp till ströbestämmelserna i direktivet.
• 17 av 28 medlemsländer lever inte upp till regler kring
svanskupering.
– Guidelines är fördröjda och jag tror att om man driver
svanskuperingsförbudet i EU finns risk att svanskupering
tvärtom blir tillåtet.
Den svenska slaktkycklingnäringen har högre kassation
än den danska trots friskare djur i Sverige.
– Det beror på att vi slänger hela djur i Sverige och
skillnaderna mot Danmark beror på djurskyddet. Det bidrar också till högre kostnader i Sverige, förklarade Ola
Göransson, ordförande i Svensk Fågel.
Han nämnde en rad skillnader mellan Sverige och resten
av EU. Bland annat har Sverige förbud mot näbbtrimning
och särskilda krav på fönster, på ljus och på buller vid ventilation, krav på sittpinnar och antal pinnar hos hönsen, beläggning i stallar (det vill säga färre djur per kvadratmeter)
och transporttider.

Näringen inte tillräckligt förberedd
Den svenska djurnäringen fick en ordentlig chock vid EUinträdet. När Sverige gick in i EU trodde näringen att det
var realistiskt med 20–25 procents högre betalning i Sverige
p g a de svenska mervärdena och att Sverige efter fem år
skulle exportera 25 procent av produktionen. Men så blev
det inte. Billiga livsmedel från andra EU-länder vällde in i
Sverige och de svenska konsumenterna valde påfallande ofta
de billigare matvarorna.
– EU-medlemskapet öppnade för en större marknad,
men de svenska reglerna var utformade för en nationell
marknad och det fanns en övertro på att djuromsorg säljer,
menade Jonas Carlberg, direktör för LRF Mjölk.
Ola Göransson höll med. Slaktkycklingproducenterna
var inte tillräckligt förberedda, inte tillräckligt konkurrenskraftiga, hade inte tillräcklig tillväxt och lönsamhet. Nu
tror han att tåget har gått för export.
Antalet slaktade grisar per år har sjunkit med drygt en
miljon på de tjugo åren i EU trots att konsumtionen har
ökat, så inte heller grisproduktionen har hävdat sig.
Läget blir inte bättre av att strukturomvandlingen i slakteribranschen har varit så kraftig. Några få stora slakterier
står för merparten av slakten. Scan Kristianstad slaktar
drygt en fjärdedel av alla grisar och Scan Linköping står
tillsammans med KLS i Hörby för mer än en tredjedel av
nötslakten. Visserligen bildas allt fler småskaliga slakterier,
men de har en liten marknadsandel och för många djur blir
den sista transporten mycket lång.
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Efter 20 år i EU

Foto: Ylva Nordin.

©EC

Svensk äggproduktion har ett guldläge
Svensk äggproduktion är det lysande undantaget och den
enda djurproduktion som har hållit ställningarna efter inträdet i EU.
– Vi har cirka 90 procent självförsörjningsgrad, högt
förtroende hos konsumenter och bra djurvälfärd – där ligger vi i framkant, inledde Charlotte Norrman-Oredsson,
ordförande i Svenska Ägg.
Konsumtionen av ägg ökar och ägg är trendigt, näringstätt och prisvärt. Dessutom är den svenska äggproduktionen unik med sin salmonellafrihet. I Sverige kan vi
följaktligen utan risk äta råa äggulor.
Sverige har numera fyra lagliga koncept för äggproduktion; cirka 25 procent värps i inredda burar, 52 procent i
stallar med frigående höns inomhus respektive utomhus
samt 13 procent i ekologisk produktion. Omställningen
från oinredda burar blev dyr och bidrog till strukturrationalisering. Import av finska subventionerade ägg från höns
i oinredda burar sänkte äggpriset och offentlig upphandling gynnade importen.
Men det är ändå den svenska salmonellagarantin som
har lyckats hålla importen borta, liksom karantänkravet på
import av avelsdjur.
Djurhälsan har blivit bättre och dödligheten minskat.
– Med så god djurhälsa och djuromsorg tycker vi att det
är extra hemskt med påhopp från djurrättsaktivister med
ibland rent kriminella metoder, sade Charlotte NorrmanOredsson.
Dock har även äggproducenter pressad lönsamhet och
de oroar sig för illojal konkurrens från konkurrenter med
lägre krav.
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Självförsörjningsgraden har sjunkit
Det är inte bara konsumtionen av ägg som har ökat sedan
1995. Också konsumtionen av kött har ökat, nötkött med
50 procent till 27 kilo per person och år fram till år 2013.
Fågelköttskonsumtionen har under samma period fördubblats till 20 kilo per person och år. Konsumtionen av griskött
har inte ökat lika mycket (9 procent), men gris är fortfarande det köttslag svenskarna äter mest av, 38 kilo per person
och år. Om man beaktar det faktum att Sveriges befolkning
har ökat med cirka en miljon invånare sedan 1995 förstår
man hur enormt stor ökningen är. Men trots det har den
svenska slakten minskat kraftigt, särskilt av griskött.
Kontentan är att självförsörjningsgraden har minskat
även om andelen svenskt kött har ökat lite mellan 2013
och 2014 och var 1 april 2014 48 procent för nöt- och kalvkött, 61 procent för griskött och 24 procent för lammkött.
Självförsörjningsgraden för fågelkött var 64 procent 2012.
Ändå har kvaliteten på svenskt kött förbättrats och konsumenter säger sig uppskatta svenskt kött och god djuromsorg. Mycket av det importerade köttet hamnar i storhushåll, på restauranger och i färdigmat och charkvaror, där
det är anonymt.
– Men många företag profilerar sig med enbart
svensk köttråvara, sade Åke Rutegård, före detta VD vid
Köttföretagen, och lät hoppfull inför framtiden.
Håller djurskyddet på att luckras upp?
Den bristande konkurrenskraften i svensk animalieproduktion och känslan av att den svenska djuromsorgen inte ger
tillräckliga mervärden har lett till ett försiktigt ifrågasät-

tande av utformningen och tillämpningen av de svenska
djuromsorgsreglerna. Flera föreläsare menade att målet inte
är att den svenska djuromsorgen ska försämras, men under
en tid har vissa förändringar diskuterats.
Under ett år har en djuromsorgsstudie pågått på 12
grisgårdar runt om i landet, där man bland annat har undersökt om fixering av suggorna i samband med grisning
kan minska dödligheten bland smågrisar. Studien har kritiserats av flera veterinärer. Leif Denneberg, generaldirektör
för Jordbruksverket och själv veterinär, talade om hur roligt
det är att jobba med den framsynta och transparenta grisnäringen. Han vände sig mot kritikerna:
– Jag är orolig för alla de forskare som har gått ut i förväg
till medierna och kritiserat denna studie. Jordbruksverket
måste ha en ”second opinion” och vem ska vi låta utvärdera
studien om ni har tagit ställning redan innan resultaten är
klara?
Mjölkproduktionen har för närvarande akuta lönsamhetsproblem. Där har man intensifierat diskussionen om att
luckra upp beteskravet, genom att ge dispens för besättningar i modern lösdrift. Men åsikterna går isär.

Hämmar lagstiftningen?
– Har vi kanske större konkurrensfördelar än nackdelar av
en del av vår lagstiftning?, undrade Leif Denneberg, som
var dagens sista talare och därigenom kunde sammanfatta
vad som sagts tidigare.
Han menade att om vi har behållit det svenska djurskyddet fram till nu, borde vi ha is i magen ett tag till, nu
när djurskyddet har skärpts i flera andra länder. Åtminstone
teoretiskt borde Sverige kunna dra nytta av att Tyskland ska
bygga om alla stallar, även om implementeringen brister.
Leif Denneberg vill komma åt den upplevda krångligheten i vardagen och är orolig för företagare som ”fastnar i
lagstiftningen”. Han har rest runt i landet tillsammans med
LRF:s ordförande Helena Jonsson.
– Jag mötte oerhört mycket rädsla hos företagare för
att göra fel och för att myndighetspersoner ska slå
ner på dem. Mycket av kritiken berörde attityder
och bemötande. Vi måste samordna oss bättre och
vara noga med hur vi bemöter företagare.

rik. Att konsumenter inte betalar är bara nys, sade Gunnela
Ståhle från Vi Konsumenter bestämt.
Men hon fick mothugg av Ola Göransson:
– Jag vill påstå att den svenska modellen inte finns.
Under de här åren har vi tappat produktionen.
Olika bud, alltså.

Utmaningar inför framtiden
Livsmedelstrygghet och livsmedelssäkerhet kommer att
bli allt viktigare med en växande befolkning i världen och
verkningarna av de pågående klimatförändringarna, fastslog Satu Salmela, ämneskoordinator på Livsmedelsverket,
och Ivar Vågsholm, professor på SLU.
Det påverkar också Sverige och många ser fram mot
det kommande arbetet med en svensk livsmedelsstrategi.
Vilken roll ska politik, akademi, rådgivning och företagare
ha? Kanske kan svensk djurproduktion bli mer konkurrenskraftig i framtiden, även om andra EU-länder kommer i
fatt oss.
Det gäller att hålla nere sjukdomsutbrott, försöka hindra
främmande sjukdomar från att komma in i landet och inte
falla för att ta genvägar. Det är ett pedagogiskt problem att
förklara för djurägare att de inte ska använda antibiotika
i fodret, för antibiotikan är bara ett klick borta. När Jens
Mattsson gjorde en sökning på ”feed antibiotics” på webbplatsen Alibaba.com fick han mer än 55 000 träffar!
– Djurhållarens ansvar för djurens hälsa förtydligas i
EU:s nya djurhälsoförordning, som är på gång, berättade
Ingrid Eilertz, veterinärchef på Jordbruksverket.
Den verkliga utmaningen ligger i att öka den hållbara
livsmedelsproduktionen i världen.
– Vi ska producera lika mycket mat i världen de kommande 40 åren som vi har gjort de senaste 8 000 åren och
vi måste göra det på den befintliga arealen, sade Jonas
Carlberg.

•

Den svenska modellen lever trots allt… eller?
Under den efterföljande diskussionen blev det tal
om ”den svenska modellen” och vad den står för.
Jens Mattsson, generaldirektör på SVA, beskrev den
svenska modellen som samförståndslösningar genom
att branschföreträdare och myndigheter arbetar tillsammans åt samma håll.
Claudia Gardberg Morner, ställföreträdande generaldirektör på Livsmedelsverket, instämde och förklarade att det är något nytt för en myndighet att som
Livsmedelsverket börja titta på lönsamhet och företagare.
– Vi som myndighet kan bli bättre på att tillämpa lagstiftning genom att kontrollera och stötta samtidigt.
Dessutom finns en svensk modell för djurskydd och
djurhälsa.
– En svensk modell för grisproduktion antogs efter stort
arbete av LRF:s styrelse 2002 och den har varit framgångsKSLA Nytt & Noterat • nr 1 2015
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Våra senaste publikationer
KSLAT 3-2014 Fisk, gift och hälsa

Fiskkonsumtionens nytta och risker

Intresset för hälsofrågor har sannolikt aldrig varit större än nu. Och att fisk är nyttigt är
en trossats som tidigt inpräntats i oss. Men överfiske är ett globalt problem som fått allt
större utrymme i media och ökat miljöengagemang gör många konsumenter tveksamma till fisk. De senaste åren har en het debatt pågått om dioxin kopplat till feta fiskarter
i Östersjön. Inom EU är det förbjudet att sälja råvaror som överstiger vissa dioxinvärden.
Sverige har fått permanent undantag från detta förbud beträffande vissa fiskarter, vilket
har ifrågasatts från många håll. Seminariet Fisk, gift och hälsa, arrangerat av KSLA:s fiskekommitté, belyste dessa frågor och flera.
Text: Henrik C Andersson
56 sidor. ISBN: tryck 978-91-86573-52-2, digital 978-91-86573-53-9

SOLMED 63 Cato Om jordbruket – Varro Samtal om lantbruket
För första gången i oavkortad översättning från latin till svenska

Cato författade ett antal läroböcker. Om jordbruket avsåg skötseln av familjens lantgård
och ger handfasta, knapphändigt formulerade råd om de viktigaste inslagen i denna näring; om att driva gården med så stor avkastning som möjligt och hur livsmedlen skulle
hanteras och tillredas. Det är det äldsta bevarade prosaverket på latin.
150 år senare, ca år 30 f Kr, sammanfattade Varro sin erfarenhet och stora kunskap i ämnet i verket Samtal om lantbruket till hjälp för sin hustru som köpt en lantegendom. Det
har liksom Catos arbete hittills inte utgivits på svenska.
Dessa texter skildrar förutsättningarna för livsmedelsförsörjningen vid framväxten av
Europas första stormakt, det romerska riket. Tolv nyskrivna artiklar av svenska forskare
sätter in Catos och Varros verk i sitt historiska sammanhang. De behandlar ämnen som
livsmedel, kvinnans roll, djurläkekonst, teknik, djurskötsel, läkekonst och religion med
folktro.
Red. Sten Hedberg och Örjan Wikander
584 sidor. ISBN: 978-91-86573-46-1

SOLMED 65 Tal om läckerheter av Bengt Bergius

Oavkortad illustrerad utgåva av en global mathistorisk klassiker

År 1780 höll Bengt Bergius ett märkligt tal som preses i Vetenskapsakademien. Tal om
läckerheter har därefter haft ett särskilt anseende som ett kraftprov i lärdomshistoriska
och gastronomiska kretsar. Det behandlar vad människor sedan antikens dagar till hans
egen tid runt om i världen ätit och drogat sig med. Med stor sakkunskap beskrivs hur
födoämnen av alla slag odlas, samlas in, förvaras och bereds.
I Tal om läckerheter får läsaren inblick i både svältkost, där allt togs till vara, och den
lyxigaste och mest kräsna gourmetmat för överklassen. I boken beskrivs även hur man
anrättat olika vilda djur, där vissa arter sedan utrotats.
För första gången återutgivs här verket i sin helhet. Det har även försetts med ett rikhaltigt bildmaterial med illustrationer från denna tid. För att underlätta för läsaren och öka
förståelsen har boken kompletterats med fylliga sakregister och förklaringar.
Red. Jakob Christensson
580 sidor. ISBN: 978-91-86573-51-5
Akademiens böcker och andra publikationer går att beställa på vår hemsida, www.ksla.se –
– och oftast även att ladda ner!

KSLA:s presentationsfolder finns på svenska och på engelska.
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Tal om

läckerheter
– Av: PER THUNSTRÖM & JIMMY LYHAGEN –

De gastronomiska trenderna växlar allt snabbare och intresset för mat och
matlagning når nya höjder, vilket avspeglas inte minst i den stora mängden
kokböcker som ges ut i landet. Sverige ligger sedan dryga decenniet i toppen
i världen med ca 350 stycken boktitlar per år.
Det är därför kanske inget att förvånas över att akademiens
stora plenisal den 9 mars var fylld till brädden vid släppet
av boken Tal om läckerheter av Bengt Bergius, även om det
måste anses unikt att ett tal som hölls för 225 år sedan först
nu kommer i tryck – åtminstone i sin helhet.
Talet om läckerheter hölls av Vetenskapsakademiens preses Bengt Bergius när han år 1780 skulle lämna sitt ämbete.
Det är samme Bergius som vid mitten av 1700-talet tillsammans med sin bror anlade det som skulle bli Bergianska trädgården.
Talet om all världens läckerheter tog flera timmar att läsa
upp – en gastronomisk jordenruntresa i tid och rum som berättade om allehanda kuriositeter kring olika folkslags matvanor, favoriträtter och hur de underligaste anrättningar finner sin väg till bordet, såsom sönderstötta gräshoppor och
delikata råttor.
Sedan Bergius bestämt sig för att nedteckna sitt tal tillkom ett stort arbete att lägga till alla noter, som fyller upp
det mesta av sidorna. Bergius arbete var närmast encyklopediskt då hans källor behandlar många hundratals reseskildringar från all världens hörn. Han hann dock inte fullborda
sitt verk innan han avled. I stället fick en annan av tidens
lärde, Samuel Ödmann, uppgiften att slutföra arbetet.
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har i sin historiska SOLMED-serie till sist kunnat trycka talet i bokform,
kompletterat med nyskapat sakregister och en utförlig litteraturlista eftersom Bergius frikostigt refererar till både äldre
och samtida verk. Boken är på hela 780 sidor, och innehåller
ett flertal läckra färgbilder från 1700-talet på exotiska frukter
och djur.
Vid boksläppet kunde bokens redaktör Jakob Christiansson berätta om Bergius vedermödor och om bokens
tillkomst. Kultur- och matskribenten Karsten Thurfjell reflekterade över olika dimensioner av matförlustelser och
hur vi ser på dessa idag. Botanikern Karin Martinsson visade
hur hon identifierat alla de växter som är nämnda i boken
och ekonomhistorikern Paulina Rytkönen berättade om dagens och morgondagens mat- och måltidskultur. Allt detta
hölls samman av moderatorn, akademiens hedersledamot
Christina Möller.

Sockertoppsananas. Ingen frukt hyllades lika stort under 1700-talet
som ananasen, även lovprisad av Linné som ”den mest väldoftande och
välsmakande av alla”.

Mer om boken på föregående sida.
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Akademiens 203:e högtidssammankomst

Onsdagen den 28 januari 2015

Sammankomsten hölls i Stockholms Stadshus – det for-

mella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande banketten i Gyllene Salen. Cirka 480 gäster hedrade akademien
med sin närvaro vid sammankomsten.
Preses Kerstin Niblaeus öppnade aftonens sammankomst och hälsade H.E. Riksmarskalken Professor Svante
Lindqvist samt övriga gäster välkomna. Hon höll därefter
sitt anförande med titeln Det oumbärliga lantbruket.
De två nya hedersledamöterna Per-Ove Bäckström och
Christina Möller mottog sina hedersbetygelser och de övriga 17 svenska och 8 utländska nyinvalda ledamöterna erhöll
även de sina ledamotsbrev ur preses hand. Nya internationella ledamöterna Christina Gestrin, Guðrún Gísladóttir,
Daniela Kleinschmit och John R Porter kunde inte delta.
Årets utsedda pris- och belöningsmottagare var
17 till antalet och de hade äran att ta emot sina priser
ur Riksmarskalkens hand. Dock kunde inte Leif Andersson (mottagare av Akademiens Nilsson-Ehlemedalj) och
Maria Andersson (mottagare av belöning för insatser inom
pedagogik och undervisning) delta.
Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander sammanfattade det gångna årets verksamhet inom akademien
och gav också några exempel på kommande aktiviteter inom
akademien.

Högtidstalet hade rubriken Sveriges jordbruk i framtiden
– tre perspektiv och varje perspektiv presenterades av en talare: agronom och lantbrukare Ingemar Gruvaeus om lantbrukets perspektiv, växtförädlingsforskare Anna Lehrman
om forskarperspektivet och tidigare jordbruksministern,
konsult Annika Åhnberg om marknads-/konsumentperspektivet (se sid 30).
Preses Kerstin Niblaeus förklarade därefter den 203:e
högtidssammankomsten avslutad.
Före och under ceremonin framfördes musik av duon
Basfiol och Flöjt med Martin. Mellan ceremoni och bankett
bjöd Västgöta Nations Manskör Korgossarna på fem sånger
under ledning av dirigent Maria Goundorina.
Den efterföljande middagen intogs i Gyllene Salen och
var komponerad med svenska jordbruksprodukter som bas
– sju akademiledamöter hade levererat råvaror till banketten. Maten presenterades av nyblivna hedersledamoten
Christina Möller och vinerna presenterades av ledamoten
Carl Jan Granqvist.
Vid banketten talade Carolyn Glynn å alla de nyinvalda ledamöternas vägnar och mottagaren av A.W.
Bergsten-priset, Peter Sylwan, talade för alla pristagarna.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht framförde gästernas
tack för en trevlig och god middag.

•

Ovan hedersledamöterna Christina Möller och
Per-Ove Bäckström.
T h nya svenska ledamöter: Mats Denninger, Håkan Tunón, Eva Kaspersson, Henrik G Smith, Peter
Holmgren, Camilla Sandström, Thomas Hahn,
Ingrid Petersson, Per Lindahl, Gunnar Palme, Håkan Olsson, Andreas Davelid, Pär Bygdeson, Jakob
Lundberg, Ulrik Lovang, Lennart Ackzell.
T v årets pristagare:
Anna Berlin, Peter Herthelius, Tore Dahlqvist,
Otto Ramsay, Sune Linder, Dan Binkley, Youling
L Xiong, Dave Servin,
Kristina Andersson, Henrik Andersson, Jan Delcour, Emil V Nilsson, Eva
Lindberg, Jan Ö Jönsson
(sittande), Peter Sylwan.
Nya utländska ledamöter: Albert Rolland, Björn
Wahlroos, Cecil Konijnendijk van den Bosch,
Carolyn Glynn.

28

KSLA Nytt & Noterat • nr 1 2015

Carl XIV Johan övervakade i vanlig ordning sammankomsten. • Preses invigningstal. • Akademisekreterare Carl-Anders Helander talade om verksamheten.

Preses Kerstin Niblaeus och Riksmarskalk Svante Lindqvist. • Carolyn Glynn höll tal å de nyinvaldas vägnar. • Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Västgöta Nations manskör Korgossarna tog ton. • Kören leddes av Maria Goundorina. • A.W. Bergsten-pristagaren Peter Sylwan höll pristagarnas tacktal.

Körsång till lantbrukets lov. • Christina Möller och Carl Jan Granqvist presenterade mat och dryck. • Duo Basfiol och Flöjt med Martin musicerade förtjänstfullt.
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Högtidstalet

28 januari 2015

Sveriges
jordbruk
i framtiden

Tre perspektiv
Tre olika perspektiv på Sveriges framtida lantbruk:
Annika Åhnberg, Ingemar Gruvaeus och Anna
Lehrman talade vid högtidssammankomsten den
28 januari. Personfoton: Mats Gerentz.

Inledning av akademiens sekreterare CARL-ANDERS HELANDER:

Årets tema för högtidssammankomsten är ”Svenskt jordbruk i framtiden” och vi
har valt att ge tre perspektiv på detta stora tema. De tre är lantbrukarens, forskarens och marknadens perspektiv.
Inledningsvis vill jag poängtera att svenskt jordbruk är bra men det kan bli
ännu bättre. Inom KSLA har en arbetsgrupp arbetat med underlag till den pågående Konkurrenskraftsutredningen. Där har vi format en vision; att Sverige
ska ha en primärproduktion av livsmedelsråvaror som minst motsvarar vår egen
livsmedelskonsumtion. Det är tveklöst vårt ansvar, sett i ett globalt perspektiv,
att vi med våra goda förutsättningar för jordbruk bidrar till den globala livsmedelsförsörjningen. Detta innebär att vi behöver satsa hårt på export av livsmedel
baserade på svenska råvaror. Något som vi förväntar oss ska inkluderas i arbetet
med en svensk livsmedelsstrategi.
Den intensiva debatten kring ekologisk eller konventionell odling, på det sätt
den har drivits, tror jag personligen är till mer skada än nytta för svenskt jordbruk.
För mig är det viktigare att sätta fokus på de gemensamma hållbarhetsfrågorna:
hållbara produktionsmetoder, hållbar konsumtion och uthålliga producenter.
Svensk livsmedelsproduktion är i många stycken väldigt bra, inte minst i relation till vår omvärld. Samtidigt finns det mycket som kan förbättras – och det
gäller både ekologiskt och konventionellt.
Svenskt jordbruk måste inför framtiden öka sin produktivitet och därmed sin
konkurrenskraft och samtidigt minska miljöbelastningarna och driva produktionen på ett uthålligt sätt. För att komma framåt i dessa frågor måste vi arbeta mer
tillsammans – lantbrukare, forskare och marknaden.
Företrädaren för det första temat är Ingemar Gruvaeus. som är agronom, lantbrukare och tidigare driftledare för Bjertorps egendom i Västergötland.
Nästa talare är Anna Lehrman, som är disputerad forskare och forskningskommunikatör på SLU i Uppsala.
Den sista talaren är Annika Åhnberg, fri konsult, KSLA-ledamot och tidigare
jordbruksminister, numera boende i Skåne.
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Lantbrukarens perspektiv

28 januari 2015

på Sveriges jordbruk i framtiden

– Agronom & lantbrukare INGEMAR GRUVAEUS –

Det jordbruk jag arbetar på är redan idag ett
högteknologiskt lantbruk.
Hos mina kollegor som har mjölkkor är det idag ofta robotar som utför mjölkningsarbetet istället för att
människor gör det. Tiden kan då användas till annat arbete som är bättre
för både djur och människor.
Inom växtodlingen är det allt oftare satellitnavigation och datorer som
styr arbetet som görs på fälten. Det
viktigaste arbetsredskapet i växtodling idag är datorn som till exempel
här, där skärmen visar hur sensorer på
traktorns tak läser av hur grödan ser
ut och vilket behov den har av gödselkväve, direkt i fält under körning. Med
denna hjälp kan jag använda optimal
mängd gödning så att vetet ger bästa
möjliga ekonomi samtidigt som det
får rätt kvalitet och att vi inte riskerar få ett överskott av kväve som kan
läcka ut i vattenmiljön. Här är vi idag
i de företag som ligger längst fram i
utvecklingen.
Vi har på de tre decennier jag varit aktiv inom näringen fått enormt
mycket bättre möjligheter att styra åtgärder och anpassa insatser efter grödornas behov på den enskilda platsen
vid den enskilda tidpunkten. Detta
gör vi med exempelvis användning av
fjärranalys eller genom beskrivning av
markförutsättningar med hög upplösning via analys av gammastrålning,
med mera. Och vi har idag datakraft
nog för att bearbeta informationen och
styra direkt i fält.

Framtidens lantbruk då – vart går det?
Vi kommer med all säkerhet att ha en
efterfrågan på råvaror för livsmedel,
energi med mera med bas i jord och
skogsbruk. Inget talar väl dock idag
för att den globala påverkan på priset
kommer att bli mindre under överskådlig framtid.
Vad behöver vi då för att ha en
blomstrande näring med framtidstro
och en näring som lockar unga att
satsa framåt?

Vi behöver en produktion med hög effektivitet, anpassad
till våra varierande
klimat, våra varierande jordar och olika
produktionsförutsättningar.
Det
landskap
som ett aktivt jordbruk skapar är också en viktig del.
Jordbruket får dock inte bli en storskalig ”parkförvaltning” där landskapet är
den primära produkten. Utan ett lantbruk där landskapet bara är en av de
nyttigheter vi producerar.
Framtidens lantbruk är närmast per
definition ett uthålligt lantbruk. Det
måste klara en acceptabel påverkan på
omgivande miljö, en god arbetsmiljö,
samtidigt som det är ekonomiskt uthålligt.
En alldeles ny forskningsrapport
från SP Food and Bioscience visar
också att vi i framtiden exempelvis
kan minska jordbrukets bidrag till
övergödningen i våra vattendrag med
20 % och klimatpåverkan med 30 %
bara genom att hela jordbruket lyckas
genomföra det som de som är bäst redan idag gör, och det utan att konkurrenskraften minskar.
Tänk vad vi då kan göra i framtiden
med utveckling av teknik och kunskap!
Jag har bara hållit på inom den
här näringen i 30 år, men slås av att
vi varje år inom växtodlingen slår fast
att året inte är normalt. Det är varmt,
kallt, tidvis torrt, tidvis blött, tidigt eller sent.
Slutsatsen måste då bli att det är
det onormala, det vill säga variationen,
som är det normala och som vi måste
förhålla oss till, anpassa oss till, och få
ut mesta möjliga av.

Vad behöver vi då för att komma vidare?
Jag saknar idag produktionsinriktad
forskning. Jag saknar också utveckling
och överföring av forskningsresultat
till kunskap som går att använda på
enskilda gårdar.

Det vi framförallt behöver från
forskningen är att den arbetar mot en
hög produktivitet för att ge oss ekonomisk uthållighet under våra varierande
förhållanden. Det måste också handla
om att anpassa ny teknik till jordbruket. Ny teknik som hjälper oss att göra
rätt sak, i rätt tid, och på rätt plats.
Den enskilda bonden kan inte klara
det på egen hand mer än i undantagsfall.

Slutligen:
Vi har ett jordbruk som producerar
råvaror med hög kvalitet och med
möjlighet att göra det med acceptabel
miljöpåverkan.
Uthållig framtida produktion innebär både miljöhänsyn och god ekonomi.
Vi behöver en forskning och inte
minst utveckling som inriktas mot effektiv produktion med minimal miljöpåverkan. Inte antingen eller.
Bilden av jordbruket behöver dock
utvecklas. Vi är (trots vad en del ledande politiker har framfört på senare
tid) en framtidsnäring som kommer att
producera mat, energi och miljö även i
framtiden på ett högteknologiskt sätt
med god arbetsmiljö och med konkurrenskraft.
Men det är under förutsättning att
vi kan rekrytera ungdomar med rätt
kompetens, som ser en framtid och
glädje i att arbeta med det som borde
vara det viktigaste som finns, nämligen att ge oss mat och energi även i
framtiden.
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Forskarens perspektiv
på Sveriges jordbruk i framtiden

– Växtförädlingsforskare ANNA LEHRMAN –

Charles Darwins upptäckt om det naturliga
urvalet berodde inte enbart på att han var
en intelligent person, den var också resultatet av att den samlade kunskapen hade nått
en kritisk massa.
Ett bevis för detta är att Darwin inte
var ensam om sin upptäckt. Alfred
Russel Wallace hade oberoende av
Darwin kommit fram till samma teori.
Det är just detta som forskning handlar om, ett enträget insamlande av
kunskap, ett testande och analyserande som skapar små ljuspunkter av
fakta. Och när punkterna uppnår en
kritisk massa bildar de ett mönster, en
karta, som gör att vi förstår lite mer
om hur världen fungerar. Det är med
detta som grund det som vi brukar
kalla ett forskningsgenombrott kan
komma.

Ett annat och lite nyare exempel
på ett sådant genombrott är detta fleråriga vete som ni kan hitta i blomsterdekorationerna på borden. Vetet är
ett resultat av många års målmedveten
forskning inom genetik, växtnäring,
växtförädling och växtskydd. Att
kunna förändra en växt, från ettårig
till flerårig, är fascinerande på många
sätt. Men framför allt kan det ge oss
grödor som kräver mindre markbearbetning, ger minskad markpackning
och näringsläckage och ökad kolinlagring.
Mängden kunskap om samspelet
mellan bakterier, svampar, insekter,
grödor, ogräs, mineraler och näringsämnen har ökat explosionsartat. Det
gör att vi kan bli smartare i vårt sätt
att odla. Kostnaderna för det som
förr ansågs som avancerade analyser,
till exempel sekvensering av DNA, är
bara en bråkdel av vad de var för 10
år sedan. Detta ger stora möjligheter i både forskning och praktik – vi
kommer snabbt att kunna testa hur en
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jord mår; behöver
den ett tillskott på
goda bakterier? (Ja,
den fungerar lite
som våra magar!) Vi
kommer kunna göra
bättre prognoser för
bekämpningsbehov.
Vi kan skräddarsy
grödor – robusta
sorter som står emot
väder och vind, inte
kräver lika mycket
insatsmedel.

Jämfört med tidigare
har vi 2015 en helt
annan syn på vad
åkern är. Den är inte längre en isolerad enhet, som varken påverkar eller
påverkas av omgivningen. Som Preses
tidigare talade om har lantbruket genomgått en hisnande utveckling, och
det är lätt att glömma att de största
kliven tagits under vad som egentligen
bara är en mansålder. Förbättrade grödor, konstgödsel och växtskyddsmedel
har ökat avkastningen på ett sätt som
våra förfäder bara kunnat drömma
om. Men, en del av dessa tillämpningar har gett en bitter eftersmak. Nu vet
vi bättre. Tiden då åkern skulle vara
nästintill kliniskt ren från ogräs och
insekter är förbi. Idag ses åkern som
en del av ekosystemet.
Vi pratar ofta om avvägningen
mellan grundforskning och tillämpad
forskning. Samtidigt, när näringen
pratar om behovet av tillämpad forskning, då är det i forskarnas öron inte
det som avses. Det som ofta efterfrågas från forskningen är inte forskning, utan utveckling. Inom växtförädlingen, där jag har min hemvist, är
steget långt mellan att förstå hur en
viss gen påverkar en viss egenskap, till
att denna egenskap finns i en sort som
lantbrukarna kan köpa.

För att forskningsresultaten ska
komma till praktisk användning måste
vi alla, inom både forskning och näring, bli medvetna om att steget mellan forskningsresultat och tillämpning
ofta är längre och mer komplicerat än
vi tror. Under de senare decennierna
har lantbruksforskningen också kommit att inkludera fler forskningsfält
som inte utvecklats med tillämpning
och produktion som syfte. Men också
dessa forskningsfält bidrar till ljuspunkterna på kunskapskartan.

Det ligger i allas intresse
att hitta långsiktiga lösningar som
minskar förlusterna av näringsämnen och överanvändning av bekämpningsmedel. Vinsterna är nämligen
både miljömässiga och ekonomiska,
framför allt på lång sikt. Jag tror att
vi i framtiden kommer att bli bättre
på använda kunskaperna om åkern
som ett ekosystem för att gynna växtodlingen. Och jag hoppas att vi inom
forskningen ska bli bättre på att peka
på lösningar i stället för problem. För
lösningar finns.
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Marknadens och konsumentens perspektiv
på Sveriges jordbruk i framtiden

– F d jordbruksminister, konsult ANNIKA ÅHNBERG –

På 80-talet genomförde LRF en mycket framgångsrik kampanj med budskapet: ”I dag
finns det femton utrotningshotade arter i
Sveriges natur. En av dem bär keps.”
Kampanjen framhålls inom reklambranschen som en av de bästa någonsin. Men säg mig: vilken ung människa vill satsa sin framtid i en bransch
som definierar sig själv som ett utrotningshotat offer?
Bilden av offerkepsen finns kvar.
En finansminister kan påstå att jordbruket är en industri utan framtid.
Uttalandet nu och kampanjen då landar i samma idé: Jordbruket som en
del av historien snarare än framtiden.
Vi kom från jordbrukssamhället, passerade industrisamhället och nu är vi
någon annanstans, lite oklart var. Att
vi alldeles oavsett var vi befinner oss
alltid behöver mat förbises ofta.

Det får vara slut nu!
Slut med offermentaliteten och med
samhällets nonchalans av jordbruket.
Det är dags att kasta offerkepsen och
skaffa en entreprenörskeps med texten: Modig, Attraktiv, Tuff. Förkortat
M.A.T. = MAT!
Budskapet är: ”Vill du ha ett självständigt, fritt och utmanade yrke, som
kräver kreativitet och ledarskap? Vill
du arbeta med spjutspetsteknologi och
producera det viktigaste i människors
liv? Vill du föra Sveriges stolta arv som
exportnation vidare? Och bidra till att
öka samhällets hållbarhet? Vill du allt
detta – då ska du bli lantbrukare.”
Makthavare och allmänhet måste
öppna ögonen och se vad jordbruket
redan ger oss och vad det kan ge i
framtiden. Idag uppgår Sveriges export av livsmedel till närmare 70 miljarder per år. Den är större än
– läkemedelsexporten,
– telekomexporten,
– stålexporten
– och större än den sammantagna ex-

porten av personbilar och lastbilar!
60 % av råvarorna i denna
export kommer från den svenska primärproduktionen. Och
den andelen kan bli större. Men
utan jordbruket finns inget skäl
för livsmedelsindustrin att finnas här. Vad blir det då av den
bransch som är landets fjärde största
vad gäller produktionsvärde och sysselsättning?

Det här är inte okänt för oss
men för många andra. Vi måste berätta om jordbruket, om varför det är
Sveriges framtidsnäring nummer ett.
Inom det svenska jordbruket finns
en otrolig mångfald av innovativa verksamheter. Vi måste berätta om det:
Om stora företag som Wapnö,
med varumärket ”Härodlat”. Något
mindre företag som Sigill-certifierade
Ejmunds gård på Gotland. Här finns
Ragnarssons på Kärragärde, med sin
framgångsrika grisuppfödning, och
Hälsingestintan, som startat det första
mobila slakteriet i Europa.
Vi kan berätta om Findus, ärtor
som till två tredjedelar exporteras till
Italien, Spanien och andra länder vars
matkultur vi så ofta hyllar.
Om Thermoseed – en svensk patenterad uppfinning för kemikaliefri
utsädesbetning.
Om Oatly – havrebaserade produkter med ursprung i forskning vid
Lunds Universitet. Visst vet ni att vi
är bäst i världen på att odla havre?! En
fantastisk gröda med högt innehåll av
beta-glukaner och viktiga vitaminer.
Arla är världens största mejeriföretag när det gäller ekologisk mjölk och
världens femte största mejeriföretag
generellt, med rötter i Sverige och med
tusentals svenska ägare och leverantörer.
Agrilogik är ett tjänsteföretag startat av två unga civilingenjörer, som

nyligen tog hem segern i 2014 års
Venture Cup, region Syd, med sin mobila gödselseparator.

Inom jordbruket finns tusentals
andra fantastiska framtidsinriktade
verksamheter.
Vi måste också berätta om:
– Den goda och nyttiga nordiska
kosten.
– Den goda djuromsorgen.
– Den låga antibiotikaanvändningen.
– Salmonellafriheten. Vi behöver
inte doppa kycklingarna i klor innan
vi äter dem, som man gör i USA
Vi ska berätta att tillförseln av handelsgödsel minskar i det svenska jordbruket medan skördarna ökar.
Vi måste berätta om den positiva
miljöpåverkan. Jordbruket förbrukar
9 TWh energi varje år, men levererar samtidigt 80 TWh i form av mat
och energi. Vilken annan bransch kan
matcha det?
Utvecklingen av framtidens jordbruk
drivs av envisa, uthålliga och kreativa
lantbrukare. MEN… med allt detta
sagt måste vi också berätta att det
är bråttom nu! Politik och samhälle
måste möta upp – inte med fler ord
utan med handling; exportfrämjande
åtgärder, riktlinjer för offentlig upphandling, förenklade regelverk, mer
forskning och innovationsstimulans,
bättre utbildningar för lantbruket.
Nu måste vi alla kroka arm och tillsammans stå upp för framtidsnäringen
jordbruket!

•
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Framtidsprojektet, årgång 2013. Foto: Mats Gerentz.

Framtidsprojektet fas II

– Av: OLLE MARKGREN –

Unga i KSLA
År 2013 firade Kungl. Skogs och Lantbruksakademien
200 år. Med ålderns vishet ansåg akademien att visioner om framtidens naturresurshantering bör ligga i
händerna på unga akademiker. En mångvetenskaplig
tankesmedja bildades, baserad på ett tvärsnitt av de
många utbildningar som på ett eller annat sätt arbetar
med naturresurshantering. Femton studenter, doktorander och nyutexaminerade akademiker träffades ett
antal gånger då de genom olika samtalsmetoder och
med stöd av externa inspiratörer processade fram en
bred bild av framtidens naturresursbruk sedd genom
framtidens yrkesutövares ögon.
Den framtidsspaning som blev resultatet presenterades dels
vid akademiens jubileumskonferens i juni 2013, dels som
en skrift i KSLAT-serien. Bägge blev mycket uppskattade
och uppmärksammade inom KSLA. Kontakten med yngre,
”gröna” akademiker har uppfattats som kul och stimulerande. Projektet uppmärksammades också utanför akademiens
väggar.
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Såväl akademiens ledamöter som deltagarna i Framtidsprojektet önskade någon form av fortsättning på samarbetet. Det har utmynnat i ett nytt projekt med det preliminära
namnet ”Unga i KSLA”.
Jubileumsårets framtidsgrupp bestod alltså av unga
akademiker och studenter, men i denna den andra fasen av
projektet öppnar akademien upp även för unga praktiska
utövare inom de gröna och blå näringarna. Målgruppen
motsvarar alltså helt och hållet KSLAs ledamotskår!
De unga knyts på olika sätt till akademien under en period
på ett antal år för att därefter successivt ersättas av andra
unga. Genom bidrag från Insamlingsstiftelsen KSLA för
Stundande Skördar har man börjat arbeta med att utveckla
olika metoder för att öka engagemanget för den gröna sektorns unga i framtiden.
Projektet är tänkt att förstärka förutsättningarna för
unga praktiker och akademiker att skapa en plattform
för sin fortsatta yrkeskarriär – framför allt genom ömsesidigt och organiserat utbyte med KSLA:s ledamöter.

Förhoppningen är naturligtvis också att KSLA kan stärka
sitt varumärke genom att fördjupa och bredda perspektiven
i all egen verksamhet
Unga i KSLA-projektet har som mål att genomföra tre
delprojekt: resurspool, mentorskap och casetävling. Efter
projektperioden ska delprojekten fortsätta av egen kraft.
Dessutom tänker man se över om det kan finnas ytterligare
metoder att öka det ömsesidiga utbytet mellan unga praktiker/akademiker och KSLA:s ledamöter.
Resurspoolen är tänkt att fungera som en resurs till
KSLA:s ordinarie verksamhet. På projektets hemsida ska
olika verksamheter som kommittéer, projekt m m inom
KSLA kunna presentera sig och bjuda in till olika typer
av samverkan. Unga studerande och yrkesverksamma inom
den gröna sektorn kan här anmäla sitt intresse för att delta.
Resurspoolen blir alltså en slags förmedling, dit unga intresserade kan söka sig för att ta del av KSLA:s verksamhet
och få nya erfarenheter från den gröna sektorn.
Mentorskapet bygger på att akademiens ledamöter vägleder intresserade unga, enskilt eller i grupp. Det skapar nya
nätverk som knyter samman ledamöter med unga studenter/

praktiker från olika verksamhetsfält. Fokus ligger på samtal, där idéer korsbefruktas, men relationen kan självklart
utvecklas. Kanske de unga kan få möjlighet att delta i konkreta projekt eller sitta med i någon KSLA:s kommittéer!
Resurspoolen håller sig inom KSLA:s ordinarie verksamhet medan mentorskapet innebär att samarbetet flyter
ut utanför. De unga söker mentorer efter intresseområde
och kan också ha ett delat mentorskap. Utbytet skapar flera
värden; bl a ökad omvärldsspaning för KSLA och möjligheter till kunskapsutbyte för de unga. Bägges kontaktytor
kommer att öka.
Ambitionen är till sist att genomföra ett framtidsprojekt
under en ganska begränsad tidsperiod, där deltagare i tävlingsform ska lösa ett fall, ett case, kopplat till de gröna näringarna. Referenspersoner, företrädesvis KSLA-ledamöter,
stödjer arbetet med att lösa caset. KSLA:s kompetenser ska
alltså ingå som en resurs och idén är arbeta innovativt under hela processen. En jury bedömer tävlingsbidragen; deras
praktiska tillämpbarhet och “tvärvetenskaplighet”.
Vilka som deltar kan variera beroende av vilken karaktär casetävlingen har, men målgruppen är främst studenter
nära examen, alumner med ett par års erfarenhet och unga
praktiker. Såväl tävlingsgrupperna som juryn kan alltså bestå av tvärvetenskapliga konstellationer, men även av mer
ämnesspecifika grupper. Casetävlingen ska göra det möjligt
att presentera och skapa dagsaktuell kunskap och att öppna
upp för nya kontaktnät, för KSLA:s ledamöter i stort såväl
som för projektarbetsgruppen och deltagarna i tävlingen.

•

Framtidsprojektets arbete 2013 resulterade i en skrift, KSLAT nr 3 för året, och i framtidsdelen vid
akademiens jubileumskonferens i Aula Magna. Foto: Mats Gerentz.

KSLA Nytt & Noterat • nr 1 2015

35

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

Contributions to the environmental quality objective A Non-Toxic Environment
12 March: Input to the Formas Survey
on research that contributes to the environmental quality objective A Non-Toxic
Environment by submitting information on
to what extent KSLA is funding activities related to the stated objectives.

Summary of the response:
KSLA wants to clarify that the Academy
has very limited resources to fund research activities. The main activities of
KSLA are to organize seminars/discussions related to food and fiber, including
the environmental aspects, with the
purpose of identifying the current state
of knowledge within a chosen subject
area under review. KSLA contributes to
making current knowledge more easily

accessible also to non-experts of a particular field, but is only a minor actor when
it comes to financing of research.
In the response KSLA provides a short list
of some its grants for minor projects and
pre studies that might be of relevance to
the survey, grants listed under given area
headings and the year the grant was decided. The duration of the projects have
generally been 1 to 2 years.

Läs remissvaret i sin helhet här:
http://www.ksla.se/remisser/remissvar/contributions-to-the-environmental-quality-objective-a-non-toxic-environment/

Nytt om ledamöter
Ledamöterna Annika Nordin, programchef Future Forests, och Katarina Levin, sågverkschef Tunadals sågverk, SCA,
har tilldelats Föreningen Skogens Guldkvist.
– Text & foto ur Tidningen Skogen –

Förr svarade skogsforskningen
främst på två frågor: Hur kan vi hushålla med skogen och hur kan vi
odla mer virke? I dag ligger fokus på
en mångfald av ekosystemtjänster,
på miljötjänster, sociala och kulturella nyttor. Många fler grupper av
människor har samtidigt börjat engagera sig i hur skogen sköts.
Men skogarna är inte obegränsade. Därför måste forskningen ge
vägledning hur skogen kan ge så
mycket som möjligt av allt. Och hur
man kan kompromissa när det inte
räcker.
Biologi, teknik, ekonomi och
matematik måste numera möta beAnnika Nordin.
teendevetenskap, samhällsvetenFoto: Mikael Wallerstedt.
skap och konfliktteori i komplexa
kunskapsnätverk.
Som ledare för det omfattande forskningsprogrammet Future Forests
har professor Annika Nordin i denna anda gift ihop disparata forskningsfält och fört samman forskare från vitt skilda fakulteter och med mycket
växlande bakgrund. Samtidigt har hon fört ut forskningen och kunskaper
om svenskt skogsbruk i världen.
Annika Nordins insatser inom forskningen har stor betydelser för hur
en allt mer komplex skogssektor ska kunna hantera en allt mer komplex
omvärld.
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Katarina Levin har varit chef för Sveriges största sågverk och har nyligen
övergått till att bli chef för det näst
största, med ansvar att genomföra en
investering på en halv miljard. I båda
fallen är ambitionen att höra till Europas yppersta sågverkselit. Hon sågar
mer än en miljon kubikmeter timmerstockar varje år och förvaltar ett kapital på runt en miljard. Men all hårdvara
och hårdvaluta till trots, börjar hon
varje presentation av sitt sågverk med
att visa på anläggningens värdefullaste tillgång – de medarbetare som
kör sågen.
Katarina har ett ledarskap där hon
Katarina Levin.
försöker utveckla varje medarbetare
och där hon söker laganda och en gemensam strävan mot ett tydligt mål.
Katarina finns med på Veckans Affärers
lista över de hundra mest framgångsrika kvinnorna i svenskt näringsliv och
röjer väg för hundra- och tusentals andra kompetenta och kunniga kvinnor
inom skogsbruk och skogsindustri på deras väg mot de mest ansvarsfulla
och utsatta positionerna.
Katarina Levin har höjt ribban för både produktion och ledarskap. Hon
visar vägen för svensk träindustri, både som yrkesfält och global affärspartner.

Börje Steenberg
in memoriam
Professor emeritus, Kommendören av Nordstjärneorden, Börje Steenberg,
Stockholm har avlidit i en ålder av 102 år. Börje Steenberg var ledamot i
KSLA:s Skogsavdelning, invald år 1969.

År 2009 kom Börje Steenbergs självbiografi
Nytta med nöje – Minnen och meningar
(Carlsson bokförlag, 2009), som förutom hans
minnen innehåller åsikter kring skogsindustrin.

På vårkanten 2012 ringde telefonen
en eftermiddag. Jag lyfte luren:
– Det är Steenberg. Vilken är KSLA:s
skattestatus?
Efter en stund fick jag klart för mig
varför han frågade och sa att jag skulle
ta reda på det.
– Jag har dragit på mig lite aktier i
Amerika under åren och nu håller staten
Delaware på att ändra sina skatteregler.
Svenskar som äger aktier i USA är ännu
efter 360 år registrerade i Delaware nämligen. När jag dör och pengarna ska hem
till Sverige blir det nästan inget kvar efter
de nya reglerna.
KSLA visade sig kunna ta emot en
svenskägd aktieportfölj från Amerika
utan problem och i april 2012 överförde
Börje dessa aktier till vår akademi. De har
dels gett utdelning varje kvartal sedan
dess, dels ökat i värde till idag 1,3 miljoner kronor.
– Gör nu ingen stor sak av det här så
länge jag lever, sade Börje.
– Använd pengarna på sedvanligt
klokt sätt. KSLA är en av mina favoriter!
Nu är vår gode vän Börje borta och
historien kan avslöjas.
Åke Barklund
Akademiens sekreterare och VD
2006–2012

Börje Steenberg – skogsnäringens
Grand Old Man – föddes 1912 i
Stockholm. Han disputerade i kemi
vid Stockholms högskola 1944
och knöts samma år till Svenska
Träforskningsinstitutet. 1949–1979 var
han professor i pappersteknik vid KTH
och 1968–1974 vice generaldirektör vid
FAO i Rom med ansvar för skogsdivisionen.
Han tilldelades många hederdoktorat och andra utmärkelser och var
ledamot i sex vetenskapliga akademier; i Sverige i Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien och Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademien.
Börje Steenberg drevs av nyfikenhet, han var en handlingskraftig forskare, entreprenör och administratör i en
och samma person.
Hans knivskarpa intellekt, breda
och inom flera områden djupa kunskaper, klassiska allmänbildning, språkkunskaper, helhetssyn och förmåga till
”big picture thinking” gjorde honom
unik. Börje Steenberg såg möjligheter
och entusiasmerade sin omgivning.
Han var en krävande ledare men de
som fick hans erkännande visste att de
presterat.
År 2001 valdes Börje Steenberg
som förste svensk in i Paper Industry
International Hall of Fame i USA. Han
blev bryggan mellan Nordamerikas och
Sveriges skogar.
På en fråga inför sin 100-årsdag om
vad han var känd för i Nordamerika
svarade Börje med illa dold stolthet:
”De säger att Steenberg var den som
gjorde papper till ett ingenjörsmaterial”.
Bland annat ledde han utvecklingen av wellpapp till ett fungerande

förpackningsmaterial, tog fram modernt sedelpapper och förbättrade
silningstekniken av pappersmassa
– pappersbanans hastighet kunde nu
mångdubblas!
Även om Börje Steenberg i grunden var kemist och massa-/papperstekniker var hans insatser för svenskt
och internationellt skogsbruk stora.
Han ingick på 1960-talet i styrelsen
för Norrlandsfonden och i samarbete
med ordföranden Manfred Näslund
såg han till att fondens medel i hög
grad satsades på skogsteknisk utveckling. Det ledde till snabb mekanisering och en enorm produktivitetsutveckling i skogen.
Under sitt mångåriga engagemang i stiftelsen Nils och Dorthi
Troëdssons forskningsfond verkade
Börje Steenberg för strategiska FoUsatsningar inom skogsgenetik och
skogsteknik.
Under hans tid som vice generaldirektör vid FAO lockades många
unga svenska skogsmän till utvecklingsarbete i Afrika och Asien.
Sverige blev en skoglig stormakt inom
biståndet. Börje Steenberg var en krävande person men också en generös
natur som med glimten i ögat gav oss
fantastiska, ofta exotiska anekdoter
från sitt innehållsrika liv.
En av skogsnäringens största har
tystnat.
Åke Barklund
Lennart Rådström
Sara von Arnold
Jan Fryk
Mårten Bendz
Sten Nilsson
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SÖK PENGAR!
ur Svenska Lantbruksveckans fond
senast 5 maj om du vill...
... aktivera ungdomar och barn i eller nära
naturen.
... skapa möten mellan människor i jord-, skog-,
eller trädgårdsbranschen.
... arrangera en aktivitet som stärker de gröna
näringarnas ställning i samhället.
Mer information hittar du på www.ksla.se
under Anslag & Stipendier.

Sommarjobb
Trädgårdsmästare
Växtodling är grunden för livsmedelsproduktionen.
Den utgör startpunkten för såväl vegetabilier som
animalier och är redskapet för att fånga in, uppgradera och lagra solenergi. I takt med tilltagande
klimatförändringar och en ökande världsbefolkning
ökar också kraven på hållbara odlingsformer, som
tar hänsyn till såväl miljö- som naturresurser.
I Vår mat – odling av åker- och trädgårdsgrödor finns
grundläggande och fördjupande avsnitt om klimat,
marklära, biologi, växtnäring, växtskydd, miljö, växtförädling samt beskrivning av enskilda åker- och
trädgårdsgrödor och hur de odlas. Det agrarhistoriska perspektivet för dagens utmaningar inleder
boken och ger klangbotten för den följande texten.
Boken ger ökad kunskap kring svensk jordbruksproduktion och hur den och våra matvanor påverkar
såväl jordbrukslandskap som klimat och gemensamma resurser.
Vår mat – odling av åker- och trädgårdsgrödor vänder sig till aktiva inom de livsmedelsproducerande
gröna näringarna, studenter och lärare vid universitet och högskolor inom dessa sektorer samt till
samhällsbyggare och konsumenter.

Pris:
437:exkl
moms

Red: Håkan Fogelfors
ISBN: 978-91-44092-80-5
Sidantal: 614
Beställ hos
www.studentlitteratur.se
(art nr: 37753-01)

Finansierad av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
och Kungliga Patriotiska Sällskapet
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till Enaforsholms fjällträdgård,
en fjällträdgård med gamla anor
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, söker en trädgårdsmästare till Enaforsholms fjällträdgård för sommaren 2015 med
tjänstgöringsgrad på ca 75 %. Arbetet sker från månadsskiftet maj/
juni till slutet av augusti enligt en plan som görs upp mellan dig och
arbetsledaren.
Enaforsholms fjällträdgård ligger mellan Duved och Storlien inte
långt från norska gränsen i Jämtland. Odlingszonen är 8 vilket ställer stora krav på både växtval och odlingsteknik. Det ställer också
krav på en engagerad trädgårdsmästare.
Fjällträdgården har gamla anor, men sedan 1991 sköts den av studenter från Alnarps olika trädgårdsprogram. Huvudansvaret och
arbetsledning sköts av hortonom Maria Sandström som bland annat skrivit böcker och trädgårdsartiklar på temat ”Trädgård i kallt
klimat”. I trädgården finns framförallt mängder av perenner, men
även vedartat material samt enstaka lökväxter.
Arbetet kräver att du är självgående och kan och vill ta egna initiativ. Arbetet omfattar ogräsrensning, vattning, gödsling, beskärning, plantering, skyltning, dokumentation – mest praktiskt arbete
men även en del planerings- och ritningsarbete m m. Du bör vara
inriktad på ganska mycket fysiskt arbete och vara villig och ha möjlighet att hugga i om det behövs.
Vi ser gärna att du har studerat minst ett år på Alnarp eller annan
trädgårdsskola och meriterande är förstås tidigare erfarenhet av
praktisk odling och då i synnerhet i kallt klimat, men även kunskaper i CAD-ritning är förstås meriterande.
För mer frågor om uppdraget ring eller maila Maria Sandström på
070-571 45 76 eller info@tradgardsrad.se. Se gärna vår hemsida på
www.enaforsholm.se.

Följ oss på Twitter – @KSLA_Academy.

Kalendarium 2015
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16 april – Seminarium

20 May – Seminar at Palladium in Malmö

Skogsnäringens värdekedjor – forskning och
innovation för ökat värdeskapande

Svensk skogsnäring står inför ett nödvändigt paradigmskifte från
hårt kostnadsfokus till ökat fokus på värdeskapande. Hur kan skogsnäringens värdekedjor utvecklas och optimeras? Hur kan olika företag i en värdekedja, med gemensamt fokus på ökat värdeskapande
samarbeta? Vad kan vi lära av andra branscher? Vilken forskning
och innovation krävs för att driva denna utveckling?

The UN has named 2015 the International Year of Soils. The way
we manage our soils plays a vital role for ensuring food security,
combating climate change and supporting ecosystem functions.
As world population grows and food production demand rises, it is
of increasing importance to keep soils healthy, productive and capable of sequestering carbon. How do we protect global soils from
eroding and keep them healthy? Here scientists and practitioners
will discuss these and other soil related questions.

22 april – Boksläpp

21 maj– Seminarium

i samarbete med IVA, en del av Skogsnäringsveckan

Cato: Om jordbruket. Varro: Samtal om lantbruket.

I ’Om jordbruket’ gav Cato handfasta korta råd om de viktigaste
inslagen i skötseln av familjens lantgård. 150 år senare sammanfattade Varro sin erfarenhet och kunskap om i verket ’Samtal om
lantbruket’. Nu för första gången i oavkortad översättning från latin
till svenska! En afton med föredrag och samtal om det romerska
lantbruket och vad vi kanske kan lära från det idag.

7 maj – Akademisammankomst med exkursion
för ledamöter och särskilt inbjudna

Brandfälten i Västmanland

När KSLA besöker Västmanland har det gått nio månader sedan
den stora skogsbranden bröt ut. Vi kommer att diskutera och
studera utvecklingen och effekterna av denna enorma skogsbrand,
framförallt utifrån skogsägare och bönders perspektiv. Vi kommer
att belysa försäkringsfrågor, engagemanget från olika aktörer och
hur marken och dess produktionsförmåga påverkas.

S.O.S. – Save Our Soils

Naturbetesmarker med många värden – men hur blir
de lönsamma?
Naturbetesmarkerna är en värdefull resurs för samhället. Men idag
återstår bara en tiondel av den areal naturbetesmarker som fanns
i Sverige för 100 år sedan. Bärkraftiga jordbruksföretag är en förutsättning för att bevara naturbetesmarkerna. Vill politiker, grossister,
konsumenter och lantbrukare verka för mer naturbetesmarker i
Sverige? Hur ska vinsterna av en ökad efterfrågan fördelas mellan
lantbrukare och distributörer? Vid detta seminarium försöker vi
tänka på nya sätt om naturbetets och naturbetesmarkernas värden,
möjligheter och utmaningar.

18–25 juli – Enaforsholmskursen, västra Jämtland
En veckolång sommarkurs

Fjällens växter, djur och natur samt rennäring, naturvård och skogsbruk. En tre dagar lång fjällvandring över Storulvån, Sylarna, Storerikvollen och Blåhammaren plus ett par kortare dagsvandringar.
Sista dagen ägnas åt landsbygdsutveckling i fjällregionen – med
entreprenörer som berättar om att leva och verka i fjällen.

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.

Föreslå pris- och belöningstagare senast den 15 april 2015!
Nominera de förtjänta personer som ska få ta emot priser och belöningar
vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2016:

• Akademiens silvermedalj till person som på ett förtjänstfullt sätt
väckt intresse för de areella näringarna. Belöningen ska uppmärksamma insatser av enskilda personer.
• Akademiens belöning för framstående doktorsarbete till person
som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för
de areella näringarna eller därtill knuten verksamhet.
• Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik
och undervisning till person, som under den senaste treårsperioden
på ett framstående sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna
vid universitet eller högskola. Förslagsgivare ska vara universitet/fakultet/högskola med anknytning till de areella näringarna.

• Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation till person, som inom skogs- eller jordbrukssektorn
gjort framstående insatser inom kommunikation, baserad på vetenskapliga resultat, till andra än forskarna.
• Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst till person, som genom sina insatser på ett
förtjänstfullt sätt medverkat till kvalificerad skogs-/jordbruksforskning.
• Akademiens stipendium för framstående insatser till gagn för
landsbygdens utveckling till person, som genom idérikedom och engagemang i sin praktiska verksamhet som landsbygdsutvecklare, på
ett positivt och oegennyttigt sätt bidragit till utvecklingen på landsbygden.

Skriftligt motiverat förslag inkl önskade dokument ska vara akademien tillhanda senast den 15 april 2015:
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Att. Keiko Blesserholt • Box 6806 • 113 86 STOCKHOLM
Mer information: http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/nominera-pris-och-beloningsmottagare-2015/
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Enaforsholmskursen 65 år!

ENAFORSHOLMSKURSEN
18–25 juli 2015
Följ med på en oförglömlig fjällkurs!
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien inbjuder till en veckolång sommarkurs vid
Enaforsholm Fjällgård nära Storlien i Jämtland. Kursen behandlar fjällens växter, djur
och natur samt rennäring, naturvård och skogsbruk.
Under kursen genomför vi en tre dagar lång fjällvandring över Storulvån, Sylarna,
Storerikvollen och Blåhammaren plus ett par kortare dagsvandringar.
Sista dagen ägnas åt landsbygdsutveckling i fjällregionen – med entreprenörer som
berättar om att leva och verka i fjällen.
Resan till Enaforsholm kan göras med tåg eller bil.
Antalet kursdeltagare: 20–28. Platserna fördelas i turordning efter anmälningsdatum.
Mer information: eva.ronquist@ksla.se.

Sista anmälningsdag 25 maj 2015
PRIS
5 300 kr (studerande)
8 500 kr (yrkesverksamma)

FRÅGOR & ANMÄLAN
Eva Ronquist, tel 08–54 54 77 06
eva.ronquist@ksla.se

Priset inkluderar föreläsningar och exkursioner enligt program, busstransporter
samt helpension i 7 dygn. Kostnad för resa till/från Enaforsholm tillkommer.

