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Nytt om ledamot

Tips!
De flesta presentationer som visas vid KSLA:s seminarier o d
finns tillgängliga på www.ksla.se. Klicka på Aktiviteter, gå till Tidigare aktiviteter (eller kalendern) och leta reda på den aktivitet du
vill återkoppla till! Samma gäller webbsända aktiviteter som du
vill se i efterhand.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B, Box 6806, 113 86 Stockholm
tel 08-5454 7700 • akademien@ksla.se • www.ksla.se
Du hittar oss också på Twitter och Facebook.

Ledamoten Eva Pettersson driver tillsammans med Peter Saarikoski
Naturskog AB, som utetts till Årets spjutspets 2015 av LRF.

Årets Spjutspets är en tävling där ett antal snabbväxande och lönsamma lantbruksföretag med hållbara affärsplaner,
god djurhållning och attraktiva arbetsplatser analyseras. Juryn motiverar årets pris så här.
Företaget Naturskog AB har funnit sin nisch i skötsel av tätortsnära naturvårdsområden. 13 anställda, underentreprenörer och gårdens betesdjur är delaktiga i framgången. Peter och Eva är inspiratörer när det gäller att utveckla nya
affärer i de gröna näringarna. Naturskog AB har starkt tillväxtfokus, företaget präglas av entreprenörskap kombinerat
med god struktur och ordning och reda.
Eva Pettersson och Peter Saarikoski tog emot priset på 100 000 kronor vid LRF:s riksförbundsstämma den 27 maj.
Tävlingen finansieras och arrangeras av LRF i samarbete med LRF Konsult, Land Lantbruk, Swedbank och samverkande
Sparbanker.
(Våren 2014 gjorde akademien ett studiebesök hos Eva Pettersson på Ströms Gård. Läs om det i I KSLA N&N 2-2014.)

Eva Pettersson. Text från lrf.se.
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Sekreteraren har ordet

Välkommen till sommarnumret
av KSLA Nytt & Noterat!

Varför vill så många flytta till Stockholm?

Eller för den delen till våra andra större städer? Sverige intar
tätpositionen i den allt snabbare globala urbaniseringen och
vi ser samma utveckling över nästan hela världen. Varför är
det så? Är det en naturlag att allt fler människor väljer att
bosätta sig i de stora städerna?
Visst är det så att många jobb skapas i storstäderna. Men
till stor del beror det på att alla de som flyttar in till städerna
behöver service i alla former – service som alltså flyttar från
landsbygden till storstäderna! Detta skapar en ond cirkel.
Samtidigt kan man undra var de ”nya jobben” skapas. Jag
tror och tycker att många av de nya expansiva branscherna
har lika goda möjligheter att utvecklas på landsbygden som
i städerna. Ta till exempel turistnäringen, som växer både i
storstäder och på landsbygden. Många av förutsättningarna
för att locka turister till landsbygden går inte att flytta in
till staden. Andra exempel där landsbygden i sig är en resurs
är utveckling av biobaserad energi, miljövänlig teknik och
klimatsmart boende.
För att kunna utveckla nya affärsidéer, innovationer och
få kreativa människor att stanna på landsbygden eller flytta
dit permanent så krävs naturligtvis bra service även där.
Fungerande infrastruktur är centralt, inte minst kommunikationer. Att göra det möjligt att flytta gods och människor
rent fysiskt genom vägar och järnvägar. Men också att se
till att mobil- och internettäckningen blir lika bra som i
storstäderna. Det är en jämlikhetsfråga.
Jag ser alltså möjligheter till positiv befolkningsutveckling både på landsbygden och i storstäderna – men betydligt
mindre explosiv i storstäderna, som just nu lider av kolossal
växtvärk. Det borde finnas en totalt sett större potential för
utvecklingen av ett bättre Sverige, om landsbygdens resurser utnyttjas smartare och världen ”utanför tullarna” inte ses
som ett problem.

Foto: Per Eriksson

Landskapsnoden

En ytterligare resurs som är landsbygdens styrka är det
vackra och varierande landskapet. Sverige skrev för ett
antal år sedan på den Europeiska landskapskonventionen.
Arbetet med att följa landskapskonventionen kan förbättras och bli mer aktivt. Därför har KSLA drivit ett projekt
kallat Landskapsnoden. Detta projekt går nu vidare i form
av en ny landskapsinriktad kommitté, som enligt planerna
ska starta sitt arbete nästa år. Ett av dess viktigaste uppdrag
kommer att bli att se över vad vi i Sverige kan göra åt den
befarade utarmningen av landskapet.
Enaforsholm

Akademien är direkt involverad i en landskapsvårdande
och landsbygdutvecklande verksamhet på vår fjällgård
Enaforsholm. Enaforsholm Fjällgård är öppen för allmänheten liksom de flesta aktiviteterna där. Passa på att besöka
den unika fjällgården i sommar – en pärla i västra Jämtland!
Med detta önskar jag alla läsare en riktigt skön och avkopplande sommar i vårt vackra svenska landskap!
Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD
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Naturbetesmarker
med många värden

Foto: Ylva Nordin

– men hur blir de lönsamma?
Hagar, strandängar och andra naturbetesmarker är den artrikaste marktypen vi har i Sverige och att hävda den genom betning är nödvändigt för
att behålla artrikedomen. Om naturbetesmarkerna ska kunna räddas behövs framgångsrika lantbrukare, långsiktiga och stabila miljöstöd samt en
marknad som efterfrågar naturbeteskött. – Av: MARIA LARSSON –
– Naturbetesmark är mark som använts länge till bete men
som inte plöjs, odlas eller skördas, sade Åke Clason, ordförande i KSLA:s allmänna avdelning, när han inledde
KSLA:s seminarium om Naturbetesmarker den 21 maj.
Svenska bönder har i alla tider låtit djuren beta på mark
som inte kunnat användas till odling, alltifrån branta nipor
runt älvar i norr till småländska ljunghedar och öländska
alvarmarker. Skogen betades också och den typiska svenska
hagen skapades när djuren betade gränslandet mellan åker
och skog, där det finns både gräs och träd.
Men alla länder har inte samma definition på naturbetesmarker. Inger Pehrson, som är samordnare för
Innovationsnätverket och Landsbygdsnätverket, redogjorde
för Irlands syn på vad som är permanenta gräsmarker.
– De tycker att om vallen ligger på samma mark som
betet så är det permanent, förklarade hon och redogjorde
för definitionen på permanenta gräsmarker enligt EUförordning 1307/2013, artikel 4:
4
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”Permanenta gräsmarker är marker som används för att
odla foder i form av gräs och/eller örter som växer naturligt
eller är sått och som inte ingått i växtföljden i minst fem år.
Markerna kan även innehålla buskar och träd.”
Alltså kan en gödslad femårsvall
räknas som permanent gräsmark.

Försvinnande resurs

Särskilt produktiv kan inte en
svensk naturbetesmark bli, i
alla fall inte i producerade kilo
kött. Men naturbetesmarken har
andra värden. Först och främst
gynnas den biologiska mångfalden. Här frodas örter som backsippa,
gullviva, kattfot, jungfrulin och backtimjan. Tack vare att markerna inte

Foto: fotoakuten.se

gödslas sprids ärtväxter som käringtand, getväppling och
olika klöverarter. De många blommorna lockar fjärilar,
humlor och vilda bin. I djurspillningen trivs många skalbaggar, flug- och myggarter. I det öppna landskapet lever
många fåglar som tofsvipa, ängspiplärka och gulärla.
Också människor trivs i denna typ av öppet landskap
– sedan mycket lång tid tillbaka. Därför är naturbetesmarkerna viktiga för rekreation samtidigt som de innehåller
stora kulturhistoriska värden.
De betade gräsmarkerna binder koldioxid, vilket medför
att naturbeteskorna bidrar mindre till växthuseffekten än
andra kor.
Men trots alla dessa positiva värden är naturbetesmarker en försvinnande resurs som successivt slutar betas och
följaktligen växer igen med sly och gräs. Nittio procent av
naturbetesmarkerna har försvunnit de senaste hundra åren.
Kan gynnande av naturvärden kombineras med lönsam
nötköttsproduktion?

tillsammans fått 700 miljoner kronor i ökade intäkter och
många har gått från deltid till heltid. Arbetstillfällen har
skapats. Det senare vittnade också Torbjörn Eriksson om:
– Innan vi började med köttproduktion gav gården inte
ens en heltidstjänst. Nu är vi drygt 2,5 omräknat till heltidstjänster, sade han.
Jan Wärnbäck konstaterade att i projektet restaurerades
30 000 hektar naturbetesmark eller fick stärkt hävd och 90
procent betas fortfarande efter tio år.
– Nyckeln till framgång ligger i långsiktigt arbete, där
man värderar bönders kunskaper, skaffar sig en gemensam
målbild och samarbetar. De beten som restaureras först bör
ligga inom synhåll från gården så att resultaten blir tydliga
även om de största naturvärdena finns på marker som ligger
längre bort, menade Jan Wärnbäck.
Han tillade att betydligt mer än 25 mil stängsel sattes
upp och 41 ligghallar byggdes. Tungarbetade byggnader är
nämligen en av de viktigaste utmaningarna att möta.

Kött med mervärden

Miljöstödens utformning

– Jag är sedan 20 år det levande exemplet på att det går att
skapa kött med mervärden, inledde Torbjörn Eriksson sitt
föredrag.
Sedan 1995 bedriver Torbjörn och hans bror Stefan
Eriksson köttproduktion på Gymninge gård vid sjön
Tysslingen nordväster om Örebro.
Tysslingen är en fågelsjö, som är mest känd för att vara
rastplats för ungefär 8 000 sångsvanar varje vår. Under
1960- och 1970-talet växte strandängarna igen och bladvassen bredde ut sig. Då minskade antalet sångsvanar
och häckfåglar kraftigt. I början av 1990-talet bildades
Stiftelsen Tysslingen av markägare, Örebro kommun och
olika organisationer för att restaurera fågelsjön.
Torbjörn och Stefan Eriksson ägde tio hektar strandängar, men det räckte inte långt så Torbjörn tog kontakt
med andra markägare på västra sidan av sjön för att höra om
de var intresserade av att få sin mark betad. Det var de flesta.
WWF och kommunen gav bidrag till stängsel mot marksidan. Sedan dess har sjön fått en mycket större vattenspegel,
stränderna är hävdade och fågellivet rikare. Sångsvanarna
är fler än någonsin.
– Nu har vi tillgång till 300 hektar naturbete, varav 80
procent är arrende och 65 procent våtmarksbete. För närvarande har vi 240 dikor av raserna Angus och Hereford. Vår
specialitet är att sälja sex månader gamla kalvar för vidareuppfödning hos andra.
Av gårdens årsomsättning på 3,5 miljoner kronor utgör
EU-ersättningen 70 procent. Men när Torbjörn Eriksson
redogjorde för betesmarksekonomin erkände han att trots
ett mervärde på 200 kronor per djur går kalkylen inte ihop.
– Vi sponsrar detta med ekologisk spannmålsproduktion, sade han.

Långsiktigt arbete nödvändigt

Jan Wärnbäck är jordbruksexpert på WWF, som arrangerade seminariet tillsammans med KSLA. Han berättade
om 25 års arbete med naturbetesmarker i ett projekt där
670 lantbrukare har ingått, huvudsakligen från Örebro,
Uppsala, Kalmar, Gotlands och Västerbottens län. De har

De andra viktigaste utmaningarna hänger ihop, dels tillgång på mark, dels miljöstödens utformning.
En del markägare, särskilt sådana med mycket mark,
skördar stöd istället för att hävda mark, ansåg Jan Wärnbäck.
Men många markägare har små skiften och saknar möjlighet att ha egna betesdjur. För att få dessa passiva markägare att upplåta sin mark till bete kan de få del av miljöstöden. De 19 markägarna runt Tysslingen får en mindre del
av miljöstöden och tjänar därmed också på betessamarbetet
med Gymninge gård.
Torbjörn Eriksson räknade med att kött producerat på
naturbetesmarker skulle bli 2–3 gånger dyrare utan EUersättning och naturvärden skulle försvinna. Men frågan
är om ett så dyrt kött skulle gå att sälja ens i de kvantiteter
som gäller i dag.
– Det är otroligt olyckligt att använda landsbygdsprogrammet som slagträ i den partipolitiska debatten och för
röstfiske, så som har skett, sade Jan Wärnbäck bestämt.
Inom landsbygdsprogrammet kommer det att från september finnas 440 miljoner kronor till stöd för finansiering
av innovationsgrupper. Det borde finnas utrymme för någon innovationsgrupp med fokus på naturbeteskött.

Naturbeteskött med kvalitet

Anna Jamieson är verksamhetsledare på den ideella föreningen Naturbeteskött i Sverige, där Torbjörn Eriksson är
en av uppfödarna.
– Naturbeteskött är det bästa som finns. Det är så mycket mer än en saftig biff på tallriken. Det är motorn i en
sinnrik miljövårdsmekanism och ett klimatvänligt, hälsosamt, etiskt och resurseffektivt sätt att producera högvärdigt protein, sade Anna Jamieson lyriskt.
Naturbeteskött är inte ett skyddat varumärke men för
att få marknadsföra kvalitetssäkrat Svenskt Naturbeteskött
genom föreningen ska minst hälften av gårdens betesmark
vara naturbetesmark och djuren ska gå där minst halva tiden. Anna Jamieson är orolig för att nötköttsproducenter
med bara ett par hektar naturbeten på gården också kallar
sitt kött för naturbeteskött.
KSLA Nytt & Noterat • nr 2 2015
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Britt-Marie Stegs, VD för Hälsingestintan AB, trodde
att något mer än enbart beteckningen ”naturbeteskött” måste till för att marknadsföra köttet:
– ”God kvalitet” är ett sådant argument, men steget ut
till butik kräver resurser, fastslog hon.
Hälsingestintan har jobbat med svenskt kvalitetskött i
ett bredare perspektiv sedan 1999 och skaffat Europas första mobila slakteri för fullvuxna nötdjur. Företaget väntar på
dispens för att få ”skjuta djuren i hagen”, så att det mobila
slakteriet kan användas av gårdar med mindre besättningar
och därmed färre slaktdjur.

Mindre mängd men bättre

Flera föredragshållare talade om vikten av att äta mindre
kött av främst klimatskäl och ingen ville propagera för ökat
köttätande. Men alla landade i slutsatsen att det kött som
ändå ska ätas bör vara naturbeteskött. Det är lite dyrare
men ger en massa mervärden på köpet. Mats Heljestrand,
kategoriansvarig för kött på ICA, tillhör dem som gärna vill
slå ett slag för naturbeteskött.
– Jag tycker att ingenting slår naturbetesköttet, sade
han, men berättade samtidigt att försäljningen minskade
från 30 ton 2013 till 25 ton 2014.
Han hoppades att den nysatsning som görs 2015 och
ny design på förpackningarna ska öka försäljningen. ICA
köper 45 djur i veckan och sortimentet består av nio färdigförpackade styckningsdetaljer och sju artiklar i den manuella disken.
– Det finns utmaningar. En är att skapa efterfrågan på
hela djuret, inte bara på filé, entrecôte och annat snabblagat

kött. En annan är att få slakten mer utspridd, så att det kan
finnas slaktfärdiga djur på sommaren, när svenska folket
betalar mer för kött, funderade Mats Heljestrand.

Nytt politiskt mål behövs

Jan Wärnbäck avslutade sitt föredrag med att kräva ett nytt
politiskt mål på 500 000 hektar naturbeten till 2030 istället
för den minskande areal som prognosen pekar på idag. Av
dem borde 450 000 hektar få ersättning i landsbygdsprogrammet.
Det kunde inte de två närvarande politikerna, Ulf Berg
(M) och Monica Heider (S), lova. De ledde en paneldiskussion som avslutning, efter att ha lyssnat noga på alla föredragshållare och frågor.
Bland alla ämnen som diskuterades fanns frågan om
hur man framhäver den ringa användningen av antibiotika
i svensk djurproduktion.
– Just naturbetesproduktionen använder otroligt lite
antibiotika. Vi håller rena ”ur- och skur-kor”, påpekade
Torbjörn Eriksson.
Ulf Berg ville verka för att kommuner, stat och landsting
ska sluta köpa in kött som är förbjudet.
– Ja, det skulle verkligen hända något i branschen om
offentlig upphandling ändrades, svarade Britt-Marie Stegs.
Monica Heider sände avslutningsvis en tacksamhetens
tanke till sin arrendator, som fortfarande håller djur på hennes marker.
– Naturbeten är viktigare än jag trodde tidigare och
hänger ihop med böndernas situation, konstaterade hon.

•

Herefordkor i gränslandet mellan åker och skog. Foto: Carl-Anders Helander.
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Biodrivmedels begränsade potential
2013 års globala metanolefterfrågan
Utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013/84) räknar
med att omställning till fossilfri trafik år 2030 kräver
Biodiesel
Dimetyleter
betydande insatser inom fem åtgärdsområden:
4%
11%
• Stadsplanering som minskar
Metylaminer
4% Klormetaner
Bensininblandning
transportbehov;
11%

• Infrastrukturåtgärder

och byte av transportslag;

• Effektivisering av fordon

2%
Metanol till olefin/
Metanol till propylen
2%
Lösningsmedel
5%

Metylmetakrylat
2%

och deras framförande;

• Biodrivmedel;
• Eldrivna vägtransporter.

Metyltertbutyleter/
Fettsyrametylester
10%

Andra/DMT
6%

– Av: J-G HEMMING • Foto: fotoakuten.se –

Ättiksyra
11%

Formaldehyd
32%

Biodrivmedel

Som synes räknar man bara med biodrivmedel
och el som möjliga fossilfria drivmedel. Även om de
tre första åtgärdsområdena (effektiviseringar av olika slag)
skulle vara så framgångsrika att nuvarande ca 90 TWh
halverades till 45 och elfordon (som i TWh räknat bara
har fjärdedelen av förbränningsmotorns energibehov) utvecklade sig så lyckligt att de kan ersätta 12 av dessa återstående 45 TWh med 3 TWh, så skulle våra transporter
fortfarande sluka 45 - 12 + 3 = 36 TWh biodrivmedel.
Biodrivmedel produceras genom fermentering och förgasning av biomassa. Räknat på vikt kan man vid förgasning få ut ca 50 % av ts (torrsubstans) i form av metanol.
Alltså: 1 Mton (miljon ton) ts biomassa kan ge
0,5 Mton metanol. Som jämförelse kan nämnas att
Värmlandsmetanols projekt i Hagfors rör sig om 0,1 Mton
metanol per år. Värmlandsmetanol anger på sin hemsida
att det behövs 50 sådana fabriker om vår trafik ska bli fossilfri 2030. Det är alltså fråga om 50 x 0,1 x 2 = 10 Mton
ts med kanske 50 procent ts-halt, d v s 20 Mton voluminös
biomassa som långväga ska ut i trafiken till stora centrala
förgasningsanläggningar!
Metanol från förgasning av skogsrester är bara ett, men
enligt min bedömning bästa, alternativ för biodrivmedel. I
princip är dock allt avfall från biomassa (utom det som lämpar sig för rötning till biogas) redan intecknat att återföras
till åker respektive skog om markerna inte ska utarmas och
på sikt förlora sin mullhalt och därmed bördighet.

Elektrobränslen

Utredningen nämner bara flyktigt elektrobränslen, d v s
bränslen framställda av väte producerat av förnybar el och
CO2 infångad från luften. Primärt är det fråga om metan
och metanol. De kemiska reaktionerna är båda kända sedan
över hundra år (Sabatiers respektive Bergius’ patenter).

Efterfrågan = 59,5 miljoner ton
Bildkälla: IHS Global Methanol Report 2014

George Olah fick 1994 Nobelpris i kemi. Den lakoniska
motiveringen löd: ”För sina upptäckter om karbokatjoner”.
Den metanolkemi han och hans medarbetare arbetat febrilt
på de tjugo senaste åren är en direkt fortsättning på ”karbokatspåret”, som lett till att både metan- och metanolsynteserna redan med framgång tillämpas i industriell skala
kommersiellt. De har inte de begränsningar i storskalighet
och uthållighet som biodrivmedlen har.
Olahs och hans teams arbete med metanolkemi på
Loker Hydrocarbon Research Institute vid University of
Southern California har på senaste tjugo år resulterat i ca 50
betydande vetenskapliga rapporter och ungefär lika många
viktiga patent. För att inte tala om monografin Beyond Oil
and Gas: The Methanol Economy. Den är översatt till kinesiska, svenska, ungerska och japanska. En tredje uppdaterad
utgåva är under förberedelse. Det är inte en kemibok utan
snarare en energibok som vill informera en upplyst och intresserad allmänhet varför vi måste och hur vi kan ställa om
vårt energisystem.
Naturligtvis kommer den mäktiga fossil-lobbyn att fördröja den etablering och uppskalning som elektrobränslen
står inför. Den cirkulära antropogena kolcykel, där vi lånar
luftens kolatomer och sedan återlämnar dem med tack för
lånet när vi bränner dem, härmar naturens fotosyntes. Den
kommer att vinna till sist över den skadliga fossilekonomin
och kan på sikt även stabilisera luftens halt av CO2.

•
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Framåt,

fortare & grönare

Skogsnäringens värdekedjor var temat för det välbesökta seminarium som
KSLA arrangerade tillsammans med IVA den 16 april 2015. En mesta gemensamma nämnare under dagen var att branschen måste tänka mer framåt i
värdekedjorna, arbeta närmare kunderna och kundernas kunder, och verkligen förstå deras behov.
– Av: carl henrik palmér –

En annan spaning var att tid kommer att bli än alltmer
centralt för värdeskapande. Företagen måste arbeta fortare.
Konkurrensen hårdnar och omloppstiden före en ny vara
eller tjänst blir allt kortare.
Hållbarhetsfrågorna är också centrala; många konsumenter är villiga att betala mer för en vara som har ett litet ekologiskt fotavtryck – och här har trä en stor fördel gentemot
andra material.

Inspiration för värdeskapande
Dagen var utformad som en inspirationsbuffé, med olika
infallsvinklar på begreppet värdeskapande.
Skogsindustrins förädlingsvärden har haft en sämre utveckling än näringslivet i övrigt. Det är allvarligt, inledde
Lennart Rådström, Skogforsk, som en bakgrund till seminariet. Vi måste bygga in mer tjänster i produkterna och
skapa nya produkter och värdekedjor. Det behövs ett paradigmskifte, det räcker inte att sänka kostnaderna, innovationstakten måste öka, ansåg han.
Våga förstå kunden, sade Tomas Nord, som forskar om
trävärdekedjan från sågverk till konsument vid Linköpings
universitet. Branschen kommer att förändras. Vi kommer
att få se två strategier i framtiden, antingen ”nära råvaran”
eller ”nära kunden”, menade han. Vi kommer att gå från
prispress till värdeskapande där företagen i kedjan samarbetar. Han avslutade med ett råd: Ta vara på tiden – bli
tidseffektiv!
– Jag har gått från att vara långhårig aktivist till att bli
direktör, sade Johan Ununger, VD för Saltå Kvarn. Jag har
alltid velat förändra samhället – efterhand har jag insett
att möjligheterna att påverka är större när man verkar i näringslivet.
Ska man bli framgångsrik ska man ställa sig tre frågor,
menade Johan:
8
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•
•
•

Vad är vi passionerade för?
Vad gör vi bättre än andra?
Var kan vi tjäna pengar?
Industrijordbruket är på väg mot avgrunden, hävdade
han. Saltå Kvarns vision är ”Rädda Östersjön”. Därför köper
företaget bara spannmål från ekologiska gårdar som har en
bra balans mellan djurhållning och växtodling.
– Vi vill förändra världen och det kräver delaktighet från
våra konsumenter. Våra kreativa konsumenter är vårt starkaste varumärke.
– Man ska kunna köpa en bostad med gott samvete, sade
Anna Åkesson vid BoKlok, ett företag som är ett samarbete
mellan Skanska och IKEA. Affärsidén är att bygga hållbara
bostäder i trä till lågt pris.
Tillverkningen sker i Gullringen i Småland, inomhus
för att slippa problem med fukt. Fabriken ligger nära skogen
och nära leverantörer för att få korta transporter och bra
kommunikation.
Carbon footprint för ett husbygge är 550 kg CO2ekvivalenter per kvadratmeter i Sverige i genomsnitt. Ett
BoKlok-hus har ett fotavtryck på bara 195 kg.
Men även om trä är ett bra byggmaterial, så är den mest
miljövänliga kvadratmetern den som inte byggs. Därför är
BoKloks hus också kvadratsmarta, boytan utnyttjas effektivt, avslutade hon.

Cellulosa på catwalken
Svenskt mode från svensk skog var rubriken på en gemensam
presentation av Elin Larsson, hållbarhetschef på Filippa K,
och Johannes Bogren, teknisk produktchef vid Södra.
Syntetfiber står för drygt 60 procent och bomull för
knappt 30 procent av världsmarknaden för textilfibrer.
Tillverkade cellulosafibrer, som viskos, har bara sju procent
av marknaden, men marknadsandelen växer.

Viskos, eller rayon, har funnits i mer än 100 år. Men i
takt med att bomullens miljöproblem uppmärksammas allt
mer så ökar intresset för träets cellulosafibrer. I massabruket
i Mörrum tillverkar Södra sedan tre år dissolvingmassa till
textilindustrin. Råvaran är bok, ek och asp.
Textilmassa håller 95 procent cellulosa, vanlig pappersmassa ”bara” 75 procent. Skillnaden är att man har kokat ur
mer av hemicelullosan i textilmassan.
Filippa K:s hållbarhetsarbete utgår från de så kallade
Planetära gränserna. Visionen är att man år 2030 bara ska
sälja kläder tillverkade i hållbara material. Bomull ska bort,
men även viskos, eftersom det har en smutsig tillverkningsprocess. Men man kan använda dissolvingmassan till mer
miljövänliga textilier, som Lyocell.
Elin Larsson och Johannes Bogren avslutade sin presentation med ett bra exempel på förädlingsvärde: Den blus
som Elin bar kostade ca 1 100 kr i butik. Den var tillverkad
av Lyocell. Råvaran till blusen illustrerades med en liten
plastpåse med träflis, värd kanske 50 öre!

Väl förpackat
– Vi på BillerudKorsnäs har fokus på slutkunder och ökat
värdeskapande, sade Magnus Wikström. Företaget tillverkar kraft- och säckpapper, vätskekartong, förpackningskartong samt råvara till wellpapp.

BillerudKorsnäs vill framförallt växa genom att expandera sin värdekedja för förpackningar – närma sig slutkunden genom ett ökat samarbete med konverterare, varumärkesägare, distributörer och återförsäljare. Förpackningen är
en del av produkten, underströk han. Interaktiva förpackningar kommer, liksom smarta förpackningar. Barriärer
blir allt viktigare.
Pappersförpackningar är rätt, tänk bara på all plast som
flyter omkring i havet, avslutade han och illustrerade med
en bild på Tara, ett forskningsfartyg som studerar plast i
världshaven, ett projekt som BillerudKorsnäs är partner i.
Sist ut var Magnus Larsson, industridoktorand med placering vid SCA:s sågverk i Bollstabruk. Han ska utveckla
ett beslutsstöd för trämekaniska värdekedjor, från skog via
såg till byggbutik. På engelska handlar det om Supply chain
management. Han arbetar med att skapa en modell för att
identifiera nyckelområden, definiera önskad prestation samt
utveckla mätetal.
Magnus Larsson har inlett sitt arbete med att intervjua
ledande befattningshavare i kedjan. Han lyfte fram några
citat från dessa intervjuer:
• ”Det handlar om många, många, många miljoner, men
ingen räknar på det (sagt av en logistiker)
• ”Skogsindustrin ligger 20–25 år efter stål och betong”.
• ”Kunskapsbrist, attityder och kultur hindrar mer än man
tror”.

•

Ta vara på tiden
– bli tidseffektiv!

© 2007 Nuno Pinheiro & David Vignoni & David Miller & Johann
Ollivier Lapeyre & Kenneth Wimer & Riccardo Iaconelli

Klänning i tencel (varumärkesnamn för Lyocell). Foto: Filippa K.

 Strandallén, Södertälje – ett BoKlok-projekt. Foto: Skanska.
 Johannes Bogren inspekterar textilmassa. Foto: Ola Åkeborn/Södra.
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Brand med brist på

beredskap
En brand av den här digniteten är inget man tar lätt på.
”Du har inga alternativ. Det är bara att fly”, berättar Karl Hedin, akademiledamot och värd för årets mycket välbesökta vårexkursion för akademiens ledamöter. Den gick till brandfälten i Västmanland, där den största skogsbranden på 100 år härjade sommaren 2014.
– Av: PER ERIKSSON –

Företaget Karl Hedin AB, med 20 500 hektar produktiv
skogsmark, drabbades hårt av branden. Det är oklart om
kostnaderna för skadorna kommer att ersättas fullt ut eftersom förhandlingarna med försäkringsbolagen ännu inte
är avslutade.
Vad som aldrig kan ersättas fullt ut är de ickemateriella
förluster det innebar, att den skog som Karl Hedin och
många andra strövat i och lärt känna nu är borta.
Branden, som får namnet ”Salabranden”, startar torsdagen den 31 juli 2014. Efter lunch får SOS Alarm ett samtal
om en brand utanför Ramnäs i Surahammars kommun.
Den troliga orsaken är att en skogsmaskin har skapat en
gnista.
Branden sprider sig snabbt i den torra marken. Branden
är när den anmäls ca 30 x 30 meter. Värme och vind accelererar förloppet. Efter fyra dygn brinner 14 000 hektar
skogsmark och branden kryper ned under jord via trädrötterna.
Den 11 augusti är branden enligt räddningsledaren under kontroll. Då har omkring 1 000 personer, 1 200 nötkreatur och 500 får evakuerats. Ett sjuttiotal byggnader
har skadats. Branden har krävt ett dödsoffer och skadat två
personer allvarligt.

10
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Brandens många aspekter

Naturvärden, ekologisk hållbarhet och inte minst produktion är några av de frågor som KSLA diskuterar. Branden
i Västmanland fungerar som ett prisma för att se inte bara
de skogliga aspekterna utan hela spännvidden av frågor som
ingår i akademiens verksamhet. Lantbrukare drabbades genom att delar av deras skog förstördes men också av att de
var tvungna att flytta sina djur. Produktionsinriktade verksamheter kom, på grund av det unikt stora område som
brann, att ställas mot naturvårdsintressen i och med beslutet att avsätta delar av brandområdet till naturreservat.
Branden aktualiserade också de annorlunda villkor som
landsbygden i Sverige lever under i jämförelse med tätorter
när det gäller service, infrastruktur och det allmännas stöd.
Likt ett fullskaligt stresstest visade branden vilka funktioner som inte fungerar vid extraordinära händelser som
denna. Ingen förväntar sig att beredskapen ska vara dimensionerad för en händelse av det här slaget, den största
skogsbranden på 100 år, men alltför mycket fungerade alltför dåligt. Samtidigt visade händelsen den kunskap som
lokalsamhället besitter, direkt avgörande för en snabb genomgripande insats. För de drabbade var det naturligtvis
ingen test utan en påtaglig realitet. Branden visade tydligt

att beredskapen måste inkludera alla nivåer, sträcka sig från
det nationella ned till det lokala.

Vems fel?

Vems fel var då branden? ”Vem”, som Karl Hedin uttryckte
det, ”har bränt upp vår skog?”
Det har visat sig inte så lätt att reda ut. Är den skyldige
entreprenören, som med en markberedare startade elden men
inte lyckades släcka den? Är det skogsbolaget, som genom de
villkor som entreprenören jobbar under orsakat branden? Är
det räddningspersonalen från kommunen, som beger sig till
platsen med fel koordinater och därför kommer för sent och
inte heller lyckas skala upp räddningsinsatsen tillräckligt
fort? Är det det allmänna som saknade beredskap för att
koordinera och ta hand om en så här stor brand?
Skogsbränder är vanliga och nästan alla släcks, antingen
av de som startat branden, till exempel de som jobbar i skogen, eller av den kommunala brandkåren. Men händelseförloppet som ledde fram till Salabranden visar att det behövs
beredskap för speciella insatser som kan sättas in när, som
Karl Hedin uttryckte det, det ”osannolikt osannolika” inträffar.

Lokalsamhället

Sverige är ett samhälle som i internationella jämförelser
placerar sig högt när det gäller tilliten till våra medmänniskor och samhällsinstitutioner. Tilliten brukar ses som ett
samhälles kitt. Men vi går inte omkring och ”litar på” att
polisen ska hjälpa oss, att försäkringsbolaget räknar rätt eller att brandkåren ska komma när det brinner. Det handlar
snarare om en frånvaro av tvivel. Det är en närmast tyst eller
blind premiss att vi blir bemötta med ärligt uppsåt och en
vilja och förmåga att veckla ut skyddsnätet. Det är snarare
i det ögonblick någon säger ”Du kan lita på mig!” som en
oro väcks.
När det visade sig att branden inte var en vanlig brand
blev det tydligt för dem som befann sig längst ut i händelsekedjan, de som inte kan nöja sig med ett tilläggsdirektiv i
en utredning utan är beroende av att samhällsinstitutioner
går att lita på, att mycket inte fungerade och att det framförallt saknades en övergripande plan och ledning från det
allmänna.

Elisabeth Pettersson, ordförande i Färnebo-Fläckebo
LRF-avdelning, berättade att det saknades en strategi för
att se till att räddningspersonalen och de evakuerade fick
mat. Det saknades en sambandscentral. Polisen saknade
pålitliga och detaljerade kartor – de var utrustade med kartor från Eniro. Och, inte minst viktigt, kommunens räddningstjänst hade behövt tillräckligt stor kredit på den lokala
bensinmacken – då hade arbetet kunnat bedrivas utan stopp
på grund av bränslebrist.
Branden visade däremot att det fanns ett bra och fungerande lokalt nätverk med god kännedom om såväl geografi
som om djur och människor i området. Men även på det
lokala planet saknades bra samordning.

Framtiden

Paradoxalt nog har katastrofen skapat en turistattraktion.
Vanligtvis färgsätts skogen på våren i ett grönt skimmer,
men i år är det nyanser av grått, svart och brunt som dominerar, ett krigslandskap. Men går man närmare så har lövsly
och svedjenäva börjat få fäste. Här ges möjlighet att i realtid
se hur en skog återhämtar sig och blir till. En konkurrensfördel för orten som också säger något om villkoren för att
kunna hävda sig geografiskt i Sverige.
Den extraordinära uppmärksamheten började redan
medan branden pågick. Polisen såg sig tvingad att spärra av
området för att hindra nyfikna från att ta sig in till branden.
Därmed stängdes också de som befann sig i området inne
och många fick det svårt att lämna sina hem.
Den ökade uppmärksamhet som förväntas så här i efterhand, när släckningsarbetet är över, ses inte heller som
något i huvudsak positivt. Lantbrukarna Lars Bäck och
Tomas Jonasson påpekade att för det lokala lantbruket är vägarna en del av infrastrukturen och nödvändiga för att driva
lantbruksverksamheten.
Men de är inte dimensionerade för turism.
Bygden och samhället
har fått en annorlunda
tolkning – tidigare enkom produktiv jordbruksmark
betraktas
nu som turistattraktion
med naturreservat. 
Foton: Ylva Nordin
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Grått, svart och brunt dominerar det ”krigslandskap” som uppstått i brandens fotspår. Men
här och där börjar ett stilla grönskande. Området erbjuder en enanstående möjlighet att studera hur en skog återhämtar sig. T h Anders Granström, universitetslektor vid Inst. för skogens
ekologi och skötsel, SLU, som är en av de forskare som lägger mycket tid på Salabranden. På
plats bland resterna berättade han om eldens framfart och ekologiska konsekvenser.
Foton: Per Eriksson.

Men det är inte bara turister som besöker platsen. Ett antal forskare
kommer att under en tid framåt att ha brandområdet som sin arbetsplats. Forskningsrådet Formas har gjort en särskild utlysning för att
ta tillvara det unika tillfälle som bjuds för att studera såväl ekologiska
aspekter som sociala och ekonomiska konsekvenser av en händelse som
denna.

Historien

Vad finns att lära av Salabranden? Och vad finns att lära av tidigare
katastrofer, vilka erfarenheter skulle ha varit till nytta sommaren 2014?
Det handlar om lärdomar på olika nivåer. Som individer har vi till
exempel personliga minnen. ”Jag var 11 år när Tjernobyl inträffade”,
sa exempelvis Anna Johansson från Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap när frågan om möjliga referenspunkter i historien kom upp i diskussionen
som avslutade exkursionen. Kanske är inte det
personliga minnet så användbart vid den här
typen av händelser.
Nästa nivå är det institutionella minnet,
det vill säga hur organisationer lyckas hålla en
betydelsefull händelse levande. Enligt Anna
Johansson är det institutionella minnet ca 10
år. Det är ett mer relevant minne än det personliga och värt att hålla vitalt.
Vad som efterlystes vid diskussionen var en
minnesfunktion av ett mer övergripande slag,
som omfattar såväl det personliga minnet som
det institutionella minnet och som är inriktat

Lantbrukarna Lars Bäck och Tomas Jonasson är inte odelat
positiva till den uppmärksamhet området fått. Bortom
dem Elisabet Pettersson, dold bakom henne skymtar Anna
Johansson. Foto: Per Eriksson.
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på hur ett samhälle tar till vara, analyserar, lagrar, uppdaterar samt sprider kunskap om katastrofer av olika slag.
Annorlunda uttryckt: En metod för att lära av historien.
Det är en grannlaga uppgift eftersom det handlar om
att se hur samhället på en rad olika nivåer förändras – och
att ta det i beaktande för att räddningsinsatser ska bli effektiva. Vi kan till exempel inte längre räkna med att det
finns värnpliktiga att tillgå i katastroflägen. Den allmänna
värnplikten har lagts ned.
Sett i det ljuset blir Tjernobyl, Gudrun, Salmonellautbrottet 1953, nedsmutsningen av grundvattnet vid bygget av tunneln genom Hallandsåsen, Tyrestabranden, men
också erfarenheter från internationella katastrofer relevanta.
Det är inte i första hand själva branden, stormen, smittspridningen eller det förgiftade grundvattnet som är det vä-

sentliga, utan de erfarenheter som kan dras av hur enskilda
medborgare, företag, organisationer och offentliga organ
försökt lösa den uppkomna situationen och ur dem skapa
en beredskap för framtiden för att snabbt kunna vara på
plats och påbörja arbetet.
Resan genom brandområdet gav exempel på just sådana
erfarenheter, gjorda av lantbrukare, föreningsaktiva, företagare, försäkringsbolag och forskare. Framförallt de med en
lokal förankring och som på ett eller annat sätt drabbats av
branden uttryckte en skepsis gentemot vad som uppfattades
som en diffus och undfallande stat. Det är förmodligen en
signal att ta på allvar.
Att rasera ett förtroende går fort, att bygga upp det igen
är ytterst kostsamt.

•

I Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek, inriktat på agrarhistoria i vid mening,
finns ett dussintal böcker som behandlar skogsbränder och dess historia. Geografiskt är
Nordamerika ganska välrepresenterat. Värd att nämna är historikern Stephen J. Pyne som
bland annat skrivit World fire. The culture of fire on earth (1995), Year of the fires. The story of
the great fires of 1910 (2001) och America’s fires. A historical context for policy and practice
(2010). På hans hemsida www.stephenpyne.com finns en utförlig bibliografi och artiklar
att ladda ned. Han höll 2015 ett TED Talk med titeln Fire, a biography.

Foto: Ylva Nordin
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Akademiens egendom Barksätter ligger vid sjön Bjälken
strax utanför Katrineholm i
Södermanland. Egendomen
är en donation till KSLA för
att bevaras som ett sammanhållet sörmländskt jordoch skogsbruk. Arealen omfattar totalt ca 640 hektar.
Barksätters styrelse, som
sköter förvaltning och drift
av egendomen, har låtit jägmästarstudenten Linus Elldegren göra sitt examensarbete om triadskogsbruk
på Barksätter.
Foto: Lena Gustafsson

Zonerat skogsbruk
på fastighetsnivå
– effekter på ekonomi och miljö
Sedan mitten på förra århundradet
har största delen av Sveriges skogsmark skötts enligt trakthyggesbrukets
princip. Det vill säga att slutavverka
de allra flesta träden på en yta för att
därefter göra aktiva föryngringsåtgärder för att få upp ny skog som sedan
sköts för att kunna slutavverkas igen
om 60–100 år. Denna schablon kan
kort sammanfatta det svenska skogsbrukets recept.
För att uppnå det sedan 1993 lika
tungt vägande målet att bevara miljön
och dess arter vid sidan om ett högeffektivt skogsbruk, använder man på
den enskilda skogsfastigheten sig av
NO-/NS-bestånd* som viks för naturvård. Antingen genom att de lämnas
14
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orörda eller genom skötsel för att bevara/skapa naturvärden. Utöver dessa
områden lämnas vid avverkningar
hela eller halva träd (högstubbar) samt
mindre områden som bedöms värda
extra hänsyn eller kan bidra med något
värde för naturvården.

Generellt utgör NO-/NS-bestånd maximalt 10 procent av en fastighets areal.
Områdena är ofta små och har ofta
fått kritik för att vara lågproduktiva
marker som därmed snarare är billiga att lämna än att de har höga naturvärden. På det stora hela har den
beskrivna modellen fått kritik för att
skapa ett fragmenterat och variationsfattigt landskap då 90 procent av area-

– Av: LINUS ELLDEGREN –

len i princip sköts på samma sätt och
produktion av virke från barrträd är
det övergripande målet. Lövträd och
död ved bedöms vara en bristvara och
de små avsättningar som lämnas som
NO-/NS-bestånd utan spatial hänsyn
anses bli starkt påverkade av kanteffekter och vara så fjärmade från varandra
att arter som har svårt att sprida sig
längre sträckor missgynnas.

I mitt examensarbete vid jägmästarprogrammet har jag simulerat vilka effekter en alternativ skötselmodell, triadmodellen, får på ekonomi och miljö
när den används på fastighetsnivå.
Triadmodellen är ursprungligen framtagen i Kanada för att, på landskaps-

nivå, komma undan de problem med
fragmentering och små avsättningar
som beskrivs ovan. Den går ut på att
zonera skogsskötseln i tre zoner där
olika mål styr:

procent i avsättningar för naturvård i
områden som var mellan 15 och 30 ha
stora, 19 procent användes för intensivproduktion och resterande areal för
hänsynsbrukande.

1. Naturvårdsavsättningar: lämnas helt
för naturvård.
2. Intensivproduktion: skogsbruket bedrivs intensivt för att producera vedråvara. I princip ingen miljöhänsyn.
3. Hänsynsbrukande: här bedrivs skogsbruk med god naturhänsyn och låg intensitet.

Resultaten visar att triadskogsbruket,
som jag ställt upp det, inte kan mäta
sig ekonomiskt med det traditionella.
Nuvärdet på fastigheten sjönk med 10
procent och avverkningsvolymerna
minskade något.
När det gäller naturvärden finns
det inte lika tydliga slutsatser. Andelen
lövträd sett på hela fastigheten ökade
inte särskilt mycket men allokeringen
av löv i landskapet skilde sig åt. I det
traditionella skogsbruket finns löv generellt i NO-/NS-bestånden medan
den största delen av arealen där skogsbruk bedrivs generellt har låg lövandel,
i Barksätters fall ca 50 procent respektive 5 procent. I triadskogsbruket fick
istället största delen av arealen, den
skog där hänsynsbrukande bedrivs,
en högre lövandel, ca 15 procent i min
studie, varför man här kan argumentera att triadskogsbruket gav större variation med avseende på trädslagskomposition på större del av fastigheten.
Samma mönster går igen när
man jämför förekomsten av död ved.
Avsättningarna som gjordes varierade
i storlek mellan 15 och 30 hektar vilket
borde vara fördelaktigt för många arter
och ta bort största påverkan av kant-

Poängen med modellen, jämfört
med det traditionellt svenska skogsbruket, är att den intensivskötta skogen ska kunna producera tillräckligt
för att kunna möjliggöra större avsättningar för naturvård utan försämrad ekonomi. Verktyg som används
vid intensivproduktion är exempelvis
gödsling, förädlat plantmaterial och
snabbväxande trädslag.

Mitt arbete utfördes på KSLA:s donationsgård Barksätter där jag vid fältarbete
zonerade fastighetens skogsmark enligt triadmodellen för att sedan simulera skogsbruksåtgärder 100 år framåt
i tiden och därefter utvärdera vilka effekter triadskogsbruket får genom att
jämföra med en simulering som liknar
det traditionella skogsbruket. I zoneringen var fördelningen av areal 15

Att zonera skogsbruket med mer tydligt
åtskilda målbilder än vad som görs idag
har föreslagits som en modell för att
skapa ett mer varierat landskap.
Foto: Lena Gustafsson.

effekter jämfört med det typiska NO-/
NS-beståndet som är från en halv upp
till några enstaka hektar stort.

Sammanfattningsvis finns det problem
med att överföra triadmodellen, som
ursprungligen är framtagen för stora
skogslandskap i Kanada, till fastighetsnivå i södra delarna av Sverige.
De ekonomiska effekterna i min studie kan till viss del förklaras med att
det svenska skogsbruket i utgångsläget
redan är relativt intensivt jämfört med
det i Kanada – det finns inte lika stora
produktionsvinster att göra med den
intensivskötsel jag simulerat.
Vidare kan inte vinster i form av
lägre vägbyggnadskostnader och effektiviserade transporter räknas hem i
samma utsträckning då avstånden inte
är lika långa och vägnätet till största
delen redan är utbyggt.
En tredje aspekt är att jag inte tagit
någon som helst hänsyn till vilket ekonomiskt värde bestånden som sattes av
för naturvård har och de bestånden var
mer värdefulla för virkesproduktion än
de bestånd som generellt lämnas som
NO/NS. Effekten suddas troligtvis ut
på längre sikt men är högst märkbar i
min analys. Effekterna på miljön som
jag påvisat när det gäller lövträdens
fördelning är inget som är inbyggt i
triadmodellen och omöjliga att uppnå
inom det traditionella skogsbruket, det
handlar till största delen om hur man
väljer att röja och gallra.
Slutsatsen blir att triadskogsbruk på
fastighetsnivå i området är ett tveksamt företag om man vill bibehålla
ekonomin de närmaste 100 åren. Men
det finns absolut anledning att fundera
kring förändrade skötselmanualer vid
exempelvis röjning och val av NO-/
NS-bestånd för att kunna öka variationen i landskapet.

•

Intensivskötsel

Naturvård

TRIADSKOGSBRUK

Hänsynsbrukande

*) NO-bestånd - Beståndet har ett
långsiktigt miljömål där miljövärdena
gynnas av orördhet.
NS-bestånd - Beståndet har ett
långsiktigt miljömål där miljövärdena
kräver återkommande skötsel för att
bevaras.
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Våra senaste publikationer
KSLAT 1-2015 Verksamhetsberättelse 2014
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Akademisekreteraren har ordet
Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter • Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipendier, priser och belöningar • Barksätter och Enaforsholm
Organisationen: Övergripande organisation • Avdelningarna och deras kommittéer •
Enheten för de areella näringarnas historia (ANH) • Nya ledamöter • In Memoriam • Personal
Ekonomin: Flerårsöversikt 2010–2014 • Fördelning av utdelade medel 2014
Red. Ylva Nordin
64 sidor. ISBN: tryck 978-91-86573-59-1, digital 978-91-86573-60-7

SOLMED 69 För den värmländska lanthushållningens väl

Landshövdingar, akademiker och hushållningssällskap i arbete för agrar modernisering 1790–1820
skildrat i samtida och nyskrivna texter

Ett antal texter från perioden 1790–1822 speglar den samtida diskussionen om lantbrukets läge och behovet av reformer och bättre metoder. I Värmland startade hushållningssällskapet 1803 som ett svar på behoven i denna brytningstid för det svenska lantbruket.
Den gryende vetenskapen representeras av tre akademiers avhandlingar om lanthushållningen i Värmland. Två av dem presenteras för första gången på svenska översatta från
latin. I boken återges även länets hushållningssällskaps grundande, dess första tid och de
insatser man vidtog för lantbrukets utveckling. Till detta kommer tre utförliga landshövdingeberättelser.
Några nyskrivna artiklar skildrar den aktuella perioden och beskriver de centrala aktörerna. Boken ger fler perspektiv på en omvälvande period i den värmländska agrarhistorien som gör den till en givande läsning för både forskare, studenter och andra intresserade av lantbrukshistoria.
Red. Olof Kåhrström
224 sidor. ISBN: 978-91-86573-57-7

I TRYCK JUST NU! Boksläpp den 25 augusti!
SOLMED 70 Sågad skog för välstånd. Sågverksindustrins historia i Sverige
1850–2010
Inbjudningar och information om boksläppet i början av augusti

För första gången tar en bok ett helhetsgrepp på den svenska sågverksindustrins historia, okänd för många. KSLA hoppas att boken
ska klargöra sågverksindustrins betydelse igår och idag för samhälle,
näringsliv, historiker och en historieintresserad allmänhet. Kanske den
också väcker intresse och stolthet hos de verksamma inom sågverksin- Timmerintaget och arbetsstyrkan vid Karlsviks ångsågverk på
Alnön cirka 1890. Foto: SCA (Publ.)/Bildhotellet AB.
dustrin och skogsbruket i stort!
Sågverksindustrins framväxt behandlas ur ett flertal perspektiv. Forskare och yrkesmän har bidragit med artiklar om olika aspekter av industrins framväxt – teknikens utveckling, marknadsföring, produktutveckling, etc. I centrum står industrins kraftfulla expansion från mitten av 1800-talet och därefter behandlas
branschens växlande öden fram till våra dagar, även inbegripet de sociala och politiska aspekterna.
Boken har till stora delar finansierats av sågverks- och skogsbranschens organisationer och företag.
Red. Ronny Pettersson, ISBN: 978-91-86573-61-4
Akademiens böcker och andra publikationer går att beställa på vår hemsida, www.ksla.se – och oftast även att ladda ner!
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Ett par stiftelser i KSLA:s anda

– Av: ÅKE BARKLUND –

Carl-Göran Adelswärds stiftelse... KSLA för Stundande skördar...
… har till ändamål att främja vetenskaplig forskning avseende den svenska herrgårdskulturens och den svenska
skogsanvändningens historia.
Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att lämna ekonomiskt bistånd till forsknings-, publicerings- och symposieverksamhet vid universitet och högskolor, akademier
och forskningsinstitut, sällskap och föreningar, och även till
fristående forskare som bedriver kvalificerade studier som
är avsedda att redovisas i bok- eller artikelform.
Stiftelsen bildades genom testamentariskt förordnande
av friherre Carl-Göran Adelswärd som avled i september
2013. Genom sin uppväxt på Adelsnäs i Åtvidaberg kom
Carl-Göran Adelswärd i nära kontakt med skogsbruk och
med svensk herrgårdskultur. I sitt förordnande framhöll
han betydelsen av fortgående forskning och dokumentation
inom båda områdena – därav stiftelsens ändamål att främja
vetenskaplig forskning avseende den svenska herrgårdskulturens och den svenska skogsanvändningens historia – NB
inte skogshistoria utan skogsanvändningens historia, d v s
studier av skogens produkter och tjänster av olika slag under
tidernas lopp och hur skogarna har påverkats av de nyttigheter markerna har gett.
Vid ett första arrangemang den 26 mars i år i Vitterhetsakademiens hus, inför 40-talet inbjudna intressenter
inom herrgårdskultur och skogsanvändningshistoria, presenterades och diskuterades stiftelsens ämnesområden och
kommande verksamhet.
Den 15 oktober kommer stiftelsen att särskilt penetrera
skogsanvändningens historia vid ett symposium med titeln
Träåldern – hur forskar man om den? i KSLA:s hus. I höst
sker också en första utlysning om ca 1 miljon kronor, se
vidare stiftelsens hemsida.
I styrelsen är Carl-Görans Adelswärds maka Rebecka
Millhagen Adelswärd självskriven. Hon fungerar även som
styrelsens sekreterare. Advokat Magnus Kindstrand, stiftarens juridiska rådgivare och boutredningsman, är styrelsens ordförande. Därtill ska KSLA, Vitterhetsakademien
och SLU vara representerade i styrelsen och utöver dessa
ytterligare några personer med särskild sakkunskap inom
ändamålets ämnen.

… heter insamlingsstiftelsen som sattes upp till akademiens 200-årsjubileum år 2013.
Främst enskilda – ledamöter och andra – men också
företag och organisationer har sedan årsskiftet 2012/2013
skänkt stiftelsen drygt 860 000 kronor varur fyra KSLAprojekt har finansierats hittills:
• Seminariet Matfusk, missförstånd och bedrägerier, 14 maj
2014, är dokumenterat på www.stundandeskordar.se under
Rapporter.
• KSLA:s stående miljöseminarium går av stapeln den
4 november 2015: Bruka utan att förbruka – om konsten att
föda en värld utan att förstöra den. Det kommer att reda ut
och diskutera olika ekosystemtjänster i jordbruk, skogsbruk
och natur samt hur de påverkar varandra.
• Symposiet Historiska landskap som ANH kommer att
genomföra i höst i samråd med akademiens Landskapsnod.
Utgångspunkten blir två inledningsanföranden som beskriver människans inverkan på några olika landskap ur naturvårdssynpunkt respektive produktionssynpunkt och hur
dilemmat med balansen mellan sådana olika betraktelsesätt
av ett landskap har hanterats i gången tid, hur konflikten
kan hanteras idag och idéer om hur vi ska jobba i framtiden.
• Unga i KSLA, sprunget ur jubileumsårets framtidsprojekt Ett tankeexperiment om naturresursbruket 2063, drar
nu igång på allvar. Den 9 juni 2015 vid lunchtid hölls ett
startevent i akademiens hus där de till att börja med tre
delprojekten presenterades: Casetävling, Mentorskap och
Resurspool. Läs mer på www.unik.nu.
Initiativtagarna till KSLA för stundande skördar – tio
tidigare presidieledamöter – och stiftelsens styrelse Sara von
Arnold, Mårten Carlsson, Margareta Ihse, Björn Lundgren
och Åke Barklund uppmanar akademiens ledamöter och
alla andra att fortsätta stödja insamlingsstiftelsen med gåvor
för goda stundande skördar:
• Bankgiro: 281-0463
• Plusgiro: 65 03 53-6
Styrelsen för insamlingsstiftelsen KSLA för Stundande
skördar diskuterar med KSLA:s ledning hur gåvor skall
kunna riktas till i förväg annonserade angelägna projekt.
Till det återkommer vi.

www.cgastiftelse.se

www.stundandeskordar.se

KSLA FÖR

Stundande skördar
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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.

Yttrande över Skogsstyrelsens Kunskapsplattform för skogsproduktion, Dnr 2012/3474
15 april
Sammanfattning av svaret
Med tanke på framtida klimatförändringar och diskussionen
om bruk av den svenska skogsresursen välkomnar KSLA att
skogsproduktionsfrågorna tas upp, men menar att Kunskapsplattformen inte nivåsätter produktionsmålet eller sätter in
det i en mer allmän kontext, vilket gör det svårt att förstå vad
Skogsstyrelsen baserar sina rekommendationer på. Kunskapsplattformen liknar mer en allmän skogsskötseldiskussion.
KSLA anser också att såväl stormskador som skogsträdsförädling borde ha fått större och tydligare utrymme.
Kunskapsplattformen bör ha ett tydligt produktionsfokus –
avvägningen mellan produktions- och miljömål ska hanteras i
ett eget sammanhang, menar KSLA. Det nationella skogsprogrammet bör på ett strukturerat och transparent sätt kunna

hantera den stora framtida utmaning som avvägningen mellan
olika intressen och mål kopplade till skogen utgör.
KSLA anser att Skogsstyrelsen måste ta en aktivare roll än
vad som beskrivs i Kunskapsplattformen, för att skapa samverkan för effektivare produktion och förvaltning av skogsbilvägar. Skogsstyrelsen bör också ta en mer aktiv roll i frågor som
rör dikesunderhåll.
Behovet av forskning är viktigt och analyserna av kunskapsluckor behöver underbyggas med relevanta referenser till vetenskaplig litteratur på ett bättre sätt än vad som nu är fallet.
I de fall vetenskapliga referenser saknas för att styrka påståendena bör detta tydligt redovisas.

Läs remissvaret i sin helhet här:
http://www.ksla.se/remisser/remissvar/kunskapsplattform-for-skogsproduktion/

Yttrande över Skogsstyrelsens Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen – utökat ansvar och egenkontroll m m,
Dnr 2015/1025
25 april
Övergripande ställningstaganden
KSLA anser att förslagen till ändringar i skogsvårdslagen är så
omfattande att de inte bör hanteras separat utan ingå i det
aviserade arbetet med en ”skärpning och precisering av skogsvårdslagen”, eller som en del i arbetet med det nationella skogsprogrammet, för att få en samlad politisk bedömning. Skogsstyrelsens förslag är ett värdefullt bidrag till detta arbete.
Generellt behövs det en bredare beskrivning av de bakomliggande problemen och en analys av de konsekvenser lagförslagen får för skogsbruk, miljö och markägare. Kopplingen till
miljöbalken behöver också förtydligas och analyseras, och då

framförallt eventuella konsekvenser för balansen i skogspolitikens två jämställda mål.
KSLA anser också att även skogens rekreationsvärden bör
beaktas vid en lagändring, i förslaget nämns bara hänsyn till
natur- och kulturmiljö samt rennäringen.
KSLA:s mer specifika synpunkter på förslagets områden ”Ett
utökat ansvar”, ”Systemtillsyn och egenkontroll”, ”Påföljder”
och förslaget att införa ett krav på kunskap i skogsvårdslagen
framgår av yttrandet i sin helhet.

Läs remissvaret i sin helhet här:
http://www.ksla.se/remisser/forslag-till-andringar-i-skogsvardslagstiftningen/
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Yttrande över SMHI:s Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat, Klimatologi nr 12, 2015
18 juni
Sammanfattning/övergripande ställningstagande
KSLA anser att ledarskapet för långsiktig samhällsanpassning
till olika klimatförändringseffekter behöver stärkas, nationell
samordning behövs och de klimatanpassningsuppdrag som
finns på olika samhällsnivåer måste förtydligas.
KSLA menar att berörda myndigheter bör få större ansvar
för klimatanpassningsarbete inom det egna ansvarsområdet
inskrivet i regleringsbrev och via samordnade regeringsuppdrag. Istället för rapportens förslag, att SMHI ska inta en koordinerande roll i arbetet för klimatanpassning, bör en departementsövergripande kommitté inrättas för att förtydliga och koordinera myndigheters regleringsbrev och instruktioner med
inriktning på klimatanpassningsansvar innan uppdragen ges
till den regionala nivån. KSLA stödjer SMHI:s förslag att se över
lagstiftningen men anser att detta inte bör göras av en särskild

utredare utan inom denna kommitté.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bör ha
ansvar för att följa upp samordningen i Sveriges anpassning till
klimatförändring. MSB, alternativt regeringskansliet, bör också
vara de som ta fram förslag på riktlinjer för integrerade nationella planeringsunderlag för klimatanpassning.
KSLA anser att kostnadssättning bör anstå till efter beslut
om inrättande av vägledande instans.
KSLA önskar mer tyngd på kommunikation och att allmänhetens medverkan betonas mer, med bl a möjlighet till mer
spridda riskanalyser som effekt, liksom större samhällsengagemang. Informationen ska vara målgruppsanpassad och bör inte
särskilja anpassning till och mildrande av klimatförändringar i
alltför hög grad.

Läs remissvaret i sin helhet här:
http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-kontrollstation-2015/

Synpunkter på Näringsdepartementets Remiss angående Konkurrenskraftsutredningen
Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring, SOU 2015:15
23 juni
Sammanfattning av KSLA:s kommentarer
KSLA ser utredningen som en bra genomgång av den aktuella
situationen. Den visar att snabbt ökad konkurrenskraft och lönsamhet är angeläget. Dock saknar akademien konkreta åtgärder för att uppnå detta i utredningen.
De agrara näringarnas stora betydelse som producenter av
livsmedel, ekosystemtjänster m m och för en levande landsbygd måste understrykas ytterligare, även i ett långsiktigt perspektiv.
KSLA föreslår att det övergripande långsiktiga målet ska vara
att Sverige som en del i det globala ansvaret ska kunna försörja
sig själv på livsmedel utan att tära på andras resurser. Det kräver kraftfullt ökad export och därmed konkurrenskraftig och
innovativ livsmedelsproduktion.
Politiken och hela livsmedelskedjan behöver inse jordbruksoch trädgårdsnäringens stora betydelse för samhället för att
kunna skapa de krafter och resurser som krävs för ökad konkurrenskraft.
En stark och innovativ livsmedelsindustri för förädling av
råvaror behövs för att lyckas på en exportmarknad. Ökad produktivitet och fler innovationer i livsmedelskedjan och även
utveckling av marknader kräver ökade FoU-insatser vilket i sin
tur kräver stora ekonomiska resurser – där måste staten bidra.
Hur finansieringen ska ske och behoven av medel måste ingå i
en livsmedelsstrategi. Kartläggningen av utländska marknader
bör kunna göras mer organiserat.
KSLA anser att ökad lönsamhet/konkurrenskraft och en
ökad attraktionskraft för lantbruket är det viktigaste för att så-

väl öka intresset för att bli lantbrukare som för att möjliggöra
nyetableringar. Skatteregler har stor inverkan på detta.
KSLA välkomnar förslaget att forskningsmedel i större utsträckning ges till behovsdriven forskning som fokuserar på
ökad produktivitet, liksom på ökad kompetensutveckling och
rådgivning. Särskilt viktigt är ökade satsningar på husdjursförädling och växtförädling, liksom ökad kompetens i företagsledning. Förstärkt forskning i tillämpade ämnesområden är central
för att en livsmedelsstrategi med ambitiösa mål ska kunna uppfyllas.
Utredningens förslag till ökad utbildning för rådgivare är
också mycket välkommet.
KSLA vill särskilt understryka utredningens inställning till regelförenklingar liksom avvisande av produktionsmedelsskatter
och andra ökade kostnader.
Utan att göra avkall på den svenska djuromsorgen, som
konsumenterna har förtroende för, måste djurskyddsbestämmelser kunna ändras baserat på ny kunskap och teknik och produktionen utvecklas för ökad lönsamhet. Fördyrande särregler
i förhållande till EU-lagstiftningen måste kunna ifrågasättas.
KSLA stöder utredningens förslag, särskilt att nationella regler
ska vara väl motiverade, vila på vetenskaplig grund och noga
prövas bl a vad gäller effekten på konkurrenskraften.
Under det närmaste året arbetar en särskild arbetsgrupp
inom KSLA med frågor som gäller djurskydd – konkurrenskraft,
livsmedelsstrategi. En dialog med gruppen i dessa frågor är välkommen.

Läs remissvaret i sin helhet här:
http://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-konkurrenskraftsutredningen/
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Kalendarium
4 juli – Trädgårdsdag på Enaforsholm, västra Jämtland

10 sept – Akademisammankomst på Tejarps gård, Skåne*

Odlingsvärda perenner och ätbara växter, platsen och historien, odling
av gröna tak... Till det växtförsäljning och förevisning av vackara foton
på fjällfloran.

Vi vistas i landskapet, det ger naturupplevelser, vår mat produceras där.
Men dramatiska förändringar har skett i odlingslandskapet. Här diskuterar vi orsakerna och om vi har möjlighet att påverka utvecklingen.

Om odling i växtzon 8 – i skuggan av fjället

Jordbruket och landskapet

18–25 juli – Enaforsholmskursen

30 sept – Scientific workshop*

Fjällens växter, djur, natur. Rennäring, naturvård och skogsbruk. Tre dagars fjällvandring plus ett par kortare dagsvandringar. Sista dagen ägnas
åt landsbygdsutveckling i fjällregionen.

How does forest biomass production acidify soils and surface waters?
Conclusions from an SLU assessment on the potential acidification effects of forest harvest will be critically reviewed and discussed.

En veckolång sommarkurs

Forestry related acidification

25 aug – Boksläpp

7 okt – KSLA-Wallenbergseminarium no. 1

Boken tar ett helhetsgrepp på den svenska sågverksindustrins historia.
I centrum står industrins kraftfulla expansion från mitten av 1800-talet
och därefter behandlas branschens växlande öden fram till våra dagar.

KSLA-Wallenberg Professor Ian A. Fleming gives an international
overview of salmon management, followed by presentations by researchers, stakeholders and authorities.

Sågad skog för välstånd. Sågverksindustrins historia

Salmon and their management

28–29 aug, 18–19 sept – Rip-/älgjakt på Enaforsholm

8 okt – Akademisammankomst*

Jakt i ett naturskönt område mellan Handöl och Storlien. Vi kombinerar
jaktupplevelsen med social samvaro, fint boende och god mat i fantastisk fjällmiljö.

Under utarbetande.

Tillsammans med det lokala jaktlaget

Skogens roll i ett urbaniserat samhälle

14 okt – Håstadiusseminarium på SLU Alnarp

Med fokus på konkurrenskraftig spannmålsodling

9 sept – Seminarium

Under utarbetande.

Obedövad kastrering av hangrisar

Nu förbjuds obedövad kastrering av hangrisar. Vilka alternativ finns för
att lösa problemen och hur kan svensk grisnäring ställa om till en ännu
djurvänligare uppfödning?

4 nov – KSLA:s miljöseminarium nr. 1
Bruka utan att förbruka

Naturen levererar mat, ren luft och syre, rent vatten, virke, livskvalitet
med mera till oss, men hur är det med vår del av kontraktet – lyder vi
naturens lagar? Brukar vi ekosystemen – eller förbrukar vi dem?

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 på vår hemsida.
Där finns ytterligare information och anmälningslänk: www.ksla.se.
*) Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Följ oss på Twitter – @KSLA_Academy

Trädgårdsdag på Enaforsholm
4 juli 2015 Entré 90 kr, medföljande 40 kr
10.30 Serveringen öppnar. Te, kaffe, kakor, smörgås, soppa.
11.00 Odlingsvärda perenner och ätbara växter. Marie Gunnarsson
från Västerkälen visar och berättar.
12.00 Enaforsholm Fjällgårds VD Bosse Berglund berättar om historien om
platsen och byggnaderna.
13.30 Visning av trädgården. Trädgårdsmästare Helena Nyberg berättar om
trädgården och dess växter.
14.30 Odling av gröna tak. Doktorand Svenja Deppe från Berlins universitet
berättar om sitt försök i Enaforsholm. Föreläsningen sker på engelska.
18.00 Middag för de som önskar.

Under dagen finns det ett urval av växter till försäljning från
Maries Trädgård i Västerkälen utanför Krokom.
På kvällen visar Wille Carlsson vackra foton på fjällfloran.
Enaforsholm Fjällgård • Enaforsholm 289 • 830 15 Duved

www.enaforsholm.se

Erbjudande: Logi (vandrarhem), middag, frukost: fr. 640 kr.
Info & bokning av rum/middag 0647-730 26
Varmt välkomna till Enaforsholm!

