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Den 26 augusti avtackade kanslipersonalen akademiens chefs-
bibliotekarie Lars Ljunggren, som gick i pension efter 26 år i 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tjänst.
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Lars Ljunggren (t v) uppvaktas på sin nästnäst sista dag i akademiens tjänst.  
Akademisekreterare Carl-Anders Helander håller tal och överlämnar persona-
lens avskedsgåvor. Tack för de här åren! Foto: Ylva Nordin.
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I detta nummer finns som vanligt referat från några av våra 
aktiviteter på KSLA. Vi hoppas de kan locka dig som läsare 
att besöka några av höstens alla aktiviteter hos akademien. 
Ett bra alternativ till att fysiskt delta på våra arrangemang 
är att följa våra webbsändningar, direkt eller i efterhand. 
Information finns på vår hemsida www.ksla.se 

Vår ambition är att vara den oberoende och fristående 
mötesplatsen för de gröna näringarna. En plats dit alla är 
välkomna, och där alla känner sig välkomna. En plats där 
kunskaper redovisas och erfarenheter diskuteras – allt med 
ambitionen att utveckla våra näringar på ett uthålligt sätt.

Våra donationsgårdar
Jag vill passa på att slå ett slag för våra fina donationsgårdar. 
Enaforsholms Fjällgård är en riktig pärla i västra Jämtland 
som på alla sätt är värd ett besök. Den som inte har varit där 
borde verkligen ta chansen. Och du som varit där – välkom-
men tillbaka!

Även på vår andra gård, Barksätter utanför Katrineholm, 
finns nu möjlighet att rekreera sig. Det går numera att hyra 
Bedas hus som är helt nyrenoverat. Ett enkelt litet hus, men 
fräscht och trevligt i ett vackert sörmländskt landskap. Mer 
info om det längre fram i tidningen.

Om Landskap 
Akademien har länge varit engagerad i olika typer av land-
skapsfrågor och nu tar vi ny sats igen. Inför nästa år satsar 
akademien på en ny kommitté som ska arbeta med land-

Välkomna till höstnumret 
av KSLA Nytt & Noterat!

skapsfrågor under en treårsperiod. Lägligt nog delar vår 
akademibibliotekarie Per Eriksson i en artikel med sig av 
funderingar om landskap som begrepp och ger tips om lit-
teratur i ämnet. 

Välfärd inom planetens gränser
Apropå förslag på litteratur skulle jag själv vilja tipsa om 
den nyligen utkomna boken Big World Small Planet, skri-
ven av vår ledamot Johan Rockström och ”världsfotografen” 
Mattias Klum. De beskriver behovet av ett paradigmskifte 
där vi globalt måste satsa på utveckling, men inom plane-
tens gränser. Och det brådskar, inte minst med att stoppa 
klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska 
mångfalden. 

Författarna ser goda möjligheter att få till stånd en 
verklig förändring, främst genom att utveckla ny teknik, 
en ökad resurseffektivisering och med nya modeller för cir-
kulär ekonomi. De lyfter behovet av att kombinera veten-
skapsbaserade mål med politiska beslut som främjar hållbar 
utveckling och hämmar ohållbar. Allt med det övergripan-
de målet välfärd för alla inom planetens gränser.

Denna bok understryker verkligen vikten av att världens 
ledande politiker, som snart kommer att samlas till den 
stora klimatkonferensen i Paris, inser betydelsen av dessa 
frågor och åstadkommer tydliga globala regelverk. Låt oss 
hoppas att det sker!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD

Sekreteraren har ordet

Foto: Ylva Nordin
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Det är stora pengar, men trots det är det alldeles för få som 
intresserar sig för jordbrukspolitikens utformning, utveck-
ling och effekter. Det har funnits ett tydligt motstånd mot 
CAP (Common Agricultural Policy) i svensk politik, från 
vänster till höger, vilket också har inneburit ett bristande 
engagemang i utformningen av politiken. Inte heller grans-
kas CAP i nämnvärd utsträckning av forskare.

Men det görs en del trots allt, och två studier redovisades 
vid ett seminarium hos KSLA i april. Den ena studien heter 
Vilka sysselsättnings-, miljö- och samhällsekonomiska effekter 
har jordbruksstöden? (Rapport 2014:20). Den publicerades 
av projektet CAP:s miljöeffekter som drivs av Jordbruksverket 
i samarbete med andra myndigheter. Samma år publice-
rade också Konjunkturinstitutet en rapport om ekonomiska 
styrmedel i jordbruket med fokus på miljöpåverkan: Miljö, 
ekonomi och politik 2014.

Med utgångspunkt i dessa två studier arrangerade aka-
demiens kommitté för grön ekonomi ett seminarium den 
8 april 2015 om jordbruksstöden, med drygt 60 deltagare.

Stöden bra för biologisk mångfald – och för sysselsättning
Jordbruksverkets rapport presenterades av Knut Per 
Hasund, projektansvarig och rapportens huvudförfattare. 
Han menade att jordbruksstödens miljöeffekter i flera av-
seenden är stora, både positiva och negativa. Om stöden 

togs bort skulle konsekvenserna för den biologiska mång-
falden och kulturlandskapets andra kollektiva nyttigheter 
bli allvarliga. Det gäller framförallt miljöersättningen till 
betesmark. Att jordbruksstöden bidrar till en svensk ökning 
av klimatgasutsläppen som en följd av fler idisslare i landet 
är ofrånkomligt. Motsvarande köttproduktion utomlands 
skulle dock vara sämre för klimatet, enligt publiken.

En oväntad effekt av miljöersättningarna har i analysen 
visat sig vara att de är lika viktiga för sysselsättningen som 
investeringsbidragen, även sett per stödkrona.

Omvänt kan investeringsbidragen, som är till för att 
främja jordbrukets konkurrenskraft och sysselsättningen 
på landsbygden, ha stora positiva miljöeffekter.

Allra störst sysselsättningseffekt har gårdsstödet haft, 
såväl i jordbruket och på landsbygden som i Sverige totalt, 
beroende på att detta stöd är det i särklass största. Enligt 
Jordbruksverkets rapport är åtgärderna i landsbygdspro-
grammet budgeteffektiva jämfört med sysselsättningspoli-
tiska åtgärder i andra sektorer. 

Jordbruksstödens träffsäkerhet brister
Konjunkturinstitutet (KI) får av regeringen årligen i upp-
drag att granska miljöpolitikens samhällsekonomiska as-
pekter i samråd med Naturvårdsverket. I 2014 års rapport 
har man fördjupat sig i jordbruksstödens träffsäkerhet när 

Seminarium om jordbruksstödens effekter

Stöd som styr – men vart?

– Av: KIRSTEN MORTENSEN • Foto: YLVA NORDIN –

EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, står för ca 40 % av den totala EU-budgeten. 
Till Sverige kommer 2015 från EU 6,2 miljarder kronor i gårdsstöd och 2,1 miljarder i stöd 
till landsbygdsutveckling. Tillsammans med medel från den svenska statskassan uppgår 
området Areella näringar till över 15 miljarder, vilket motsvarar en tredjedel av försva-
rets budget.
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det gäller miljö- och sysselsättnings-/fördelningspolitiska 
effekter.

Björn Carlén på KI:s miljöekonomiska enhet är en av 
sju författare till rapporten. Han berättade inledningsvis att 
författarna har begränsat sig till att beskriva jordbrukets 
inverkan på biologisk mångfald, övergödning och klimat. 
Eftersom tillförseln av kvävegödsel ökar såväl utsläpp av 
växthusgaser som ökat läckage av näringsämnen, är en av 
KI:s slutsatser att skatt på mineralgödsel för att minska kvä-
vetillförseln bör återinföras.

Den slutsats som diskuterats mest i pressen är att stödet 
till ekologisk produktion är alltför trubbigt utformat och 
ger små miljövinster. I ett EU-perspektiv är den svenska 
ersättningen till ekologisk produktion relativt hög. Detta är 
enligt författarna svårt att motivera med större miljöeffek-
ter, eftersom skillnaden mellan konventionell och ekologisk 
produktion i flera avseenden är relativt liten i Sverige.

KI säger att det vore bättre att styra direkt mot biolo-
gisk mångfald än att gå omvägen via ekologisk produktion, 
om målet är att öka den biologiska mångfalden till lägst 
kostnad för samhället. Det innebär t.ex. stöd till mångfalds-
träda eller vallodling i slättbygder, samt till slåtterängar och 
betesmarker. 

Beträffande möjligheterna till minskad klimatpåverkan 
menar KI dock att markägarna idag saknar incitament för 
att lagra kol. Detta trots att studier har visat att det finns en 
stor potential att öka kolinlagringen i den svenska skogen 
och marken genom till exempel ändrade odlingsmetoder, 
återställande av mulljordar och degraderade jordar samt 
ändrad markanvändning – åtgärder som skulle sänka kost-
naderna för att nå det nationella klimatmålet. 

Enligt Björn Carlén bör Sverige arbeta för att kunna 
tillgodoräkna sig kolsänkor vid uppfyllande av våra interna-
tionella åtaganden. Vi bör också utreda hur incitament för 
ökad kolinlagring bäst kan utformas.

Ett av målen med EU:s gemensamma jordbrukspolitik 
är ”att garantera en skälig levnadsstandard för lantbrukar-
na”. Detta verkar enligt KI ha fungerat, eftersom manliga 
jord- och skogsbrukare har endast 4 % lägre inkomster än 
män med liknande utbildning, ålder och arbetsmarknad. 

Jordbruksstöden är dock skevt fördelade. Så mycket som 
80 % av stöden går till 20 % av stödtagarna. 

Ett utförligt refererat av seminariet finns på KSLA:s hemsida: 
http://www.ksla.se/aktivitet/stod-som-styr-men-vart/
Där kan också Jordbruksverkets och Konjunkturinstitutets rapporter 
hämtas som pdf-filer.

I paneldiskussionen deltog bland andra Christel 
Cederberg, biträdande professor vid Chalmers. Hon var 
förvånad över att KI (och SCB) har bortsett från vad den 
ekologiska odlingen har betytt för minskningen av använd-
ningen av mineralgödsel. Christel Cederberg saknade en 
analys av miljöeffekterna av bekämpningsmedel, t.ex. för 
vilda humlor och bin. Hon pekade också på risken för re-
sistensbildning och menade att effekterna av bekämpnings-
medel är undervärderade. 

Många i publiken instämde i talarnas farhågor om ris-
ken för ”miljöläckage” om villkoren för den svenska pro-
duktionen försämras och produktionen flyttar utomlands. 
Visserligen blir läckaget av växtnäring och växtskyddsmedel 
till svenska vatten mindre men miljön i andra länder kan 
försämras relativt mer. Det svenska jordbrukets positiva 
miljöeffekter på biologisk mångfald och andra kollektiva 
nyttigheter i landskapet kan också minska om viss produk-
tion slås ut och ersätts med import.

Flera åhörare var skeptiska till att Sverige ständigt ska 
gå före i miljösammanhang, som man gjort de senaste 20 
åren, utan att reflektera över vilka effekter det får för pro-
duktionen. Styrmedelsdiskussionen måste i första hand fö-
ras på EU-nivå liksom jordbrukspolitiken, om arbetet med 
en nationell livsmedelsstrategi ska lyckas. Vi har inte råd att 
hitta på egna system. 

Moderator var Annika Åhnberg, ordförande i kommit-
tén för grön ekonomi. Hon summerade seminariet med 
att säga att trots att båda rapporterna har kritiserats för att 
vara ytliga och inte tillräckligt underbyggda, särskilt när 
det gäller stödet till ekologiskt jordbruk, är de viktiga och 
välkomna. Det är viktigt att i mycket högre grad börja dis-
kutera stödens effekter för såväl miljö som för företagen. 
Liksom Knut Per Hasund ansåg hon att det är bättre att 
försöka räkna på det underlag som finns, och kvantifiera 
ett intervall, än att inte räkna alls utan göra antaganden. 
Annika Åhnberg tackade till sist alla medverkande för den 
mycket viktiga diskussionen som givetvis ska fortsätta. •
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Docent Stefan Löfgren, professor Ulf Skyllberg och pro-
fessor Jon Petter Gustafsson vid SLU har på uppdrag av 
Naturvårdsverket utvärderat om skogsbrukets uttag av 
stammar, grenar och toppar (grot) försurar mark och vatten. 
I studien ingick även att jämföra påverkan från skogsbruk 
med den som det sura regnet orsakade under 1900-talets 
andra hälft. Deras slutsatser om hur mark och vatten för-
suras är delvis nya och kontroversiella. Workshopen hade 
därför som syfte att presentera och diskutera hur man kom-
mit fram till dessa slutsatser. 

Workshopen hade lockat 25 experter, som välkomnades 
av ordförande för KSLA:s skogsavdelning, professor Tomas 
Lundmark. Han inledde med att konstatera att frågeställ-

Försurar skogsbruk mark och vatten?
Detta var den övergripande frågan vid den vetenskapliga workshop som arrangerades av KSLA i samar-
bete med Naturvårdsverket och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) den 30 september 2015. Forskarna 
besvarade frågan med ett entydigt ja, men jämfört med effekterna av det sura regn som föll under 
1900-talet bedömdes skogsbrukets påverkan som låg. Deltagarna var däremot inte överens om hur all-
varlig skogsbrukets försurning är för fisk och andra djur i sjöar och vattendrag.
– Av: STEFAN LÖFGREN, SLU –

ningen ligger helt rätt i tiden med tanke på regeringens 
initiativ till nytt nationellt skogsprogram och översyn av 
skogsvårdslagen. Taktpinnen togs därefter över av 2015 års 
KSLA-Wallenberg professor Dan Binkley, från Colorado 
State University i USA, som fungerade som moderator un-
der resten av dagen.

Mindre försurningsrisk än befarat
Stefan Löfgren gav en kort bakgrund till Naturvårdsverkets 
uppdrag och markerade att mängden upplagrat organiskt 
material i marken (humus) och nederbördens salthalt har 
stor betydelse för surhetstillståndet i mark och vatten sär-

Både stamved och grot tas ut på detta hygge i Bergslagen. Avverkning – skördeuttag – leder oavsett mängd till ett permanentande av den markförsurning som 
skogstillväxten leder till. Foto: Stefan Löfgren.
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T v: En ansenlig skara skogsexperter samlades hos KSLA den sista september för att diskutera 
skogsbruk och försurning. Ovan: Therese Zetterberg och Dan Binkley. Foto: Birgitta Naumburg.

skilt i sydvästra Sverige. Therese Zetterberg, IVL Svenska 
Miljöinstitutet, har nyss disputerat vid SLU på en avhand-
ling om långsiktig påverkan på mark och vatten av grotut-
tag. Både fältmätningar och modeller indikerar att risken 
för långsiktig försurning av mark och vatten är mindre än 
befarat, enligt Therese. Däremot kan markens förråd av 
kalcium, ett näringsämne för träden, på sikt komma att 
utarmas. Hon påpekade också att modeller ska användas 
med stor försiktighet eftersom de gärna överdriver försur-
ningseffekterna. 

Även hennes kollega vid IVL, doktor Filip Moldan, var 
inne på att man ännu inte vet tillräckligt om t.ex. olika bio-
logiska återkopplingsmekanismer för att okritiskt använda 
modeller. Enligt Filip kan ett mer intensivt skogsbruk leda 
till återförsurning och överskridande av kritisk belastning 
(Critical Load) i en del områden. Filip har på uppdrag av 
Naturvårdsverket med modeller beräknat hur det svenska 
skogsbruket kan komma att påverka den kritiska belast-
ningen.

Ulf Skyllberg hade den otacksamma uppgiften att gå 
igenom den teoretiska bakgrunden till hur mark och vat-
ten försuras av skogstillväxt, surt nedfall och inflytande av 
havsvatten som då och då regnar ner. Även om publiken var 
experter väl insatta i området är detta en pedagogisk utma-
ning. Ulf klarade detta med bravur och de flesta förstod nog 
bakgrunden till de slutsatser som utredningen lett fram till, 
även om man inte alltid sympatiserade med dem. Ulf slog 
fast att de mest känsliga områdena för försurning orsakad 
av uttag av stamved och grot är skogsbäckar som dränerar 
grunda (1–2 m) jordar rika på humus och med stor variation 
i vattenkemin mellan torra och blöta perioder.

Salthalten har betydelse
Jon Petter Gustafsson följde upp Ulfs teoretiska resonemang 
med att visa hur han med hjälp av en modell testat hur mar-
ken och vattnets surhetstillstånd förändras då man ändrar 
nedfallet av surt regn, gör helträdsuttag (stamved + grot) och 
då man låter havsvatten (salt) regna på marken. Precis som 
Therese uttryckte Jon Petter en oro över att markens förråd 
av kalcium kan komma att utarmas. Försurningseffekten på 
sjöar och vattendrag av helträdsskörd bedömde han däremot 
som liten. Faktorer som påverkar salthalten i markvätskan 
är dock något som har stor betydelse för surhetstillståndet 

både på kort och lång sikt i humusrika jordar. Man måste 
därför ta hänsyn till nedfallet av havssalt och salteffekten 
kopplat till det minskade sura nedfallet då man ska tolka 
surhetstillståndets förändringar i mark och vatten. Gör man 
det kan bilden av hur vi ska tolka den historiska försur-
ningsutvecklingen komma att förändras, enligt Jon Petter.

Som inledning på diskussionen gav Dan Binkley sitt 
perspektiv från en amerikansk horisont på skogsbrukets 
försurning av marken, delvis baserat på resultat från den 
svenska markinventeringen. Hur dessa data bör tolkas såg 
han som en rejäl utmaning. Betydelsen av humus för mar-
kens surhetstillstånd och svamparnas och vegetationens in-
verkan på markens förmåga att leverera baser och närings-
ämnen (vittring) lyfte han också fram. Den mest tänkvärda 
reflektionen var kanske Dans påpekande att skog i North 
Carolina växer bättre än vilken svensk skog som helst trots 
att marken varit utsatt för intensiv vittring och utlakning 
under 500 gånger så lång tid som svensk mark. 

Försiktighetsprincipen tilltalar men utmanar
Dessa reflektioner gav en god grund till de diskussioner 
som sedan följde och som i stort sett samtliga närvarande 
deltog i. De frågor som främst diskuterades rörde metodi-
ken för markprovtagning och hur sådana data ska tolkas, 
hur kemin påverkas på vattnets väg från skog till bäck, om 
modellernas kan fånga upp dessa komplicerade skeenden 
och vilka effekter det kan få för fisk och andra organismer. 
Försiktighetsprincipen var på tapeten flera gånger och det 
var tydligt att de medverkande hade olika syn på hur an-
vändbar denna princip är. Dan Binkley konstaterade att för-
siktighetsprincipen är en tilltalande men utmanande prin-
cip. Olika personer värderar olika ekosystemtjänster olika. 
Vissa månar om blåbär, fjärilar, etc., medan andra månar 
om marken och vattnets surhetstillstånd. Skulle försiktig-
hetsprincipen tillämpas på alla de miljöproblem som finns 
skulle samhälle och industri stå utan pengar.

Workshopen är ett bra exempel på att KSLA har en 
viktig roll som värd för att diskutera vetenskapligt kompli-
cerade och kontroversiella frågor av betydelse för de areella 
näringarna. Deltagarna drar inte alltid samma slutsatser, 
men alla ges en möjlighet att förmedla sin uppfattning. 
Detta leder förhoppningsvis till en mindre svartvit bild av 
verkligheten. •
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nvändningen av det engelska ordet ”land-
scape” har sedan 1990-talet ökat, om vi får 
tro Googles Ngram. Den engelska ändel-
sen ”-scape” används också i allt fler sam-

manhang, exempelvis i ”city scape”, ”sea scape” och ”sound 
scape”. Eller Northscapes, som är titeln på en antologi från 
2014 redigerad av Dolly Jørgensen och Sverker Sörlin, med 
undertiteln History, Technology, and the Making of Northern 
Environments. ”Scape” fångar här såväl föreställningarna 
om det nordliga som de specifika och många gånger hår-
da naturförhållanden som råder i det geografiska område 
som utgörs av delar av Sverige, Finland, Ryssland, Island, 
Kanada och USA och Nordatlanten.

Antologin Med landskapet i centrum från 2003 har fokus 
på hur man arbetar med landskap inom ämnet kulturgeo-
grafi. Fjorton forskare belyser genom sin egen forskning hur 
begreppet kan användas. Redaktör är Ulf Jansson.

Värd att nämna är också Niklas Cserhalmis Fårad mark. 
Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap. Detta 
temanummer i Sveriges Hembygdsförbunds tidskrift Bygd 
och Natur 1997 ger dels en genomgång av hur landskap 
kan tolkas med hjälp av främst gamla lantmäterikartor, dels 
en översiktlig historik över den historiska förändringen av 
bondens landskap. 

Begreppet landskap fångar en rumslig dimension sam-
tidigt som det uppmärksammar vårt seende och sådant vi 
värdesätter. Detta sammanfaller med ett ökat intresse för 
rumsliga frågor generellt. Man talar om en ”spatial turn”, 
ungefär som man tidigare talat om en ”linguistic turn” (en 
vändning mot språkets betydelse och strukturerande ver-
kan). Landskapsbegreppet så som det diskuteras inom den 
akademiska världen är också på väg att få fotfäste i mer 
praktiska sammanhang. Nummer 1-2015 av Skogsstyrelsens 
tidning Skogseko tar t ex upp hur både stora och små skogs-
ägare kan arbeta med sin skog med utgångspunkt i landska-
pet. Nr 2-2015 tar även det upp landskapstemat.

Också nummer 1-2015 av Biodiverse, utgivet av CBM 
(Centrum för biologisk mångfald), tar upp landskapet – det 
i landskapet och naturen som många gånger inte kan ses 
med blotta ögat, dvs naturens och landskapets osynliga vär-
den.

Vad är ett landskap?
En anledning till den senaste tidens större intresse för de 
praktiska konsekvenserna av landskapsbegreppet är att den 
Europeiska landskapskonventionen gäller i Sverige sedan 
1 maj 2011. Enligt denna definieras ett landskap som ett 
område sådant som det uppfattas av människor och vars karak-
tär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga 
och/eller mänskliga faktorer. 

Landskap är med andra ord i det närmaste vad som helst 
som av människor uppfattas som landskap.

Det kan verka nedslående med en så pass öppen och 
vid definition men den har fördelen att vara användbar för 
att få syn på just olika mänskliga aktiviteter i våra marker. 
Och möjliga konfliktpunkter. Olika personer kan i samma 
markområde se olika landskap och värdesätter också olika 
aspekter. Begreppet landskap blir då en brygga mellan å 
ena sidan ett stycke mark eller natur och å andra sidan olika 
typer av aktiviteter och föreställningar vi människor gör oss 
om landskapet. 

Fram träder då också ett maktlandskap. Aktörer ut-
rustade med olika (och många gånger ojämlika) tillgångar 
försöker driva igenom sina intressen och ge den egna defi-
nitionen av landskap företräde. Dessa intressen kan bottna 
i ekonomiska värden, miljövärden, estetiska värden, sociala 
värden som tillgång till naturområden att ströva i, men ock-
så kulturhistoriska värden. Vinsten i denna kamp är att den 
egna uppfattningen slås fast i lag och därmed per definition 
får status av allmänintresse.  

Om Landskap
Begreppet landskap används på många olika sätt. Betydelsen glider mellan 
olika typer av vetenskapliga bestämningar och en mer vardaglig användning. 
Å ena sidan betonas t ex de estetiska dimensionerna, vilket till rätt stor del 
sammanfaller med landskapsmålarens synsätt. Å andra sidan används land-
skapsbegreppet av t ex natur- och kulturgeografer med en relativt stringent 
bestämning för att benämna forskningsobjekt.

– Av: PER ERIKSSON • Foto: YLVA NORDIN –

A
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Bruket av landskapet
KSLA har flera gånger diskuterat och engagerat sig i land-
skapsfrågor. Det har bl a dokumenterats i akademiens tid-
skrift KSLAT: Landskapet: restprodukt eller medvetet skapat? 
(nr 5-2001), Landet utanför. Landskapsestetikens betydelse för 
den urbana människan (nr 5-2009), Landskapsperspektiv. Hur 
gör det skillnad? (nr 4-2011), Inte av bröd och brädor allena. En 
skrift om skönheten i naturen (nr 2-2012), Jorden vi ärvde. Den 
svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv (nr 6-2012). 

Jorden vi ärvde har inte ett uttalat landskapsperspektiv 
men problematiserar den konflikt som uppstår kring vad 
marken ska användas till, i det här fallet att allt mindre  
arealer bördig jord används till jordbruksmark. En av för-
fattarna är Elin Slätmo, vars avhandling Jordbruksmark i 
förändring. Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig 
styrning i Sverige och Norge blev färdig förra året. Den finns 
att läsa digitalt.

Akademiens SOLMED-serie har på olika sätt tangerat 
landskapets historia. Det gäller till exempel Bruka, odla, 
hävda. Odlingssystem och uthålligt jordbruk under 400 år från 
2005 (red. Ulf Jansson och Erland Mårald), Svensk mosskul-
tur. Odling, torvanvändning och landskapets förändring 1750–
2000 (red. Leif Runefelt), Kartlagt land. Kartan som källa till 
de areella näringarnas geografi och historia (red. Ulf Jansson) 
och Patrik Olssons avhandling Ömse sidor om vägen. Allén 
och landskapet i Skåne 1700–1900 från 2012.

En intressant infallsvinkel, som knyter omformningen 
av landskapet till den politiska sfären, finns i Irene Flygares 
artikel Öppna landskap. Det agrara landskapet i efterkrigsti-
dens riksdagsdebatt i Bebyggelsehistorisk Tidskrift nr 47 från 
2004.

I avhandlingen Det agrara landskapet på vinst och förlust. 
Biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag 
från 2008 diskuterar Eva-Lotta Päiviö hur en förändrad syn 

på landskap i allmänhet men jordbrukslandskap i synnerhet 
får konsekvenser för lantbruket; följderna av att landskap 
aldrig bara är estetiska, kulturellt eller biologiskt intressan-
ta eller endast har en produktionsdimension utan många 
gånger är allt detta på en gång. Inte minst handlar det om 
hur man kan ersätta bönder för de värden de skapar och 
upprätthåller. 

Antologin Begagnade landskap – använt, vårdat och vär-
derat, utgiven av Riksantikvarieämbetet 2014 och redige-
rad av Anders Wästfelt, är också en följd av det ökade in-
tresset för landskap och ratificeringen av den Europeiska 
landskapskonventionen. Här diskuteras på vilket sätt olika 
perspektiv på landskapet och dessas institutionalisering på 
olika nivåer inom politik, vetenskap m m lett till svårigheter 
när det gäller att utforma en framtida hållbar planering och 
brukande av landskapet.

I slutet av 2014 kom Kelvin Ekelands Mångfaldens ut-
mark, som ger ett övergripande perspektiv på mängder av 
enskilda exempel på hur det svenska landskapet förändrats 
från småskaligt till storskaligt. Varför har det blivit så? 
Vilka konsekvenser har det?

Många får nog sina landskapsmässiga upplevelser när 
de reser. I Utsikter. Norge sett fra veien 1733–2020 under re-
daktörskap av Nina Frang Høyum och Janike Kampevold 
Larsen är det landskap som skapas genom den ”snitslade 
banan” av vägar och turistattraktioner viktig för hur bil-
den av nationen byggs upp. Janike Kampevold Larsen är 
tillsammans med Mari Hvattum, Brita Brenna och Beate 
Elvebakk redaktörer för antologin Routes, Roads and 
Landscapes som utkom 2011. Där samsas sociologer, konst-
historiker, kulturgeografer, arkitekter, litteraturvetare och 
traditionella historiker för att tillsammans fånga det feno-
men som transportvägar och rörelse skapar när det gäller att 
producera olika typer av landskap.

Detta är en förkortad version av en artikel i akademibibliotekets nyhets-
brev Freja, som brukar ge tips om litteratur och agrarhistoriska resurser 
– just i detta fall om landskapsrelaterade skrifter.

Historiska landskap
heter ett symposium hos akademien den 10 november där biblioteket 
är medarrangör. 
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2015 års Enaforsholmskursare vid Sylstationen. Sylarna i bakgrunden.

Enaforsholms-
kursen 2015: 
Sol och regn!

Inget år är det andra riktigt likt på Enaforsholmskursen. 
Visst handlar det som alltid om fjällkunskap, men fjället har 
ju så många olika sidor att visa upp. Och de flesta av dem 
fick vi prova på under våra sammanlagda tio mil vandring 
som gick från Enaforsholm (530 m ö h) över Högåsens låg-
fjäll (730 m ö h) till Herrklumpens högfjäll (1 288 m ö h).

Nytt för i år var att åtta Gunnar Torstensson-stipen- 
diater var med på kursen. Gunnar Torstenssons Enafors-
holmsstipendium1 har tidigare delats ut för en veckas vis-
telse på fjällgården när som helst under året, men numera 
består stipendiet av deltagande i Enaforsholmskursen. Med 
den förändringen lyckades vi blanda gammal och ung (från 
25 år till 82) och olika yrkesdiscipliner (från trädgårdsin-

Småsolig succékurs i 
      Jämtlandsfjällen

Det myckna regnandet under juli hade gjort de västjämtländska myrarna 
vattentunga. Det klafsade rejält om någon sjönk igenom eller gick vid sidan 
av spången. Men stämningen var ändå topp bland de 24 kursdeltagarna!

– Text & foto: MAGNUS J STARK –

genjör till sjuksköterska) – men det som framför allt för-
enade var det stora intresset för fjällets flora och fauna.

Tomas Staafjord var i år för första gången innehållsan-
svarig för den biologiska biten. Även om han som biolog 
själv känner sig mest hemma bland olika sorters ljung och 
starrgräs så fick vi lära oss mycket också om fågellivet. 

Bastun på Fjällgården erbjöd som alltid en behaglig 
stund mellan vandring och middag, men i år fick vi ta dop-
pen nere i Enan bakom ateljén. Vattenståndet var så högt 
och strömmen så strid att det inte gick att bada från grottan.

Vi följde inte bara A. W. Bergstens2 devis att ”känna sig 
själv” utan när veckan var slut vände vi alla hemåt med nya 
vänner och minnen för livet!

1) Åtta studenter, en från varje studentkår vid SLU, belönas varje år med ett Gunnar Torstenssons Enaforsholmsstipendium för berömvärt 
deltagande i studentkårernas idrottsliga verksamhet och/eller visat intresse och insatser i föreningslivet inom resp. idrottsförening. Stipendiet 
instiftades som en hyllning till akademihedersledamoten prof em Gunnar Torstensson på hans 90-årsdag 1985, som en erkänsla för hans 
mångåriga insatser och intresse för Enaforsholm Fjällgård. 
2) Enaforsholm testamenterades år 1937 till akademien av grosshandlaren A.W. Bergsten i Stockholm, som var hängiven målare, fotograf och 
jägare. Egendomen ligger intill Enafors järnvägsstation ca 15 km öster om Storlien i Jämtland.

•
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Överst: På väg till bastun. Nere t v: Lappljung (Phyllodoce caerulea). Nere t h: Snökana på 
Getryggen.

11KSLA Nytt & Noterat   •   nr 3  2015
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Ädellövsparken med sina tretton ädellövträd invigdes i samband med aka-
demiens tvåhundraårsjubileum och börjar nu se riktigt presentabel ut. 
Akademiledamöterna Lena Gustafsson och Åke Bruce informerade om de 
olika arternas utbredning, användning och unika egenskaper.

Strax intill har senare anlagts en barrexotpark med ett antal barrträdsarter. 
Skogsförvaltaren Jan Karlsson beskrev tillblivelsen av den och vedermödorna 
kring viltbetning m m.

Båda dessa områden kommer att bli alltmer intressanta när träden vuxit 
upp, men rönte redan nu många frågor och kommentarer.

Vid vandringen kommenterade besökarna också de relativt nyanlagda 
alléträden och den påbörjade restaureringen av en förvuxen lindberså. Till 
vintern kommer även ett alområde mot sjön att huggas igenom för öka skön-
hetsvärdena. 

Exkursionen avslutades på Risön, en drygt 20 hektar stor ö som genom-
gått en omfattande restaurering för att återskapa betesmark under ett vackert 
ekbestånd. Ön har fått en ny landförbindelse och de som besökt ön tidigare 
kunde konstatera en remarkabel förändring tack vare de betesdjur som nu 
finns på ön. Till sist berättade Barksätters nye jordbruksarrendator Håkan 
Persson om sin verksamhet.

Efter en intressant och givande eftermiddag såg besökarna fram emot nya 
exkursioner!

Guidad tur på Barksätter
Förra året presenterades en omfattande landskapsvårdsplan för Barksätter. 
Den blev omskriven av lokalpressen och KSLA blev kontaktad av ett antal 
privatpersoner som undrade om vi inte kunde ordna en guidad tur. Så blev 
fallet och i början av september ordnades en exkursion. Tjugofem intresse-
rade närboende, hyresgäster med flera mötte upp till vandring till de intres-
santa besökspunkter som nu finns runt gården.
– Av: CARL HENRIC KUYLENSTIERNA, ordf Baksätterstiftelsen • Foton: LENA GUSTAFSSON –

Jan Karlsson berättade om barrexotparken.

Naverlönn är ett av de ädla lövträd som kan beses i 
Barksätters ädellövspark.

Förbindelsen till Risön.
•
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Ledamöter och andra intresserade kan nu hyra nyrenoverade 
Bedas hus – dygnsvis eller hela veckor. 
I huset finns två bra sovrum, ett arbetsrum och en 
”groggveranda” med utsikt över sjön Bjälken på över- 
våningen. På nedervåningen en sovkammare, vardags-
rum med bäddsoffa, matrum, kök och ett trevligt bad-
rum. Plats för 7 övernattande gäster. 
Fin sjöutsikt och tillgång till brygga 
och bad i sjön Bjälken.

Akademiens egendom Barksätter ligger vid sjön Bjälken, ca 3 km väster om Östra Vingåkers kyrka strax utanför Katrineholm i 
Södermanland. Egendomen donerades till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien år 1983 av fru Mary Francke-Gustafson för att 
bevaras som ett sammanhållet sörmländskt jord- och skogsbruk. Arealen omfattar ca 640 hektar varav 523 hektar produktiv skogs-
mark och ca 100 hektar åker. Förvaltningen och driften vid Barksätter handhas av en stiftelsestyrelse tillsatt av akademikollegiet. 

Barksätter, huvudbyggnaden. Foto: Lena Gustafsson.

Kontakt
Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, 070-661 14 71.

Välkommen att hyra
”nya” Bedas hus!

Priser 
Ledamöter och personal: 
500 kr/dygn och 3 000 kr/vecka.
Externa gäster: 
1 000 kr/dygn och 6 000 kr/vecka.
Studenter, forskare och de 
som genomför uppdrag åt 
Barksätterstyrelsen: gratis.
I priset ingår självhushåll
och städning.

Nyrenoverade Bedas hus på Barksätter. 

Nedan: Köket och utsikt mot sjön från verandan. Foton: Stefan Hägg.
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Ronny Pettersson, bokens redaktör och författare till den stora sammanhål-
lande artikeln, gav några exempel ur sågverksnäringens historia. Han visade 
särskilt på dess förmåga att överleva trots de kraftiga upp- och nedgångar 
som branschen genomgått under åren.

Detta var även en aspekt som forskaren och kommentatorn Sten Nilsson 
utvecklade. Han kunde visa att från sekelskiftet 1900 var det goda år för 
sågverksnäringen under endast en knapp tredjedel av tiden, då branschen 
kunde göra stora vinster. Resten av tiden var mer eller mindre stora förlust-
år. Sågverksnäringen är förmodligen den exportbransch som haft de största 
svängningarna mellan hög- och lågkonjunktur över tiden.

Något som kanske förklarar mycket av sågverksnäringens konst att över-
leva är att den genomgått en snabb teknisk utveckling. Detta har lett till en 
väldig produktivitetsökning per anställd under ett och ett halvt sekel, vilket 
Thomas Thörnqvist, en av artikelförfattarna i boken visade.

Fay Lundh Nilsson, också en av artikelförfattarna, berättade om hur yr-
keskunskaperna kunnat överföras till de unga som arbetade i sågverken. Det 
traditionella sättet var att man blev upplärd efter hand på själva arbetsplatsen 
och jobbade sig upp från exempelvis märkpojke till sågare. Det tog lång tid 
att ordna organiserad utbildning och som en följd av detta tog det lång tid 
för sågverkens arbetare att skaffa sig en yrkesidentitet.

Jan-Åke Lundén, som varit en av de sammanhållande i det mångåriga 
skrivarprojektet, berättade om den stora uppslutningen i branschen bakom 
hela detta långvariga projekt. Boken har kunnat finansieras genom generösa 
bidrag och stödköp av boken från sågverkens och skogsbranschens organi-
sationer och företag.

Kvällens presentationer åtföljdes av ett mingel där många – inte minst 
branschfolket från olika delar av landet – fick tillfälle att träffas och utbyta 
erfarenheter. Boken har också blivit väl mottagen av marknaden och efter-
frågan på den är hög.

– Av: PER THUNSTRÖM • Foto: JIMMY LYHAGEN –

Boken Sågad skog för välstånd. Sågverksindustrins historia i Sverige 1850–
2010 presenterades på akademien den 25 augusti. Många har uttryckt sin 
uppskattning över att äntligen få näringens historia samlad och beskriven 
ur många aspekter – allt från den tekniska utvecklingen till hur sågverksar-
betet skildrats i skönlitteraturen. Vid boksläppet gav de olika presentatio-
nerna prov på detta breda perspektiv. 

Såg vid såg jag såg...Såg vid såg jag såg...

Akademiledamoten Thomas Thörnqvist talar om sågverksteknikens utveckling vid boksläppet.

• Ur boken: Stabbläggare Karl Östman, 1916. Ateljé Waags-
böe, Sundsvall. Källa: Sundsvalls museums fotoarkiv.
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Detta är den tredje upplagan. Den första kom ut 2001 och 
den andra 2009, bägge med titeln The Swedish Forestry 
Model. Målgruppen för Forests and Forestry in Sweden är i 
första hand internationella och policyskapande aktörer.

Syftet med skriften är att informera om det svenska skogsbru-
ket och hur regelverk och andra processer är riggade för att 
skogsbruket ska vara hållbart, lyfta fram innovationer och 
nya produkter och beskriva de befintliga värdekedjorna som 
inom överskådlig tid kommer att stå för den övervägande 
delen av produktionen och som skapar förutsättningar för 
det skogsbruk som vi bedriver i Sverige. Skriften ska också 
visa på utmaningarna med den svenska modellen.

Äntligen är den klar! Skriften...
Forests and Forestry in Sweden
– Av: BIRGITTA NAUMBURG –

Akademiens skogsskötselkommitté. Foto: Marie Larsson-Stern.
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Skriften har tagits fram i samarbete med SLU, Umeå univer-
sitet, Skogforsk, LRF Skogsägarna, Skogsstyrelsen och 
Skogsindustrierna. Arbetsgruppen har jobbat intensivt un-
der året för att få den klar till FN:s världskogskongress i 
Durban, Sydafrika, och det blev den.

Vi hoppas att skriften ska komma till nytta och att den sprids i 
det internationella samfundet. Den går att ladda ned från 
KSLA:s hemsida. Därifrån går det även att beställa den 
tryckta versionen. Ledamöter i KSLA kan beställa ett gratis 
exemplar – kontakta i så fall akademijägmästare Birgitta 
Naumburg. •

15KSLA Nytt & Noterat   •   nr 3  2015
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Våra senaste publikationer
SOLMED 70  Sågad skog för välstånd
Sågverksindustrins historia i Sverige 1850–2010
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 sågverksindustrin 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, mark-
nadsföring, produktutveckling, etc. I centrum står industrins kraftfulla expansion från mitten av 
1800-talet och därefter behandlas branschens växlande öden fram till våra dagar, även inbegri-
pet de sociala och politiska aspekterna. 

Boken har till stora delar finansierats av sågverks- och skogsbranschens organisationer och 
företag.
Red. Ronny Pettersson. 592 sidor. ISBN: 978-91-86573-61-4

Forests and forestry in Sweden
Sweden is a country dominated by forests and forestry is vitally important for the national eco-
nomy. Swedish forests and forestry are shaped by the country’s natural conditions, its history, 
forestry research, the knowledge and experience of the forest owners, and the tradition of seek-
ing solutions based on mutual respect, understanding and compromise.

This booklet provides an overview of the values and goals that are embodied in Swedish 
forest policy and practice today. It describes the nature and scope of the involvement of politi-
cians, government agencies, research institutions, forest owners, industry, non-governmental 
organizations and other stakeholders in the forest sector.
Produced in cooperation with the Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå University, the 
Swedish Forest Industries Federation, the Federation of Swedish Family Forest Owners, the Swedish 
Forest Agency and the Forestry Research Institute of Sweden.
24 pages.

Akademiens böcker och andra publikationer går att beställa på vår hemsida, www.ksla.se – och oftast även att ladda ner!

Anders Wall med 2015 års landsbygdsstipendiat, Otto Ramsey.
Otto Ramsey från Skäret, Skåne,bidrar som ung lammuppfödningsentreprenör till den lokala 
landsbygdsutvecklingen. Genom företaget Kulla Lamm hanterar han på ett ekologiskt sätt alla led 
från jord till bord – från uppfödning med kött-, ull- och skinnproduktion till såväl egen restaurang 
med företrädesvis lokala råvaror som grossistverksamhet och gårdsbutik.

100.000 kr och brett nätverk 

till ung entreprenör på landsbygden
Nominering till Anders Walls landsbygdsstipendium 2016

Framåtanda, initiativförmåga och kreativitet får landsbygden att leva och utvecklas. Anders Walls Stiftelses årliga stipendium på 
100.000 kr har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling. Stipendiaten för-
väntas också delta i ett brett och aktivt nätverk – Wallumni.
Vi söker kvinnor och män i 20–30-årsåldern som visar entreprenörskap och nyskapande med produkter eller tjänster som gagnar 
näringslivsutvecklingen på landsbygden. Verksamheten ska kännetecknas av uthållighet, ekonomisk stabilitet och skapande av 
arbetstillfällen, gärna med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik.

Nomineringsblankett och mer information finns på www.ksla.se.
Information: Kenneth Alness, tel 070-514 47 14.

Nomineringen ska vara inne hos KSLA senast den 2 november 2015.
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Till dags dato har 187 ”estates” 
om nära 1 miljon hektar i 17 EU-
länder fått Wildlife Estates-diplom. 
Genomsnittsarealen hos diploman-
derna är således drygt 5 000 hektar. I 
Sverige har 19 gårdar hittills erhållit 
diplom. Flera av de svenska Wildlife 
Estates ägs och drivs av KSLA-
ledamöter .

Effektiv naturvård på enskild egen-
dom är utgångspunkten. Men det hela 
ska också gå ihop ekonomiskt och går-
dens hus och anläggningar ska skötas 
om i riktningen ”landsbygdsutveck-
ling med god kulturhänsyn”. Gården 
ansöker om att bli en Wildlife Estate, 
granskas och godkänns eller föreslås 
förbättra sitt wildlife-management 
och komma tillbaka. 

Jag är Wildlife Estates-rådgivare 
för Europas boreala zon och jag 
samarbetar tätt med Finland. 
Akademiledamoten Torsten Mörner 
är WE-rådgivare för Europas ark-
tiska zon och Gustav Hagemann på 
Ruuthsbo egendom utanför Ystad är 
Sverigerepresentant i WE-styrelsen.

Den 14–16 september höll WE sitt 
årsmöte i Trujillo i Spanien. Jag del-
tog, bland annat i seminariet “What 
benefits does WE label bring to land 
managers and the whole society?” 
I ett av anförandena berättade Dr. 
James N. Levitt från Lincoln Institute 
i USA om WE-liknande initiativ i 
USA, Australien och Nya Zeeland 
och på vilket sätt man i dessa länder 
ges ”incentives” om man sköter sina 
egendomar väl ur wildlife-synpunkt. 
Han visade också tydliga siffror från 
USA på att naturvårdsinsatser genom 
intresserade och motiverade mark-
ägare är mycket effektivare än om 
”Government or State” genomför åt-
gärderna. Från spanskt och från portu-
gisiskt håll redogjordes för de arbeten 
som pågår att ge WE-skattelättnader 
nationellt.

Svenska Jordägarförbundet är medlem i European Landowners’ Organization (ELO), som i samarbete med EU har skapat ett diplom 
för god wildlife-förvaltning som gäller för fem år i taget. De har inspirerats av Natura 20001 och stort fokus ligger på ansvarsfull jakt, 
på biologisk mångfald bland fåglar, däggdjur, reptiler, amfibier, fiskar och evertebrater2 och på pollinationsfrämjande växtlighet där 
goda insekter trivs.

1) Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Här 
finns korkekslundar i Spanien, öde hedar i England, blommande 
alpängar i Österrike, täta bokskogar och forsande älvar i Sverige... 
Källa: Naturvårdsverket.
2) Gruppen Evertebrater, ryggradslösa djur, innefattar alla de djur-
grupper som inte ingår i ryggradsdjuren (blötdjur, leddjur, arm-
fotingar, nässeldjur m fl).
Källa: Wikipedia.

– Av: ÅKE BARKLUND,  KSLA:s förre VD • Foto & ill: från Wildlife Estates presentationsfolder – 

Ett kvalitetsdiplom

Under dagarna i Trujillo pratade 
jag med ett dussintal innehavare av 
Wildlife Estates-diplomet från olika 
länder om varför de själva tycker att 
en WE-label är viktig. Det blev tre 
överlappande typer av svar:

– Jag tycker Wildlife är mycket 
viktigt, vill få kvitto på att jag jobbar 
på rätt sätt och jag vill utveckla min 
egendom ytterligare i WE-riktning.

– Jag anser att WE-systemet leder 
framåt och vill med mitt engagemang 
sprida kunskap bland andra markägare 
så att det blir fler Wildlife Estates med 
ökat inflytande.

– Efter hand kommer samhället att 
uppskatta Wildlife Estates och vilja ge 
erkänsla och uppmuntran i form av 
ekonomiskt stöd, skattelättnader eller 
liknande.

Hur kopplas Wildlife Estates till 
KSLA?, kan någon undra.

KSLA assisterar sedan lång tid 
European Landowners’ Organization 
och Friends of the Countryside Anders 
Wall Award. Wildlife Estates är en 
parallell med extra fokus på djur och 
jakt, se vidare www.wildlife-estates.eu 

för god 
förvaltning

•
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24 april
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien är inte formell remissin-
stans i denna fråga men har ändå lämnat synpunkter på Vatten- 
myndighetens samrådshandlingar för den nya vattenförvaltning-
en. Samma remissvar har lämnats till samtliga Vattenmyndigheter.

Sammanfattning av svaret
KSLA delar Vattenmyndighetens uppfattning om att det är 
nödvändigt att genomföra ytterligare åtgärder även inom jord- 
och skogsbruket för att nå hållbar status på våra många inlands-
vatten och det kustnära havet.

Arbetet med de olika åtgärder som Vattenmyndigheterna fö-
reslår är mycket omfattande. Ett stort antal vatten ska åtgärdas, 
ofta med en komplex påverkansbild. Vattenmyndigheterna har 
genomfört ett viktigt arbete för att kartlägga olika vattenföre-
komsters status vilket gett mycket ny kunskap, men också visat 
på svårigheter att finna heltäckande mätdata. Ambitionen att 
förteckna möjliga åtgärder i ett ”åtgärdsbibliotek” är också lov-
värd. Lika angeläget är det att tydliggöra vad som är en rimlig 
tidsskala för att nå förväntad förbättring. I många fall har det 
varit nödvändigt att revidera fastlagda nivåer på förväntad ef-
fekt av genomförda åtgärder. Det är viktigt att göra en skälig-

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.

Läs remissvaret i sin helhet här:
http://www.ksla.se/remisser/remissvar/samradshandlingar-ny-vattenforvaltning/

hetsprövning av föreslagna åtgärder inom ramen för innehållet 
i Miljöbalken.

Principen att utgå från nuvarande situation och läsa av effek-
ten av insatta åtgärder vid cykelns slut är en intressant arbets-
modell. Samtidigt ställer detta krav på att ett väl underbyggt 
utgångsläge redovisas och att kostnadseffektiva åtgärder väljs. 
Innebörden och konsekvensen av att arbeta med miljökvali-
tetsnormer som utgör juridiskt bindande styrmedel behöver 
tydliggöras. Sverige är, oss veterligen, det enda land i EU som 
valt denna modell med förslag på tvingande åtgärder utöver 
vad som är grundläggande lagkrav. Det är viktigt att arbetet 
bygger på en helhetssyn där företagande och konkurrenskraft 
värderas tillsammans med nödvändiga insatser för en hållbar 
vattenhushållning.

Fokuseringen på ytterligare lagkrav, föreskrifter och ut-
ökad kontroll ska vägas mot hittills framgångsrika insatser som 
bygger på lantbrukarnas kunskap och drivkraft för att arbeta 
med kostnadseffektiva åtgärder. KSLA vill framhålla vikten av 
att hitta en effektiv styrmedelsbalans för att kombinera lant-
brukarnas kunnande och drivkraft med föreskrifter och utökad 
kontroll.

Synpunkter på Skogsstyrelsens Samrådshandlingar för en ny vattenförvaltning

8 augusti
Sammanfattningsvis anser KSLA följande:
• KSLA är positiv till såväl utredningens bakgrundsbeskrivning 
som de förslag som framförs.
• KSLA instämmer i utredningens tydligt framförda uppfattning 
om att människor och företag i glesbygd har rätt till en grund-
läggande nivå av kommersiell service och att det krävs särskilda 
insatser och stöd för att denna service ska kunna upprätthållas.
• KSLA vill betona att en utbyggnad av bredbandsnätet är 
grundläggande för möjligheterna att leva och försörja sig på 
landsbygden. Den service som utredningen behandlar är helt 
beroende av fungerande bredband och god mobiltäckning.
• Utredningen har på ett föredömligt och analyserande sätt vi-

Läs remissvaret i sin helhet här:
http://www.ksla.se/remisser/remissvar/service-i-glesbygd/

Synpunkter på betänkandet  Service i glesbygden, SOU 2015:35, regeringskansliets Dnr N2015-2989-HL

sat på hur de tillgängliga resurserna i Landsbygdsprogrammet 
(750 miljoner kronor) kan användas för att utveckla kommersiell 
service i glesbygd.
• KSLA anser att kommunerna bör ta ett större ansvar för att 
tydligare och mer långsiktigt beakta behovet av service i sina 
översiktsplaner.
• Enligt KSLA:s uppfattning är det i ett längre perspektiv endast 
en starkare ekonomisk bas som kan ge underlag för fler invå-
nare och bättre service på landsbygden. Tillgång till god kom-
mersiell service och samhällsservice är dock en förutsättning 
för företagsutveckling.
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Stiftelsens huvudsakliga uppgift är att befordra och 
understödja en fördjupad teknisk-vetenskaplig växt-
näringsforskning. Syftet är att åstadkomma praktiskt 
tillämpbara, ekonomiskt betydelsefulla och miljömäs-
sigt uthålliga resultat.

• Stiftelsen ska belysa frågor om effektiv produktion 
med ansvar för hushållningen av naturresurserna i jord 
och skog.
• Stiftelsen ska finansiera forskning kring växtnäring-
ens miljöpåverkan.
• Stiftelsen ska vara i mellanledet mellan grundforsk-
ning och en- eller fleråriga försöksserier.
• Stiftelsen ska finansiera både grundforskning och till-
lämpad forskning.
• Stiftelsen ska ta ställning till generella frågeställning-
ar och inte till enskilda företags produkter.
• Stiftelsen strävar inte efter någon särskild andel som 
ska anslås till jord respektive skog.

Anslagens storlek och inriktning
• Stiftelsens medel ska ses som kompletteringspengar 
till de större summor som delas ut av forskningsråd 
eller i EU-projekt.
• Stiftelsen ser gärna att sökanden samverkar med 
andra aktörer och på så sätt växlar upp med pengar. 

Stiftelsen har störst möjlighet att göra nytta genom 
att stödja:
• Kompletterande medel till stora ansökningar inom 
universitet och forskningsinstitut.
• Aktuella fältförsöksfrågor.
• Litteraturgenomgångar av tidigare känd forskning.
• Kunskapssammanställningar av tidigare försök.
• Workshops.
• Examensarbeten – som del i ett större forskningsar-
bete under vetenskaplig handledning.

Stiftelsens ändamål är att verka för jordbrukets from-
ma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och 
byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets 
områden med företräde för åtgärder till förbättrande 
av arbetsmiljön. Med skogsbruk avses i detta fall det 
som bedrivs i anslutning till jordbruk.

Bidrag utdelas till utbildnings-, försöks- och forsk-
ningsverksamhet. Max. bidrag som kan beviljas:
250 000 kronor.

Av ansökan ska framgå att sökande/medsökande har 
relevant kompetens för att genomföra projektet samt 
hur resultaten från projektet kommer att dokumente-
ras och spridas.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser anslag/stipendier ur:

Stiftelsen
SLO-fonden

Stiftelsen Svensk
Växtnäringsforskning

Disponibla medel: 2 000 000 kronor Disponibla medel: 500 000 kronor

Information om stiftelserna och anvisningar för ansökan finns på www.ksla.se/anslag-stipendier/.

Ansökan, som görs via nätet, ska vara KSLA tillhanda senast den 2 november 2015 kl. 17.00. 

Besked meddelas i vecka 51, 2015.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), telefon: 08-54 54 77 00, akademien@ksla.se



8 okt – Akademisammankomst*
Vad innebär urbaniseringen för skogsnäringen?
Allt färre känner koppling till skog och natur, samhällstjänsterna på 
landsbygden minskar. Hur ska skogsnäringen hantera de utmaningar 
och möjligheter som urbaniseringen skapar? Sänds på internet.

14 okt – Håstadiusseminarium nr 1, på SLU Alnarp
Optimerad spannmålsodling – dåtid, nutid och 
framtida konkurrenskraft
Vi fokuserar på sydsvensk odling – hur ser det lönsamma spannmåls-
företaget ut? Det gäller inte bara att producera mycket utan också att 
göra bra affärer. Med Håstadiuspristagaren Dave Servin.

28 okt – Seminarium
Forskning för gröna näringar
Akademiens Forskningspolitiska kommitté inbjuder här till en öppen 
diskussion om utformningen av den gröna sektorns underlag till hös-
tens forskningsproposition. Sänds på internet.

3 nov – Workshop*
Skötselstrategier för olika målskogar
Önskvärda framtidsskogar har definierats av grupper med olika intres-
seinriktningar. Vilka åtgärder och strategier inom skogsskötsel kan 
skogsägare använda för att nå ett urval definierade mål?

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?

12 nov – Akademisammankomst*
Hållbar intensifiering (preliminär titel)
Programmet är inte fastställt ännu.

17 nov – Seminarium
Mat som märks
Värdet av och intresset för märkning av mat debatteras idag. Här pre-
senterar vi fakta om livsmedelsmärkning och ger olika intressegrupper 
möjlighet att föra fram sina argument.

24 Nov – Seminar
Scientist responsibility for transforming knowledge 
into policy
Is it true that scientists are losing influence regarding social develop-
ment? And is the scientific community responsible for providing knowl-
edge, insights and relevant input to policymakers?

25 nov – Seminarium
Nedåt eller uppåt för mångfalden i skogen?
Man kan inte se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Vi dis-
kuterar olika perspektiv på hur det går för den biologiska mångfalden 
i skogen. Samarrangemang med LRF Skogsägarna. Sänds på internet.

2 Dec – Seminarium
Water buffaloes in Sweden 6 years later – 
what has happened?
A new farm animal is being established in Sweden. This seminar aims 
to summarize the process and results so far, and the future prospects of 
keeping water buffaloes in the Swedish countryside.

*) Endast för ledamöter och/eller särskilt inbjudna.
    Webbsändningar är öppna för alla.

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.

Beställ information från akademien
Vill du ha information via e-post om akademiens arrangemang, publikationer o s v så är det enklaste

att du skickar ett e-postmeddelande till akademien@ksla.se och talar om det.

Följ oss på Twitter – @KSLA_Academy. Vi finns också på Facebook – Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Kalendarium


