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Det här året, och inte minst hösten, har samhällsdiskussionen präglats 
av klimatfrågor och flyktingfrågor. Frågor som på många sätt hänger 
ihop. Slutomdömet från klimatmötet i Paris är att det får ses som 
en stor global framgång, även om långt ifrån alla problem har får en 
lösning. Däremot har problematiken kring flyktingsituationen i värl-
den snarare eskalerat under senare tid. Här krävs ett mycket större 
engagemang av alla, inte minst de stora globala aktörerna. Världens 
stormakter som USA, Ryssland och Kina borde ta ett större ansvar – 
då menar jag inte militärt utan genom aktiva handlingar för att skapa 
bättre förutsättningar för fredliga lösningar runt om i världen. Precis 
som med klimatfrågorna skulle ett starkare stöd kunna ge FN kraft för 
betydligt mer offensivt arbete med konfliktlösning än vad vi upplever 
idag.

KSLA har under många år engagerat sig inom miljö- och klimatfrågor. 
Frågorna har en framskjuten plats i vår verksamhet men vi skulle sä-
kert kunna göra betydligt mer. En ny aktivitet som startat under året 
som gått är det vi kallar KSLA:s Miljöseminarium. Avsikten är att 
varje år arrangera ett akademiövergripande seminarium där aktuella 
miljöfrågor får speciellt fokus. Initiativet till seminarieserien togs av 
ledamoten Margareta Ihse som också var moderator för det första se-
minariet ”Bruka utan att förbruka – om ekosystemtjänsternas bety-
delse för att föda en värld utan att förstöra den”. Läs ett referat från 
seminariet längre fram i tidningen.

Frågor kring hur vi brukar och bevarar våra biologiska resurser är väsent-
liga i akademiens arbete att främja jord- och skogsbruk i ett uthål-
ligt samhällsperspektiv. Tyvärr tenderar förståelsen för brukarfrågor 
hos allmänheten att bli allt svagare. Här har vi ett stort och viktigt 
uppdrag. Ett uthålligt jord- och skogsbruk är en viktig resurs för att 
minska den negativa miljö- och klimatpåverkan som främst använd-
ningen av fossil energi skapar. Genom ett klokt brukande kan odling, 
med hjälp av fotosyntesen, binda stora delar av den koldioxid som är 
så negativ ur klimatsynpunkt.

Akademiens uppdrag är att identifiera kunskapsbrister kring brukande 
och bevarande av naturresurser och att lyfta fram och föra ut kun-
skap på området. Forskning är självklart en viktig del i kunskaps-
uppbyggnaden, men resultaten av forskningen måste också komma ut 
och få tillämpning i samhället. En oroande trend är att många av våra 
politiker, på olika nivåer, allt mindre ser vetenskapen och forskarnas 

Välkomna till julnumret av KSLA Nytt & Noterat!

kunnande som viktiga beslutsunderlag. Många 
gånger får samhällsopinionen och intresseorga-
nisationer ett allt för stort inflytande på vik-
tiga samhällsutvecklande beslut. Ett mycket 
uppskattat seminarium med titeln ”Scientist 
responsibility for transforming knowledge into 
policy” belyste just dessa frågor. Huvudtalare 
var EU-kommissionens tidigare vetenskapliga 
chefsrådgivare Dame Anne Glover, som med 
skarpa formuleringar väckte stort intresse. Kort 
redogörelse finns här i KSLA Nytt & Noterat.

KSLA har valt ett nytt presespar för kommande 
fyraårsperiod, Lisa Sennerby Forsse och Björn 
Sundell. De tillträder sina poster som akade-
miens ordförande och vice ordförande vid vår 
högtidssammankomst den 28 januari 2016. Jag 
vill här passa på att för hela akademiens räk-
ning tacka vårt avgående presespar Kerstin 
Niblaeus och Bo Andersson för ett fantastiskt 
gott arbete – och för ett mycket bra samarbete!

Med detta önska jag alla läsare en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD

Sekreteraren har ordet

Foto: Ylva Nordin
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Ekosystem är basförutsättningar för hållbar utveckling 
med kretsloppstänkande, men ekosystemtjänsterna kostar 
i allmänhet inget att använda och uppskattas... inte efter 
förtjänst. Om detta handlade KSLA:s seminarium ”Bruka 
utan att förbruka – Om ekosystemtjänsternas betydelse 
för att föda en värld utan att förstöra den”. Seminariet den 
4 november 2015 fokuserade på biologisk mångfald och var 
det första i en serie seminarier för miljöfrågor med inrikt-
ning på hållbar utveckling.

– Hållbar utveckling beskrivs ofta som en trebent pall 
som människan kan sitta på. Benen, som är lika stora, ut-
görs av ekonomisk, ekologisk och social utveckling. När 
vi talar om att åstadkomma ett hållbart samhälle måste vi 
bemöta fem viktiga frågor, sa dagens moderator Margareta 
Ihse. De är hotet mot odlingsmarken, hotet mot den biolo-
giska mångfalden, läckage av markens organiska kol- och 
kväveföreningar, vårt beroende av fossila bränslen och vårt 
förhållande till djuruppfödningen.

Historisk exposé
Margaretha Ihse tog avstamp i den engelske renässansfilo-
sofen Francis Bacons idé om att man måste lyda naturen för 
att kunna behärska den. Men i dag – 400 år senare – talar 
vi inte längre om naturen som vår tjänare. Istället pratar vi 
om ekosystemtjänster, som naturen tillhandahåller och som 
människan är direkt eller indirekt beroende av för sin hälsa, 
sitt välbefinnande och sitt liv.

Historikern Sverker Sörlin gick också ända tillbaka till 
1600-talet. På den tiden kände människan mest oro och 
rädsla för naturen. Synen på naturen ändrades efter hand, 
men inte förrän på 1950-talet började man tala 
om miljö och hållbarhet. System, planetära 
gränser, kontrakt, trösklar, kaskader, 
antropocen och liknande termer hör 
2000-talet till.

Från växtnäringsläckage till klimat
När Margareta Ihse gick igenom KSLA:s miljöengage-
mang genom åren var hon självkritisk. Först 1987 bildades 
ett miljö- och naturresursutskott, på Valfrid Paulssons ini-
tiativ. Han var Naturvårdsverkets förste GD och därefter 
preses vid KSLA. 

Margareta Ihse redovisade akademiens miljöengage-
mang mellan 1978 och 2015 uppdelat på blåa och gröna 
frågor. Till de blåa hör klimat, luftföroreningar, försurning, 
kemikalier/växtskydd/bekämpningsmedel, övergödning 
och växtnäringsläckage. Bland de gröna återfinns biologisk 
mångfald, artutarmning, mark- och landskapsförändring, 
naturvård, skyddade områden och allemansrätt samt kul-
turlandskap, odlingslandskap och historia.

I början behandlades övervägande blåa frågor, framför 
allt växtnäringsläckage, och det första miljöseminariet hölls 
1983. Växtnäringsläckage är en av de frågor som återkom-
mit med jämna mellanrum.

Bruka utan att förbruka

Med ekosystem-
tjänster i fokus

– Av: MARIA LARSSON, Liv Journalistik –

Biodlare i Sverige producerar honung till ett värde av minst 
100 miljoner kronor årligen. Honungsbina pollinerar dessutom 
många grödor och odlingar, alldeles gratis. Utan pollinering blir 
det inga äpplen och utan honungsbin minskar äppelskörden till 
en fjärdedel. Binas pollinering är ett exempel på en ekosystem-
tjänst.

Hållbar utveckling som en trebent pall. 
Det tål att tänka på. 
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På 1990-talet började de gröna frågorna bli vanligare 
och kulturlandskapsfrågor återkom ett par gånger. En topp 
inföll 1993, efter Rio-konferensen, med 11 miljöseminarier. 
År 2003 dök klimatet upp för första gången, i seminariet 
”Klimatet och skogen”. 

– Sammanfattningsvis har det arrangerats en uppsjö av 
seminarier men KSLA har inte varit ledande. Ofta hölls 
ett seminarium på ett tidigt stadium men sedan släpptes 
frågan. Allas ansvar har blivit ingens ansvar, konstaterade 
Margareta Ihse.

Sveriges avtryck i miljöpolitiken
FN var också ganska sent ute med att ge miljöfrågor en egen 
plattform. FN:s första miljökonferens hölls i Stockholm 
1972. År 1992 var det dags igen, denna gång i Rio de 
Janeiro. Då hade det blivit miljö och utveckling, biologisk 
mångfald kom in bland miljöfrågorna och handlingspro-
grammet Agenda 21 antogs. Efter ytterligare tjugo år följ-
des den upp med en ny konferens i Rio de Janeiro, ”Rio+20”, 
som handlade om hållbar utveckling.

Det var ingen tillfällighet att FN:s första miljökonferens 
hölls i Sverige, för Sverige var relativt tidigt med att ta mil-
jöfrågorna på allvar.

– Sverige är bland de bästa i klassen men det krävs fort-
satta ansträngningar för att gå före. Vi är fortfarande ett 
utvecklingsland när det gäller hållbarhet. Konsumtion och 
produktion är drivkrafter i vårt export- och importberoende 
land. Det orsakar miljöproblem i andra länder, sade Eva 
Thörnelöf, avdelningschef på Naturvårdsverket. 

Hon behandlade den svenska miljöpolitiken utifrån 
FN:s millenniemål, OECD 2014, EU:s jämförelse mellan 
länder, Naturvårdsverkets egna utvärderingar och Göteborg 
stads miljömålsarbete 2015. Vi har börjat relativt sent med 
att undersöka hur vår konsumtion orsakar miljöproblem i 
andra länder. Inte minst får det konsekvenser för vår mat-
konsumtion, eftersom vi importerar närmare hälften av den 
mat vi äter.

Hotet mot åkerjorden
Vetenskapsjournalisten Peter Sylwan utgick från Margareta 
Ihses fem viktiga frågor och kastade sig liksom Eva 
Thörnelöf mellan globalt, nationellt och lokalt. Han var 
framför allt inriktad på nuet och framtiden.

– FAO säger att år 2050 kommer vi att vara tre miljarder 
fler människor på jorden. Minst. Det betyder att vi behöver 
50–100 procent mer mat, till priser som människor har råd 
med. Från samma åkrar, för så mycket mer odlingsbar åker-
mark finns inte. Denna avkastningsökning ska klaras på 
knappt 40 år. Men de senaste 40 åren har vi förlorat nästan 
en tredjedel av åkerjorden i markförstöring. Det är hisnande 
obehagliga siffror, fastslog han.

Han gick från det globala perspektivet till det lokalt 
skånska. En stor andel av jordbruksmarken i Skåne har 
hamnat under asfalt och betong – och det är inte den säms-
ta åkerjorden som hamnat där. Den kvarvarande hotas av 
att blåsa eller spolas bort.

– Så här ser det ut från mitt fönster där hemma. Jorden 
blåser bort, sade Peter Sylwan och visade bilder på skånsk 
jordflykt – ett jordbrukslandskap till synes i dimma.

Motsvarande 4 000 långtradarlass skånsk åkerjord tip-
pas i Östersjön varje år och så ser det ut i resten av Sverige 
också, utom där vi har hästar och gräsfödda kor. 

Framtiden...
Peter Sylwan tog med åhörarna på en spännande framtids-
spaning med exempel i nuet från framsynta forskare, som 
Jerry Glover, och praktiker, som Josef Appell. Peter Syl-
wans lösning är att ta reda på mer om hur livet fungerar, 
från minsta molekyl till det största ekosystem. Det innebär 
bland annat att bli bättre på att ta vara på solens energi ge-
nom fotosyntes och att kopiera skog och gräsmarker. Jorden 
bör vara ständigt täckt av växtlighet, inte bara för att hind-
ra matjorden och näringsämnena från att försvinna utan 
också för att behålla kolet i jorden. 

Jorden blåser bort – motsvarande 4 000 långtradarlaster försvinner ut i Östersjön per år  i Skåne. Foto: Peter Sylwan.
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– Det är historiens ironi att KSLA har en plog som sym-
bol i sin logotyp. Den är ett riktigt mordredskap, menade 
Peter Sylwan.

Den amerikanska forskaren Jerry Glover förespråkar en 
satsning på perenna grödor med djupa rötter. Ett hybrid-
vetegräs håller markytan täckt året runt och har två meter 
långa rötter som klarar sig länge utan bevattning. Ett mål 
är att istället för att antingen odla växter med små frön och 
djupa rötter (som i naturen) eller växter med stora frön och 
grunda rötter (som i modernt jordbruk) förädla fram växter 
med stora frön och djupa rötter.

... börjar i nuet
Josef Appell, driftsledare på Gårdstånga Nygård i Flyinge, 
är en visionär praktiker med fötterna stadigt i den skåns-
ka myllan. Under fem år har han praktiserat Conservation 
Agriculture, det vill säga odling helt utan jordbearbetning, 
men med en varierad växtföljd, artrika mellangrödor och 
ständigt bevuxen mark. Han har halverat antalet trakto-
rer, kraftigt minskat antalet arbetade timmar per hektar, 
minimerat erosionen, minskat näringsläckaget och gödsel-
användningen, samt ökat den biologiska mångfalden och 
avkastningen. 

Uppenbarligen har Josef Appell gott om daggmaskar i 
sin jord. Men han har inte nöjt sig med att den minskade 
bearbetningen kräver kemisk bekämpning, utan började 
lägga om en del av odlingen till KRAV-certifierad 2014. År 
2015 odlades 260 av gårdens 900 hektar ekologiskt, vilket 
är en utmaning. I den ekologiska odlingen tillåter sig Josef 
Appell att radhacka i grödorna för att hindra rotogräs som 
kvickrot och tistel.

Dåliga på biologisk mångfald
I september i år antog FN 17 nya hållbarhetsmål som ska 
ersätta de gamla millenniemålen och gälla för alla länder, 
rika som fattiga. I en lägesbeskrivning av var alla länder står 
var Sverige bäst i klassen t ex i fråga om energianvändning 
per person.

Men förutom hållbarhet och avtryck av vår produktion/
konsumtion i andra länder är vi riktigt dåliga på biologisk 
mångfald. Det visar sig också i en utvärdering av de svenska 
miljömålen. Rödlistorna visar inga förbättringar.

– Jag tycker att man ska välja maskvänlig kemi framför brutal mekanik, sade Peter Sylwan och visade ett maskfyllt spadtag av Josef Appells jord. 
Foto: Peter Sylwan (montage).

Forskaren Jerry Glover föresprå-
kar perenna grödor med djupa 
rötter. Hybridvetegräset täcker 
markytan året runt och klarar 

sig länge utan bevattning.
Här demonstrerar han för 
H M Kung Carl XVI Gustaf.

Foto: Peter Sylwan.
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”Odling för mångfald eller enfald” talade Henrik Smith, 
professor i zooekologi vid Lunds universitet, om. Den biolo-
giska mångfalden fortsätter att minska i jordbrukslandskap 
över hela Europa men allra mest i Nordeuropa. Biologisk 
mångfald missgynnas helt klart av jordbrukets intensifie-
ring och förlust av permanenta gräsmarker. Svenska hagar 
och tropiska regnskogar är bland de mest artrika ekosyste-
men. 

Många fågelarter har minskat i jordbrukslandskapet, 
bland annat storspov, sånglärka, gulsparv, tofsvipa och sta-
re. På fyrtio år har antalet sånglärkor minskat till en fjärde-
del och det beror både på nedläggning av jordbruk i skogs-
bygderna och intensifierat åkerbruk på slätten. Jordbruket 
intensifieras på grund av efterfrågan på mat och biobränslen 
samt klimatrisker, exempelvis torka i vissa regioner.

Priset på ekosystemtjänster
– Vi befinner oss i människans tidsålder, antropocen, men 
det är svårt att hitta människan i detta, tyckte Sverker 
Sörlin.

Kanske finns det en uppluckring av gränsen mellan 
natur och människa/kultur/samhälle. Trots teknologiska 
landvinningar är vi fortfarande beroende av en rad proces-
ser i naturen för att överleva, alltså ekosystemtjänster. De 
försörjande tjänsterna ger oss frukt, fisk, timmer. De kultu-
rella tjänsterna ger oss skönhet och rekreation. Pollinering 

EKOSYSTEMTJÄNSTER, DEFINITION OCH BESKRIVNING

FÖRSÖRJANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER är de varor som 
produceras av ekosystem, till exempel mat, vatten, trä och 
fiber.

REGLERANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER är nyttan männis-
kor har av ekosystemfunktioner som påverkar miljöfaktorer 
som exempelvis klimat, översvämningar, nedbrytning av 
organiskt material, kontroll av sjukdomar samt pollinering 
av våra grödor.

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER innefattar skön-
het, inspiration, rekreation, biologisk mångfald och andra 
värden som bidrar till vårt välbefinnande.

STÖDJANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER är grundläggande 
funktioner i ekosystemen som är en förutsättning för alla 
de andra ekosystemtjänsterna, bland annat markstruktur, 
bördighet, fotosyntes och biogeokemiska kretslopp.

Exempel på reglerande ekosystemtjänster

Reglera lokalt 
klimat

Bryta ned avfall Lagra kol Buffert mot natur-
katastrofer

Reglera skadedjur 
och sjukdomar

Upprätthålla mar-
kens bördighet

Pollinering av växter 
och grödor



hör till de reglerande tjänsterna. Bakom dessa tydliga nyttor 
finns stödjande tjänster som behövs för att alla andra ska 
fungera, till exempel återbildning av jordmån.

– Fotosyntesen är den ultimata ekosystemtjänsten, för-
klarade Louise Hård af Segerstad, co-director på Albaeco 
och van att kommunicera ekosystemtjänster.

Men måste man värdera ekosystemtjänster i ekonomiska 
termer och hur sätter man i så fall kronor och ören på foto-
syntes och annat?

– För femton år sedan hade vi en diskussion om hur 
ekosystemtjänster kunde prissättas och det gjorde vår revi-
sor bekymrad. Ändå behöver vi få in dessa naturens gratis 
tjänster i all planering, menade Carl Piper på Högestad & 
Christinehof, Skånes största lant- och skogsbruk, där man 
förespråkar ett helhetsperspektiv för ett hållbart brukande.

Louise Hård af Segerstad nämnde som exempel en er-
sättningskostnadsstudie som har gjorts i nationalstadspar-
ken och där kontentan blev att det skulle kosta 35 000–
160 000 kronor att ersätta ett enda nötskrikepars spridning 
av ek i parken genom fröspridning.

– Att minska den biologiska mångfalden är som att spela 
träklosspelet Jenga. Det finns 1,7 miljoner arter på jorden 
som tillsammans formar ekosystemen. Vi utrotar art efter 
art tills hela pyramiden plötsligt rasar. Det är ett farligt spel 
med tipping points och kaskadeffekter.

Alla arter gynnar inte ekosystemtjänster
Precis som i Jenga gäller det att urskilja de strategiska klos-
sarna, nämligen de arter som är ekosystemtjänstgynnare. 
Om vi återvänder till bina i början, så är det inte bara ho-
nungsbin som pollinerar grödor. Ute på fälten är antagligen 
vilda bin viktigare eftersom de bor där.

– Men en väldigt liten andel av de 6 000 biarter som 
finns i världen har något värde som ekosystemtjänstgyn-
nare, förklarade Henrik Smith.

– Vill vi bevara sällsynta arter är det något annat än att 
betala ekosystemtjänstgynnare.

Från bin är det inte långt till humlor, som också är polli-
nerare. På 1940-talet fanns det humlor med olika tunglängd 
i Sverige. De långtungade var specialiserade på rödklöver. 
Men rödklöver blommar inte längre i samma utsträckning 
och de långtungade humlorna konkurrerades ut av kort-
tungade humlor som är generalister, kan flyga långt och 
utnyttja stora populationer av raps.

Ekosystemgynnare är liksom de korttungade humlorna 
vanliga arter som tål störning, ofta använder flera olika ha-
bitat och reagerar på habitattillgång mellan fält och inten-
sitet inom fält. För att främja dem bör man koncentrera in-
satserna till intensivt brukade landskap som saknar ostörda 
habitat genom att öka variationen i landskapet eller minska 
odlingsintensiteten. 

Undersökningar visar att det finns tio procent större 
lokal mångfald i ekologiskt jordbruk än i konventionellt, 
men de ovanliga arterna gynnas inte heller av ekologiska 
metoder. 

Trädjordbruk (agro forestry) gynnar många fler ekosys-
temtjänster än ett intensivt jordbruk och producerar ofta 
mer än ett naturligt ekosystem. Det börjar bli vanligt i flera 
afrikanska länder som Kenya och Uganda.Fr
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Det går att se seminariet på webben:
http://www.ksla.se/aktivitet/bruka-utan-att-forbruka/
Bakom miljöseminariet stod en arbetsgrupp bestående av 
akademiledamöterna Christina Engfeldt, Margareta Ihse, 
Lena M Lindén, Ann Norderhaug och Peter Sylwan.

– Landskapskomplexitet gynnar biologisk kontroll och 
är ett mycket roligare landskap att vistas i, konstaterade 
Henrik Smith. 

Hur rädda ovanliga arter?
– Hotade arter är ofta habitatspecialister som inte etablerar 
populationer i intensivt brukade landskap. Det är inte tro-
ligt att de drar så stor nytta av mindre intensiva odlingsfor-
mer men de gynnas av bevarande eller skapande av naturliga 
habitat mellan fält, som gräsbevuxna kantzoner, våtmarker 
och åkerholmar. Fokusera på naturliga eller halvnaturliga 
habitat i mellan- och marginalbygd, rådde Henrik Smith.

Det är en vetenskaplig uppgift att hitta ”win-win-situ-
ationen” mellan förstärkning av ekosystemtjänsterna och  
högre produktion/intensifiering. Men det är en politisk 
fråga hur mycket vi vill bevara och hur vi ska göra det. Den 
frågan kommer upp i EU:s gemensamma jordbrukspolitik, 
bland annat i diskussionen om stöd till bönder.

– Jag tror inte att man ska överdriva detta som en kom-
munikationsfråga. Många lantbrukare är hårt trängda och 
enskilda gårdar kan inte lösa problemen, ansåg Henrik 
Smith.

Kanske med undantag av så stora företag, som Högestad 
& Christinehof som sammanlagt omfattar 13 000 hektar 
skogsmark, jordbruksmark och impediment. Men de är få 
i Sverige.

Den romerska gudinnan Ceres, 
akademiens symbol, representerade 
grödorna och naturens växtkrafter.  

Plogen var inte lika kontroversiell 
på den tiden.

•
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Foto: Alvesgaspar via Wikimedia Commons

Stad och land, hand i hand
Hur får vi in dessa nya rön i arbetet med den svenska livs-
medelsstrategin?

– Vi har de problem vi har därför att vi har haft den 
vetenskap vi har haft och informationen om den. Men i 
dag har vi andra vetenskapliga resultat och formuleringar. 
Ta ledningen och utnyttja kunskapsövertaget, var Sverker 
Sörlins uppmaning till KSLA.

Louise Hård af Segerstad framhöll att det inte råder nå-
gon motsättning mellan jordbruk och stadsodling utan att 
det går att använda det ökade intresset för stadsodling till 
att höja kunskapen om förutsättningarna för livsmedels-
produktion. 

– Jag tycker inte att det handlar om kommunikation 
utan om lärande, sa hon.

Peter Sylwan anknöt till hur människor tar till sig nya 
vetenskapliga rön genom ”känsla, värdering, kunskap” i den 
ordningen:

– Man kan aldrig lura hela folket hela tiden.
Margareta Ihses konstaterande att ”miljön är en för-

utsättning, inte något vi tar hänsyn till”, kan ses som ett 
koncentrat av seminariet. KSLA tog miljöfrågorna ett stort 
steg framåt denna dag.
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Lantbruksområdet rymmer en 
stor del av de utmaningar som 
världssamfundet nyligen anta-
git inom ramen för FN:s mål 
för hållbar utveckling fram till 
2030, de så kallade Sustainable 
Development Goals, SDG. En 
stor del av de enorma klimatut-
maningar som föreligger, och 
som särskilt aktualiseras ge-
nom klimatmötet i Paris, finns 
också inom de areella näring-
arnas sfär. Om de afrikanska 
länderna ska kunna leva upp 
till allt detta krävs välgrundade 
egna politiska beslut. Det kräver 
i sin tur att länderna i betydande 
omfattning har tillgång till egen 
expertis inom berörda områden.

Länge har diskussionerna 
och satsningarna på utbildning i 
Afrika varit fokuserade på primär- och sekundärundervis-
ning medan den högre utbildningen på universitetsnivå fått 
stå efter. Insikten om detta växer nu starkt, såväl inom den 
Afrikanska Unionen, vars ordförande Mrs Dlamini-Zuma 
nyligen besökte SLU, som inom den afrikanska universi-
tetsvärlden i stort.

I mitten av november besöktes Sverige av en delega-
tion från The Regional Universities Forum for Capacity 
Building, RUFORUM, för diskussioner med UD, Sida 
och SLU, liksom med Näringsdepartementet. Delegationen 
besökte också KSLA för samtal. Värd för detta besök var 
KSLA:s Kommitté för internationella lantbruksfrågor.

Delegationen bestod av Dr Moses Osiru, Deputy 
Executive Secretary vid huvudkontoret i Uganda, tidigare 
RUFORUM-stipendiaten Mrs Catherine Mloza Banda från 
Malawi och Leif Christoffersen, ledamot av RUFORUM:s 
rådgivande kommitté och tidigare Världsbanken. Från 
KSLA deltog Inge Gerremo från Jordbruksavdelningen och 
Lennart Båge från Allmänna avdelningen.

RUFORUM är ett nätverk bestående av hittills 55 uni-
versitet i 22 afrikanska länder. Dessa universitet har, genom 

ett starkt engagemang från sina rektorer, förpliktat sig att 
skapa en högkvalitativ utbildning inom bland annat lant-
bruksområdet och att stärka forskningen inom området i 
syfte att bidra till en hållbar utveckling. Särskilt viktigt 
är det att förbättra utbildningen på ett sådant sätt att uni-
versiteten kan ta sig an sina länders praktiska utmaningar. 
Det gäller inte minst frågan om hållbar matförsörjning mot 
bakgrund av de klimatförändringar som många afrikanska 
länder redan känner av. Det gäller också de tidigare nämnda 
hållbarhetsmålen, SDG, som alla länder behöver beakta.

I det här arbetet hoppas RUFORUM kunna få ökat stöd 
från Sverige och samarbete med framför allt SLU. Det är 
också här som KSLA med sina många kompetenta ledamö-
ter, nätverk m m skulle kunna bidra.

Ett påtagligt bevis på möjlig framtida samverkan fram-
kom redan dagen efter KSLA-besöket. Då tog RUFORUM, 
tillsammans med ett antal institutioner vid SLU med forsk-
ning i Afrika, ett första steg mot en gemensam ansökan om 
medel från det nya EU-programmet Erasmus+, med syfte 
att stärka bland annat utbildning i partnerländer i Afrika.

Starkt behov av att förbättra den högre
lantbruksutbildningen i Afrika

De afrikanska länderna står inför gigantiska utmaningar. Dagens befolkning på 
cirka en miljard människor kommer att fördubblas fram till år 2050, med mer än 
hälften av befolkningen boende i städer och tätorter. En viktig grund för den håll-
bara tillväxt som de afrikanska länderna behöver ligger inom lantbruksområdet.
– Av: INGE GERREMO, KSLA:s Kommitté för internationella lantbruksfrågor •  Foto: PER ERIKSSON, KSLA – 

Fr v Inge Gerremo, Catherine Mloza Banda, Leif Christoffersen, Lennart Båge och Moses Osiru.

•
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Målet med resan var att studera rumänsk viltförvaltning, 
besöka viltforskare vid universitetet i Brasov samt ett om-
råde nära Pietra Neamt där det pågår återintroduktion av 
visent. Vi skulle även diskutera utbyte och samarbete med 
rumänska viltforskare och -förvaltare och planera för värd-
skap inför ett tilltänkt rumänskt besök i Sverige.

Vår guide, jägmästaren Ovidiu Oprean, hämtade oss på 
flygplatsen i Sibiu, beläget i västra delen av Transsylvanien. 
Vi åkte till universitetet i Brasov där vi togs emot av 
Alexandru Curtu, dekan för den skogliga fakulteten, och 

På resa genom det vilda RumänienPå resa genom det vilda Rumänien

KSLA har sedan länge ett samarbete med bl a RomSilva (det statliga skogsbolaget, 
motsvarande Sveaskog) och universitetet i Brasnov i Rumänien. Vid en studieresa till 
Rumänien i oktober 2015 träffade vi forskare och myndighetsrepresentanter, vand-
rade bland vargar och visenter, diskuterade viltförvaltning och skogsbruk, samar-
betsmöjligheter och erfarenheter. Före hemfärd hann vi även med en sväng till Vlad 
Tepes födelseplats.

– Av: BIRGITTA NAUMBURG, KSLA, MARIA SILFVERSCHIÖLD, Koberg Vilt & CARL-GUSTAF THULIN, SLU –

UNGEFÄRLIG UPPSKATTNING AV POPULATIONSSTORLEKEN OCH POPULATIONSREGLERINGEN I RUMÄNIEN

LODJUR, 1 500, jagas inte eftersom de inte anses orsaka några problem för djurhållare.
VARG, 3 500, ungefär 500 licenser delas ut årligen.
BRUNBJÖRN, 6 500, ungefär 450 licenser delas ut årligen men det är sällan alla fälls.
GEMS, 10 000, varav färre än 1 000 fälls årligen. Resten regleras av rovdjur, i huvudsak lodjur.
KRONHJORT, 50 000, varav färre än 5 000 fälls. Resten regleras av framförallt varg och björn, även lodjur.
RÅDJUR, 200 000, varav färre än 25 000 fälls. Resten regleras av framförallt lodjur, som i genomsnitt fäller ett rådjur per vecka.
VILDSVIN, 80 000, färre än 20 000 (<25%) fälls årligen. Regleras inte av rovdjuren vilket gör att populationen ökar.
VISENT, ett tjugotal frilevande (återintroducerade) i norra Karpaterna.
ÄLG utrotades efter revolutionen, men ströindivider dyker upp då och då, framförallt i de östra delarna.

vice-dekan Ovidiu Ionescu. Efter en rundvandring fick vi 
en övergripande genomgång av rumänsk viltförvaltning och 
viltstammarnas status.

Det finns 60 000 licenserade jägare i Rumänien. Var 
och en är medlem i en jaktklubb som arrenderar jakten 
över ett område, ofta ganska stora, 10 000–20 000 hektar. 
Jaktarrendet säljs på auktion. Varje jaktklubb får föreslå en 
årlig avskjutning som sedan godkänns av myndigheterna. 
Ungefär som våra älg- och kronhjortskötselområden.
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En stor utmaning för viltet är lösspringande, halvvilda 
hundar, som används för att förhindra rovdjursangrepp. 
Fårskötsel stöds av EU för att hålla landskapet öppet. Det 
leder till fler skyddshundar, som tar kid, kalvar, kultingar 
och småvilt. Därmed minskar även födounderlaget för de 
vilda rovdjuren, och naturligtvis det jaktliga utbytet. 

Hög rovdjursacceptans
Det starka stödet för de stora rovdjuren går tillbaka till de 
forna kommunistledarnas intresse för rovdjursjakt. Efter 
revolutionen minskade rovdjurstammarna något, men på 
senare tid har de börjat ökat igen. De har tämligen hög 
folklig acceptans eftersom säljjakt på varg och framförallt 
björn inbringar en hel del resurser, trots att 2–4 personer 
dräps av björn årligen och vargen understundom tar tamfår. 
För att få tillstånd att skyddsjaga en varg eller björn måste 
man ha förlorat mer än tio tamdjur.

Intressant att notera är den till synes höga acceptansen 
för stora rovdjur, även ute på landsbygden. Den beror delvis 
på det jaktliga värdet, men även på att de håller efter de 
halvvilda hundarna. Även hos de som brukar skogen finns 
ett starkt stöd för rovdjuren eftersom de reglerar hjortstam-
marna, vilket leder till minskade skogsskador. En konse-

kvens är att avskjutningen av kronhjort och rådjur är blyg-
sam jämfört med Sverige, och viltkött är en inte så allmänt 
förekommande resurs. Människan tar mindre del av viltet 
än rovdjuren.

Visenter i sikte
Efter middag tillsammans med universitetets rektor Ion 
Abrudan for vi vidare mot Piatra Neamt, i den moldaviska 
delen av Rumänien, och vilda visenter. En hel dags resa 
genom en allt snöigare landsbygd fick vår guide Ovidiu 
Oprean att oroa sig för att han inte hade vinterdäck. Vi 
kom dock fram i tid för en kort presentation av den regio-
nala skogs- och viltförvaltningen, samt en guidad visning 
av slottet av vice borgmästaren Traian Humulescu med säll-
skap.

Dagen därpå var vikt åt sökandet efter vilda visenter. För 
detta skulle vi korsa de karpatiska åsryggarna i naturparken 
Vanatori Neamt till fots. Snön blev djupare och grenarna 
tyngre, understundom brakade de ner runtomkring oss. 
Men vi kämpade på och kom efter fem timmar fram till 
målet, som visade sig vara ett litet hägn med visenter. Lite 
snopet kanske, att vi inte fick se vilda visenter, men på vä-
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gen såg vi spår av räv, rådjur, kronhjort, mård, en trolig varg och en 
trolig vildkatt (Felis sylvestris, oklart om den förekommit i Sverige).

I detta visningshägn fanns sex stycken 2–4 åriga visentkor från 
engelska vilthägn och parker. De hade anlänt under 2014 och målet 
är att de ska släppas fria i området. För dagen skulle den äldsta av 
korna förses med en sändare, vilket utfördes av ansvarig zoolog och 
veterinär.

I ett 180 hektar stort acklimatiseringshägn går 19 visenter, varav 
sex kom från Sverige 2009. Ett 20-tal visenter lever helt vilt. De eta-
blerades med början 2012 i ett isolerat område med goda betesför-
utsättningar, öppna gräsmarker med omgivande skog. Hittills har 
fyra kalvar fötts i det vilda, under 2014 och 2015. Alla har överlevt 
hittills, men två äldre djur, båda tjurar, har avlidit sommartid av 
oklar anledning.

Vanatori Neamt naturpark (www.vanatoripark.ro) tillkom så 
sent som 1999. I området finns tio stycken Natura 2000-habitat, 
skogar och ängar. Totalt omfattar parken 30 000 hektar, varav 
26 000 hektar är skog och resten ängs- och hagmark. Parken admi-
nistreras och förvaltas av sammanlagt 16 personer, 6 administratö-
rer och 10 tekniker, alla anställda av RomSilva.

Visentprojektet i parken startade redan 2010. Området kallas 
BisonLand (europeisk bison är ett annat namn på visent) för att att-
rahera turister. Historiskt fanns vilda visenter i detta område fram 
till mitten av 1800-talet. Här har även funnits uroxe, ursprunget 
till tamkon, men de försvann tidigare. Minnet av dem finns dock 
bevarade som en figur i den regionala flaggan.

Fler besök
Nästa dag, ytterligare en resdag, blev första stopp Transsylvaniens 
första naturbruksgymnasium i Gurghiu som grundades redan 1893. 
Här togs vi emot av nuvarande och föregående rektor, och guidades 
på den habsburgska kejsarens östligaste jaktslott, anlagt 1807.

Därefter besökte vi greve Vlad Tepes födelseplats i Sighisoara. 
Vlad Tepes är kanske mer känd under sitt ordensnamn, Dracul. 
Han gjorde sig känd genom att på ett tämligen utstuderat grymt vis 
besegra turkarna under 1400-talet. Vlad Tepes har inte mycket med 
rumänsk viltförvaltning att göra, men det kändes som ett naturligt 
stopp när vi var i området.

Sent på eftermiddagen anlände vi till Sibiu och RomSilvas jakt-
stuga. Vid middagen träffade vi Dr Ing. Gheorghe Mohanu från 
huvudkontoret i Bukarest och Marius Ureche, teknisk direktör för 
RomSilva i Sibiu-regionen. 

Vår sista dag i Rumänien hann vi med flera besök. Vi inledde 
med att besöka RomSilvas regionkontor i Sibiu. RomSilva förvaltar 
drygt 116 000 hektar skog som omfattar såväl statlig som privatägd 
skog. Regionen är mycket kuperad, 35 procent av skogen finns i 
bergsområden, 61 procent i kuperade områden och endast fyra pro-
cent finns i slättlandskapet. I Sibiu äger staten 61 000 hektar och 
den största andelen består av barrträd (41 procent). Bokskogar utgör 
23 procent, avenbok 17 procent, ekskogar 16 procent och poppel 3 
procent. Sibiuregionen består av 46 jaktdistrikt varav 6 administre-
ras av RomSilva. 

Därefter besökte vi ett jaktmuseum som donerats av dottern till 
storviltsjägaren August Roland von Spiess. Innan vi åkte till flyg-
platsen hann vi också med ett besök till Sibius motsvarighet till 
Skansen.

Bortvända Maria Silfverschiöld och Carl-Gustaf Thulin tillsammans med Marius Ureche, 
teknisk direktör för RomSilvas Sibiu-region, utanför regionkontoret.

•
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Universitetet i Brasov, till höger, ligger i skuggan av Karpaterna.

En lång snöig promenad i naturparken Vanatori Neamnt ledde till visenternas hägn (just denna visent är 
dock inte fotograferad där). T h Carl-Gustaf Thulin och Maria Silfverschiöld.

Castelul Gurghiu, den habsburgske kejsarens jaktslott. Birgitta Naumburg, vice-dekan Ovidiu Ionescu och Maria Silfverschiöld framför Institutul de Cercetari 
Agro-Silvice, d v s Forskningsanstalten för jordbruk och skogsbruk i Brasov.

Gula huset är Vlad Tepes barndomshem. Brunbjörn jagas men hela årskvoten fälls sällan. Trädgården hos Restaurang Helen mellan Brasov och Pietra Neamt.
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Prismotiveringarna finns på vår hemsida, www.ksla.se.

Våra nya ledamöter

Priser och belöningar 2016

Svenska ledamöter i Allmänna avdelningen: 
Generaldirektör Rolf Brennerfelt, Rejmyre
Programdirektör Madeleine Fogde, Vejbystrand
Senior policyrådgivare Lovisa Hagberg, Häggeby
Universitetslektor Carin Martiin, Eksjö
Agronom Dag Rogne, Säffle
Docent Anders Wästfelt, Hägersten

Utländska ledamöter i Allmänna avdelningen:
Docent Martyn Futter, Uppsala
Professor Marianne Krasny, Ithaca (NY), USA

Svenska ledamöter i Jordbruksavdelningen:
Professor Tommy Cederholm, Sollentuna
Verksamhetsledare Maria Dirke, Nyköping
Agronom Ingemar Gruvaeus, Kvänum
Lantmästare Bengt-Olov Gunnarson, Klockrike
Agronom Susanne Welin-Berger, Katthammarsvik

Akademiens A. W. Bergsten-pris
till AgrD h c Annika Åhnberg, Glemmingebro

Akademiens guldmedalj
till förre VD:n, SkogD Jan Fryk, Sigtuna

Akademiens Nilsson-Ehlemedalj 2015
till professor Leif Andersson, Uppsala

Akademiens silvermedalj
till docent Rolf Kjellström, Simrishamn

Akademiens belöningar för framstående doktorsarbeten
till VMD Jonas Malmsten, Vallentuna,
och
till FD Mikael Thyrel, Vännäs

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och 
undervisning
till professor Per G Berg, Uppsala

Vid sammankomsten den 10 december valdes akademiens nya ledamöter in. De tar emot sina 
ledamotsbrev vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2016 i Stockholms Stadshus.

Samtidigt delar vi ut priser och belöningar till förtjänta praktiker, forskare och forskningsför-
medlare för att inspirera till ökad kunskap inom akademiens verksamhetsområden. Prisutdelare 
är prins Carl Philip. 

Våra nya ledamöter och pristagare

Utländska ledamöter i Jordbruksavdelningen:
Professor Fred Angulo, Decatur (GA), USA
Direktör Thomas Harttung, Barrit, Danmark
Professor Pia Haubro Andersen, Björklinge

Svenska ledamöter i Skogsavdelningen:
Jägmästare Lisa Engström, Västerfärnebo
Professor Joakim Hjältén, Holmsund
Professor Torgny Näsholm, Umeå
Skribent, ordförande Karin Perers, Fors

Utländska ledamöter i Skogsavdelningen:
Lektor Tove Enggrob Boon, Farum, Danmark
Professor Andreas Brunner, Ås, Norge
Professor Demel Teketay Fanta, Gaborone, Botswana

→

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forsknings-
kommunikation
till vetenskapsjournalist Henrik Ekman, Stockholm,
och
till vetenskapsjournalist Gustaf Klarin, Stockholm

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom skogs- och 
jordbruksforskningens tjänst
till entomolog Henrik Nordenhem, Uppsala

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare
till lantmästare Bengt Larsson, Kil

Anders Elofsons medalj
till docent Eva Spörndly, Uppsala

UNIK Utmaning, KSLA:s casetävling
Frida Edman, Frida Magnusson och Mikaela Nilsson
(se sid 19)

→
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presespar

Lisa: Det känns mycket hedrande och roligt att få möjlighet 
att bidra till KSLA:s fortsatta utveckling. En spännande 
utmaning med alla de stora frågorna som ryms inom aka-
demiens verksamhetsområden.

Björn: Jag känner mig självklart mycket glad och hedrad 
över möjligheten att få jobba ännu mer för KSLA.

Vad lockar er med detta uppdrag?

Lisa: Akademien är en viktig arena/plattform. Här ryms 
både vetenskap och beprövad erfarenhet i en öppen och 
inbjudande miljö. Akademiens möjligheter att bidra kon-
struktivt i många viktiga samhällsfrågor är en utmaning 
som jag hoppas vi kan utveckla ytterligare.

Björn:  Jag tycker att KSLA är en mycket intressant organi-
sation med en fantastisk kompetensbas i form av ledamots-
kår och ett professionellt kansli. Det finns stor respekt för 
akademien hos olika aktörer, inom såväl den privata som 
den offentliga sektorn eftersom akademien utgör en neutral 
spelplan för att analysera, diskutera och utveckla de gröna 
näringarna.

Hur ser ni på KSLA:s roll i samhället?

Lisa: För mig står KSLA för både dåtid, nutid och framtid, 
som en länk till historien om vår egen utveckling från fattig-
Sverige till ett av världens rikaste länder. Idag är frågorna 
mer komplexa än någonsin tidigare och rollen för akade-
mien är att samla olika aktörer inom våra näringar och an-
dra samhällsrelevanta områden för att belysa och tydliggöra 
möjligheter och utmaningar för olika beslutsfattare. 

Björn: Jag tror KSLA:s roll i samhället kommer att öka ef-
tersom många andra aktörer inom de gröna näringarna just 
nu tvingas att slimma och specialisera sina verksamheter. 
KSLA har en unik möjlighet att arbeta brett och förtro-
endeskapande med de ofta komplexa frågor vi kommer att 
hitta på morgondagens agenda.

För att få ett ökat genomslag för KSLA:s arbete tror jag 
på ett fördjupat samarbete med systerakademier och aktörer 
inom de gröna näringarna.

Hur ser ni på KSLA:s framtid?

Lisa: Jag ser stora möjligheter för KSLA att ytterligare 
utveckla rollen som mötesplats för intressenter och olika 
aktörer. Akademien kan stå fri på ett sätt som många sek-
tors- och ideella organisationer inte gör och det är en vik-
tig förutsättning för att få svåra frågor – ofta förankrade i 
ideologier – allsidigt belysta. Jag är också övertygad om att 
KSLA bör fortsätta att utveckla sitt internationella/globala 
engagemang för att lyfta och visa på frågornas giltighet i ett 
vidare perspektiv än det svenska. Mer internationell sam-
verkan är en utveckling jag gärna ser närmare på.

Björn: Akademien har mycket goda möjligheter att ytter-
ligare stärka sin position som en branschorganisation i vid 
bemärkelse för de gröna näringarna. Genom sin oberoende 
ställning och höga kompetens har den hög trovärdighet.

Ett problem framöver kan bli verksamhetens finansie-
ring. KSLA lever i princip helt på sin kapitalavkastning. 
Dagens högt värderade aktiemarknad i kombination med 
ett extremt lågt ränteläge kan göra det svårare att hitta for-
mer för en kapitalförvaltning som genererar god avkastning 
med ett rimligt risktagande. Det låga ränteläget förväntas 
bestå över ett antal år. Det kommer att kräva nya arbetssätt.

KSLA:s nya

KSLA:s ledamöter valde vid akademisammankoms-
ten den 10 december 2015 fil.dr, professor Lisa 
Sennerby Forsse, Uppsala, till preses och agr.dr, se-
niorkonsult Björn Sundell, Alunda, till vice preses för 
akademien under perioden 2016–2019. De tar över 
som akademikollegiets (d v s styrelsens) ordförande 
och vice ordförande vid högtidssammankomsten 
den 28 januari 2016.

Grattis Lisa och Björn till era uppdrag som akademiens preses/vice preses! Hur känns det?

→

Lisa Sennerby Forsse och Björn Sundell. Foto: Ylva Nordin.
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– Av: PER ERIKSSON –

Historiska agrara landskap
för samtid och framtid

Utgångspunkten var konflikter kring olika typer av verk-
samheter och användning. Landskap består av flera tids-
skikt och rymmer skilda logiker. En ekplantering har en 
lång livscykel, potatisodlingen har en kort. Politiska beslut, 
t ex lagar om skyddsvärd natur, har en många gånger längre 
tidshorisont än fluktuerande priser på marknader för jord- 
och skogsbruksprodukter. Samtidigt ter sig landskapet som 
en imaginär referenspunkt för hur det såg ut när vi växte 
upp och så som det i vår fantasi är färgat av böcker, tid-
ningar, filmer och konst.

Symposiets två inledningstalare Hans Rosling och 
Sverker Sörlin gav denna till stora delar nationella historia 
en bred fond som ramade in dagens tema.

Hans Rosling påpekade att vi av rent demografiska skäl 
bör förbereda oss på ett förändrat geopolitiskt landskap i 
framtiden. År 2100 kommer det gamla väst (Europa och 
Nordamerika) att hysa mindre än 10 procent av jordens be-
folkning. Ekonomins centrum kommer att förskjutas mot 
Afrika och Asien.

Från världen i helikopterperspektiv till biotopskydd, diken och konkurrenskraftigt jordbruk

Den 10 november arrangerade KSLA heldagssymposiet 
”Historiska agrara landskap för samtid och framtid”. 

Målet var att fånga historiska erfarenheter av 
landskapens multifunktionalitet.

16 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 4  2015

Landskapet – en imaginär referenspunkt färgad av minnen och mediala intryck? Foto: Ylva Nordin.
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Sverker Sörlin fångade vår förändrade och olika syn 
på landskap genom att stanna upp vid året 1955. Året då 
Sten Selanders Det levande landskapet utkom och året för 
Helsingborgsutställningen H55, men också året då en rad 
namnkunniga forskare samlades i Princeton för konferen-
sen ”Man’s Role in Changing the Face of the Earth”, en 
konferens som resulterade i en över tusen sidor lång rapport 
året därpå.

Dessa nedslag representerar skilda förhållningssätt till 
och konsekvenser av våra rumsliga verksamheter: fram-
tidsoptimismen på Helsingborgsutställningen, det globala 
greppandet av människans påverkan på vår jord vid diskus-
sionerna i Princeton samt en både insiktsfull men även till 
viss del daterad syn på landskapet av Sten Selander.

Sverker Sörlin framhöll att det som präglar vår tid sna-
rast är ett glapp mellan den kunskap som produceras i global 
skala, aktuell när det gäller t ex vår klimatpåverkan, den 
teknik som kan tänkas lösa problemen och de platser som 
vi känner oss hemma i – och som fångas med bl a begreppet 
landskap. Framtiden finns för dem som kan bygga broar, 
skapa ”översättningsmanualer”, mellan dessa nivåer.

Ett syfte med symposiet var också att med hjälp av his-
torien ringa in människans olika göranden i landskapet och 
hur dessa skapat friktion och konflikter men också skapat 
plattformar för att hitta lösningar för att överbrygga mot-
stridiga intressen. 

Våra aktiviteter i landskapet har förändrats. Förr var 
majoriteten av oss bosatta på landsbygden där vi med mus-
kelkraft omvandlade landskapet. Idag är de flesta av oss 
stadsbor och vår påverkan på naturen sker med tekniska 
hjälpmedel. Till vår hjälp har vi kartor, statistik och satel-
litbilder. Statens intresse har förskjutits och vidgats från en 
inriktning på produktion till att diskutera marknyttjande ur 
just ett landskapsperspektiv.

Landskap som paraplybegrepp
Detta breddade perspektiv syns i att Sverige 2011 antog 
den Europeiska landskapskonventionen, vars definition av 
landskap är bred och inkluderande. Även om konventio-

nen inte fått något större genomslag är öppenheten i defi-
nitionen användbar. Den passar t ex utmärkt att använda 
för KSLA och dess ledamöter som tar sig an landskapet på 
skilda sätt, som jordbrukare, skogsbrukare, forskare, politi-
ker och tjänstemän inom företag och offentlig förvaltning. 
Begreppet landskap har också en relativt oproblematisk och 
handfast innebörd i vardagsspråket och en rad fördjupning-
ar av begreppet inom olika vetenskapliga discipliner. 

Symposiet gav flera exempel. Tomas Germundsson tog 
avstamp i det skånska slättlandskapet. Det är ett produk-
tionslandskap vi ofta inte riktigt lägger märke till, bland an-
nat på grund av dess vardaglighet, men också då det ligger i 
dess natur att omvandlas i takt med exempelvis jordbrukets 
rationalisering. Hur bevarar vi minnet av det föränderliga, 
en förändring som är viktig att förstå då den leder fram till 
det nu vi befinner oss i?

Även Sara Cousins betonade, ur ett naturgeografiskt 
perspektiv, det vardagliga landskapet. Det saknas kunskap 
om hur människan genom olika verksamheter i landskapet 
också förändrar de naturliga processer som bär upp vissa 
landskapstyper.

Konflikter om och i landskapet
I polemik mot ett alltför snävt naturvårdsperspektiv på-
minde Clas Tollin om de mänskliga aktiviteternas betydelse 
för att vårda landskapen; det är genom mänskligt brukande 
som marker hålls vid liv. Å ena sidan finns här en konflikt 
beroende på skilda synsätt, t ex i fråga om det önskvärda 
att efter branden i Västmanland låta naturen ha sin gång 
utan mänsklig påverkan. Å andra sidan saknas det kunskap 
bland naturvårdande institutioner när det gäller brukandets 
historia. Mänsklig närvaro i markerna kostar också pengar 
– att lämna naturen till sig själv kan ha sin grund i bristande 
resurser.

Ulf Jansson tog upp konflikten mellan produktions- och 
naturvärden med ett längre tidsperspektiv och med tyngd-
punkt på de politiska och institutionella ramar som tids-
andan gett. Det produktionsinriktade jordbruket som på 
många sätt förändrade det svenska landskapet under 1800- 

Hans Rosling demonstrerade sina ståndpunkter på sed-
vanligt pedagogiskt sätt. Foto: Per Eriksson.

Sverker Sörlin utgick från år 1955 i sina betraktelser. Foto: Per Eriksson.
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och 1900-talen har inte bara gett produkter för markna-
den utan också t ex rösen och diken, som, visade det sig, är 
viktiga för den biologiska mångfalden. Detta blev påtagligt 
när allt större arealer brukades på ett mer rationellt sätt. 
Politiker och lagstiftare uppmärksammade detta och inför-
de under 90-talet biotopskydd. I praktiken innebar detta 
att spåren från det gamla jordbrukslandskapet skyddades 
av naturvärdesskäl. Konsekvensen av detta för den moderna 
lantbrukaren är att, om han vill göra jordbrukslandskapet 
rationellt brukbart, han kan tvingas skapa simulerade spår 
av ett gammalt jordbrukslandskap.

Nya landskapstyper tillkommer
En relativt modern landskapstyp är rekreationslandskapet, 
med en dryg hundraårig historia. Klas Sandell berättade att •

Det saknas kunskap om hur människan genom olika verksamheter i landskapet också förändrar de naturliga processer som bär upp vissa landskapstyper.
Foto: Ylva Nordin.

De två inledningsanföranden som hölls av Hans Rosling och Sverker Sörlin går att se på akademiens hemsida. Symposiets 
föredrag kommer att ligga till grund för ett nummer av akademiens tidskrift KSLAT och som utkommer nästa år så att 
diskussionen kan ta vid där symposiet slutade.

detta landskap tog sin form kring sekelskiftet 1900, med en 
organisatorisk bas hos bl a Svenska turistföreningen, som 
startats redan 1885. Till en början var rekreation och turism 
förbehållet en elit i samhället men kom under 1900-talet i 
och med ökat välstånd och en utvecklad välfärdsstat med 
lagstadgad semester att breddas betydligt. Och rekreatio-
nen fogades in i den statliga markpolitiken genom exem-
pelvis den fysiska riksplaneringen. 

Möjligheten till rekreation är knuten till allemansrätten, 
att fritt kunna ströva i landskapet. Den kan komma i kon-
flikt med äganderätten. Per Eliasson visade med ekplante-
ring som exempel, kronans behov av båtbyggnadsmaterial, 
hur ägandet format det gamla jordbrukslandskapet. De ekar 
vi ser utspridda i jordbrukslandskapet är spår av detta. Så 
är även ekplanteringen på Visingsö, där plantering inleddes 
1832 för att säkra tillgången på virke till flottan.
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Årets case var den nästintill omöjliga uppgiften att fin-
na vägen till det hållbara naturbruket år 2050.

För att hjälpa de fyra grupperna på traven inleddes helgen 
med inspirationsföreläsningar av vetenskapsjournalisten 
och agronomen Peter Sylwan och av Carolyn Glynn som är 
forskningssekreterare på SLU Global. Till sin hjälp hade 
grupperna även tillgång till KSLA:s bibliotek och KSLA-
ledamöter som ställde upp som resurspersoner.

Grupperna tog sig an caset med stor entusiasm och ar-
betade frenetiskt ända fram till deadline. Fyra välskrivna 
och berörande caselösningar fyllda med framtidstro och 
nytänkande lämnades in. Juryn hade ingen lätt uppgift att 

UNIK Utmaning 2015
– en casetävling om vägen till det hållbara naturbruket

Kampen om hur vi bäst skall odla jorden – med ”ekologiska” eller ” konventionella” 
metoder har rasat i minst 40 år. Är det inte dags att blåsa eld upphör och sluta fred 
en gång för alla?

Så inleddes casetävlingen UNIK Utmaning som den 23–25 oktober samlade tolv 
förväntafulla unga akademiker och praktiker på KSLA. – Av: MARIA KARLSSON, agronom –

CASETÄVLING
Casetävlingar är en pedagogisk modell för att lösa pro-
blem. Ofta är tävlingarna begränsade till att pågå en kort 
tid – timmar eller ett par dagar. Gemensamt för casetäv-
lingar är att utmaningarna ska lösas i grupper samman-
satta på ett sådant sätt att gruppmedlemmarnas kunska-
per kompletterar varandra. Till sin hjälp kan grupperna ha 
redskap som internet och möjlighet att tillkalla experter. 
Efter inlämning bedöms tävlingsbidragen av en jury och 
en vinnare utses.

utse en vinnare men valet föll till slut på Mikaela Nilsson, 
Frida Edman och Frida Magnusson. Stort grattis!

Den intresserade kan läsa juryns motivering och ladda 
ner samtliga lösningar via UNIK:s hemsida.

UNIK Utmaning arrangerades av Anna Jakobsson, 
Maria Karlsson, Beatrice Ramnerö, Johan Biärsjö, 
Christina Engfeldt och Peter Sylwan och möjliggjordes 
tack vare finansiellt stöd från Svenska lantbruksveckans 
fond, Insamlingsstiftelsen KSLA för stundande skördar 
och Lund Trust.

Den som vill veta mer om UNIK (Unga i KSLA) finner 
information om casetävlingen, mentorskap och resurspoo-
len på http://unik.nu/. •

Vinnargruppen, grupp 4, in action. Foto: Peter Sylwan.
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Skogen och urbaniseringen

Det är alltid roligt när myter avlivas. 
Mötet inleddes med att punktera en 
väl etablerad myt: att den pågående 
urbaniseringen i Sverige – den brukar 
beskrivas som snabbast i EU – skulle 
bero på en massiv flytt från landet till 
staden. Nej, antalet som bor i glesbygd 
i Sverige har legat ganska konstant på 
tre miljoner sedan 1950. Däremot har 
andelen som bor i städer ökat markant, 
och det är en effekt av vår snabbt ökan-
de befolkning. Tillväxten sker i städer-
na, berättade Christel Gustafsson, f d 
lantbruksstrateg vid Jordbruksverket. 

Den politiska makten finns i städerna
Per Schlingmanns och Kjell A Nord-
ströms debattbok Urban express nämn-
des flera gånger under mötet. De säger 
där att ”allt pekar på att folk väljer sta-
den när de får välja själva /…/ lands-
bygden har inget att erbjuda …”.

Erika Eriksson, som är skogsägare 
och styrelseledamot i Mellanskog, höll 
definitivt inte med om det. De som 
väljer landsbygden måste vara starka 
och entreprenörer, sade hon. De andra 
åker till Stockholm och Göteborg.

Men vi måste acceptera att den 
politiska makten flyttar till städerna, 
menade hon. Det är där de stora väl-

jargrupperna finns och deras andel 
kommer att öka.

När man frågar allmänheten om 
deras syn på skogen så hamnar eko-
nomisk avkastning lågt och ges bara 8 
procent av det samlade värdet. Övriga 
ekosystemtjänster svarar alltså för 92 
procent! En del av dessa tjänster borde 
vi kunna bli bättre på att kommer-
sialisera – andra måste kanske staten 
vara med och betala, funderade Erika 
Eriksson.

Skogen har trumf på hand
Samhällsdebattören Marie Wickberg 
var inne på samma linje. Skogspolitiken 
bygger på två jämställda mål, produk-
tion och miljö. Men allmänheten gör 
inte den avvägningen, de värderar sko-
gens ekologiska och kulturella värden 
mycket högre än värdet av virkespro-
duktionen. 

Men Marie Wickberg menade sam- 
tidigt att skogsnäringen har många 
trumf på handen. Mörker och tystnad 
blir allt viktigare för en stressad stads-
befolkning. Det går att finna i skogen. 
Det finns gott om studier som visar 
att människor vill ha nära, helst gång-
avstånd till den skog de besöker. Och 
mängden tätortsnära skog ökar. 

Skogen och urbaniseringen
Det pågår en kraftig urbanisering runtom i världen, inte minst i Sverige. I framtiden kommer fler att 
bo och arbeta i städer. Vad innebär det för skogsnäringen? Det var överläggningsämnet för skogsav-
delningens sammankomst den 8 oktober 2015. – Av: CARL HENRIK PALMÉR –

Att människor är intresserade 
av skog kan aldrig vara en nackdel 
– även om intresset är negativt, fort-
satte Maria Wickberg. Nu ska vi bara 
få ut att vi måste bruka skogen också. 
Klimatet är förstås den stora frågan. 
”Brukad skog räddar världen”, det är 
det budskap branschen måste få ut till 
allmänheten, menade hon. Skogen 
måste uppfattas som viktig – man ska 
i framtiden inte bli jägmästare utan 
”klimaträddare”, som någon i publiken 
uttryckte det. 

Skogsnäringen har anledning att 
vara lite självkritisk, menade Erika 
Eriksson. Allmänhetens åsikter om 
skog avfärdas snabbt för att ”vanligt 
folk” inte kan så mycket. Nej, över-
skatta inte folks kompetens, men un-
derskatta aldrig deras intelligens, var 
hennes råd. Allmänheten kommer nog 
aldrig tycka om oss på grund av att de 
i grunden förstår vad vi håller på med 
– men de ska respektera oss och tycka 
att det vi gör är bra. 

Avslutningsvis – alla pilar pekar 
inte mot städerna. Det finns en mot-
trend också: Unga människor säger 
sig gärna vilja bo på landet eller i en 
mindre stad. Det gäller framförallt 
välutbildade flickor, berättade Christel 
Gustafsson. 

NÅGRA NEDSLAG FRÅN DEN OVANLIGT LIVLIGA DISKUSSIONEN
• Befolkningsmängden på landsbygden är stabil men i städerna ökar den. Röstunderlaget växer för staden och stadens värde-
ringar och därmed den politiska makten. Det kommer att påverka näringspolitiken. Hur kan skogsnäringen hantera en sådan 
utveckling?
• Glesbygd och landsbygd tar just nu emot flest flyktingar i förhållande till sin befolkningsandel. Men på sikt flyttar många av 
dem till storstäderna. 
• I dag är Sverige ett servicesamhälle och för service är det bra att många människor samlas i städerna. Men kanske är vi på väg 
in i ett tänkarsamhälle – och tänka kan man göra var som helst. 
• Allmänhetens bristande förståelse för skogsproduktionen hindrar en effektiv övergång till ett fossilfritt samhälle. Det behövs 
konkreta mötesplatser. Urbana barnfamiljer åker gärna iväg för att se riktig skog och nya produkter från skogen. Inget överträf-
far det man själv får ta del av. 
• Nu har vi en trängselavgift när vi åker in i storstäderna. Varför inför vi inte en upplevelseavgift på 200 kr när man åker ut på 
landsbygden? 
• I Danmark och England finns en politik för att gynna boende på landet. Finns en positiv vilja kan också vi vända politiken. 

•
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Vetenskapliga framsteg har haft en 
enorm betydelse för att förhindra och 
bota olika sjukdomar, lösa miljöpro-
blem och öka avkastningen i modernt 
jordbruk. Men på senare år har fors-
karsamhället förlorat mark till andra 
intressegrupper. Istället för att fors-
karnas kunskap erkänns som fakta har 
de börjat betraktas som en intresse-
grupp bland andra. Om detta handlade 
KSLA-seminariet ”Scientist responsi-
bility for transforming knowledge into 
policy” den 24 november, där Anne 
Glover var huvudtalare.

För och emot GMO
Anne Glover tog upp debatten om 
GMO-användning som ett tydligt 
exempel på forskarsamhällets tillkor-
takommanden:

– Få områden är så väl utforskade 
som genetiskt modifierade organismer, 
men många intressegrupper hävdar 
ändå att vi måste ta reda på mer för 
att vara säkra. Jag tycker att det är okej 
att politikerna säger att ”vi satsar inte 
på GMO för medborgarna vill inte ha 
det”, bara de inte gömmer sig bakom 
mantrat ”vi måste ta reda på mer”.

Hon förklarade också att tilltron 
till vetenskapliga bevis skiljer sig mel-
lan länder, även inom EU. I oktober 
2011 röstade EU:s medlemsstater om 
godkännandet av GMO, sedan EFSA 
hade gett grönt ljus. EFSA är den euro-
peiska myndigheten för livsmedelssä-
kerhet och mycket noggrann i insam-
lingen av underlag och bedömningen 
av säkerhet hos varje enskild produkt 
och substans. Ändå röstade 100 pro-
cent av österrikarna och luxemburgar-
na nej till ett godkännande, men ingen 
av svenskarna, nederländarna, finlän-
darna och tjeckerna i EU-parlamentet. 

Vetenskapens ansvar för att omvandla 

kunskap till politik
– Forskarsamhället har ett ansvar att föra ut sin kunskap till politiker och all-
mänhet, tycker mikrobiologen Anne Glover, som var José Manuel Barrosos 
vetenskapliga chefsrådgivare under hans tre sista år som EU:s ordförande.

Övriga medlemsländer låg däremel-
lan. En procent av Storbritanniens 
och Spaniens EU-parlamentariker var 
emot, medan siffran var 12 procent för 
Portugal, 13 procent för Slovakien, 42 
procent för Danmark och 57 procent 
för Italien, för att ta några exempel. 

Bekymrad över motståndet
Anne Glover önskar att medborgarna 
skulle erkänna att genmodifiering är 
säkert och fråga på vilket sätt de kan 
få nytta av tekniken, snarare än att en-
bart vara emot.

– Forskarna har hållits som gisslan 
av starka intressegrupper som är emot 
GMO-användning.

Också när det gäller klimatför-
ändringarna motarbetas ett så gott 
som enigt forskarsamhälle av starka 
lobbygrupper som tar enskilda väder-
händelser som intäkt för att klimat-
förändringen är påhittad eller i alla 
fall inte så allvarlig. Anne Glover är 
oroad över allmänhetens minskade 
förtroende för vetenskap och tek-
nologi. Eurobarometern mätte EU-
medborgarnas bedömning av påstå-
endet ”Vetenskap och teknologi gör 
våra liv hälsosammare, lättare och be-
kvämare” år 2005 och 2010. År 2005 
höll 78 procent av de tillfrågade med, 
men fem år senare endast 66 procent. 
Allmänhetens åsikter spiller över på 
politikernas, men Anne Glover anser 
forskarna har ett ansvar att stödja evi-
densbaserade politiska beslut.

“Speak up, stand up, gang up”
– Först och främst måste vi höja våra 
röster, tala tydligt och ofta om vad vi 
gör, sa hon och gav många exempel 

– Av: MARIA LARSSON –

Anne Glover. Foto: Friends of Europe via 
Wikimedia Commons.

•

på framgångsrik europeisk forskning, 
alltifrån Cern till hennes eget forsk-
ningsområde mikrobiologi och bakte-
rier.

Hon menade att om forskarna inte 
har hela kunskapsbilden klar för sig, 
bör de erkänna det, så att det framgår 
vad de vet med säkerhet, vad som är 
sannolikt, troligt eller helt osäkert.

Därnäst gäller det att stå upp för 
forskningens betydelse och försöka 
övertyga politiker om hur viktigt det 
är att basera politiska beslut på veten-
skapliga fakta – även om man ibland 
behöver lirka lite…

– Jag jobbade en gång med en 
minister som var helt ointresserad av 
forskning och jag funderade på hur 
jag kunde få honom att ändra sig. 
Eftersom jag visste att han var intres-
serad av sitt utseende sa jag att forsk-
ning kan få dig att se bättre ut och det 
lyckades väcka hans intresse. 

Slutligen måste forskarna sluta sig 
samman i expertgrupper och akade-
mier för att göra sina röster hörda.

Anne Glover var nöjd med att 
den nya EU-kommissionen valde 
att tillsätta en vetenskaplig så kallad 
Science Advice Mechanism bestående 
av sju väl kvalificerade forskare. EU-
kommissionen fortsätter lyssna till 
forskare, vilket är ett ljus i mörkret för 
forskarsamhället.
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År 2009 genomförde KSLA, tillsammans med SLU, ett 
tvådagarsseminarium om vattenbufflar inför planerna på att 
importera vattenbuffel till Sverige. Husdjursnäringen ville 
samla kunskap och erfarenheter för att inte bli lika tagen på 
sängen som när andra nya djurslag, exempelvis struts, intro-
ducerades i Sverige. Bland föredragshållarna fanns forskare 
från Indien, Italien och Sverige samt en buffeluppfödare 
från Storbritannien.

Vattenbufflar domesticerades i Indien och Pakistan  
ungefär 2 500 år f Kr och har sedan spritts över världen. 
Men inte förrän 2010 kom de första djuren till Sverige. 
Sabine och Peter Ritter i Våxtorp, Halland, importerade då 
sex buffelkor och en tjur från Tyskland. På köpet fick de en 
liten kalv, eftersom en av kvigorna visade sig vara dräktig.

När KSLA i december 2015 arrangerade ett uppföljande 
seminarium, ”Vattenbufflar i Sverige sex år senare – vad har 
hänt?”, var det Sabine Ritter, Pontus Elvingson och Linda 
Elvingson som stod för de praktiska erfarenheterna. Flera 
vattenbuffelägare fanns bland åhörarna.

Svårt hitta friska djur för import
Pontus Elvingson och Eva Verner var i färd med att im-
portera fem dräktiga buffelkvigor från England när det 
förra seminariet hölls. De ville satsa på produktion av moz-
zarellaost men var också intresserade av bra betesdjur för 
våtmarksbeten. Djuren befann sig i karantän och Pontus 
Elvingson räknade med att de kunde testas för vissa sjuk-
domar under karantänstiden.

Hälsokraven på importerade djur innebär att de ska vara 
fria från sjukdomar som finns i Sverige, exempelvis brucel-
los (kastsjuka), tuberkulos, paratuberkulos och BSE.

Det visade sig att de tilltänkta djuren var IBR-positiva, 
alltså led av infektiös bovin rhinotrakei, som drabbar luft-
vägarna och som Sverige har varit friförklarat från sedan 
1998. Så importen blev inte av och det var inte lätt att hitta 
alternativa djur. Efter två försök i England prövade Pontus 
Elvingson med Nederländerna men där florerade en massa 
sjukdomar. I Italien fanns brucellos och i Schweiz var dju-
ren för dyra.

– Under tiden hittade jag 37 bufflar i det svenska ko- 
registret – men det visade sig att alla var felkodade nötkrea-
tur, konstaterade Pontus Elvingson med ett leende.

Till slut hittade han hittade åtta kor/kvigor och en tjur i 
Tyskland. De kom till Ängsholmens gård i norra Uppland 
2012. Då hade det nya kalla lösdriftsstallet, mejeriet och en 
lägenhet för Bo på lantgård-uthyrning stått färdigställda 
sedan december 2010.

Vilt eller tamdjur?
– När vi bestämde oss för att köpa en gård 2005 och flytta 
från Tyskland till Halland, ville vi i första hand ha djur som 
kunde hålla betesmarken tuktad, berättade Sabine Ritter.

Först funderade hon och hennes man Peter på hästar 
men så råkade de se ett TV-program om vattenbufflar och 
blev intresserade. Vattenbufflar verkade självgående och var 
bra landskapsskötare. Båda hade heltidsjobb utanför gården 

Vattenbufflar 
i Sverige
Vattenbuffel är nytt som husdjur i Sve-
rige och används till mjölk- och kött-
produktion eller som betesdjur. De 
första erfarenheterna visar att djuren 
klarar sig bra i det svenska klimatet, är 
utmärkta våtmarksrenoverare och lätta 
att hantera men att det är svårt att upp-
täcka brunst. 

Sex år senare...

– Av: MARIA LARSSON, Liv Journalistik –
Vattenbufflarnas betning bidrar till den biologiska mångfalden.
Foton: Ken Billington & Sudodana2048 via Wikimedia Commons
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så det var otänkbart att börja med något så tidskrävande 
som mjölkproduktion.

På Naturvårdsverket diskuterades om vattenbufflar skul-
le räknas som vilt eller nötkreatur. Först beslutade man att 
de skulle betraktas som vilt och familjen Ritter uppmana-
des att sätta upp ett två meter högt viltstängsel runt alla 
beten. Men Sabine och Peter stod på sig. I Tyskland räknas 
vattenbufflar som nötkreatur och så borde det vara i Sverige 
också. Till slut fick de rätt.

Deras första bufflar hade betat i ett naturreservat i norra 
Tyskland och var inte vana vid att bli hanterade av män-
niskor. Ingen vågade gå riktigt nära dem. När djurantalet 
hade stigit till 19 såldes allihop och 2014 började Sabine 
och Peter om genom att importera fyra kvigor och en tjur 
som vara tamare och vana vid att hanteras.

– Hos oss är det mer hobbymässigt än på Ängsholmens 
gård, men på sikt kan vi sälja kött och kanske ost, menade 
Sabine Ritter.

Trevliga att hantera
Alla seminariedeltagare med erfarenhet av vattenbufflar 
prisade deras tillgivenhet och att de är lugna, fogliga, lätta 
att valla och lättstängslade.

– De tycker om sina människor, försäkrade Sabine 
Ritter.

Pontus Elvingson berättade om hur korna kan stå kvar 
och vilja att han kliar dem innan de rör sig i samband med 
flytt från en hage till en annan. När de blir kliade händer 
det att de lägger sig ned på rygg ungefär som hundar. Han 
berättade om när han gjorde misstaget att börja rykta 69:an 
medan hon mjölkades.

– Hon lade sig genast ner med benen i vädret och mjölk-
ningsorganen kvar på spenarna.

Just 69:an har seminariets moderator, Carl Gustaf 
Thornström, ett särskilt gott öga till och kelar gärna med. 
Han har elva års erfarenhet av att arbeta med vattenbufflar 
i Sri Lanka, där han jobbade 1982–1993. Nu följer han ut-
vecklingen på Ängsholmen med stort intresse, bland annat 
som deltidsdräng sedan 2011. Det betyder att han kan en 
hel del om flaskmatning av buffelkalvar.

Men lika kärvänliga som djuren blir mot människor, 
lika antagonistiska kan de bli mot andra djur. Ranglåga 
djur blir stångade och sparkade, så det är viktigt att grup-
pera djuren efter rang istället för efter mjölkmängd och att 
ge ranglåga djur möjlighet att komma undan till en annan 
box. Ett ranglågt djur vänder baken till för att visa sin un-
derlägsenhet och det händer att de blir stångade i juver och 
könsdelar.

Effektiva betesdjur
Både Ritters och Elvingsons har goda erfarenheter av vat-
tenbufflar som betesdjur.

– De är inte kräsna, försäkrade Sabine Ritter och Peter 
Udén, SLU, visade bilder på hur väl Elvingsons bufflar be-
tade av vassen.

Peter Udén har, förutom observationer på Ängsholmens 
gård, gjort en genomgång av litteratur om våtmarksbetning 
med vattenbufflar som en metod att bevara särskilt värde-
fulla miljöer i Tyskland, Nederländerna och Grekland. Han 
fokuserade på landskap, växter och fågelliv och på lönsam-
het.

– Vattenbufflar betar gärna bladvass, men den första vas-
sen trampas ofta ner. De skapar stigar ut i bladvassbälten 
och uppehåller sig gärna där under varma dagar. Den nya 
vassen som växer upp tycks den vara smakligare, då äter 
de mer, berättade Peter Udén och tillade att bufflarna även 
betar under vattnet, till exempel näckrosor och rötter.

Vattenbufflarnas breda klövar ger dem ett lägre mark-
tryck och gör att de lättare tar sig fram i sumpig terräng. De 
älskar att bada, speciellt varma dagar, och gör gärna egna 
lerbad och stigar, vilket gynnar fåglar och insekter.

De fungerar också som buskröjare genom att de skaver 
av barken på unga träd och buskar.

Per Udéns litteraturgenomgång visade att vattenbufflar 
är bättre än nötkreatur på att hålla efter bladvass och att 
betning har förbättrat igenvuxna och övergivna våtmarker 
såväl i norra Tyskland och längs den holländska kusten som 
i en våtmark på gränsen mellan Grekland och Albanien. 

Vattenbuffelföreläsare. Fr v: Per Hansson, Pontus Elvingson, Linda Elvingson, Jenny Frössling, Per Udén och Sabine Ritter. Foto: Maria Larsson.



Carl-Gustaf Thornström var en av arrangörerna av seminariet och dess mode-
rator. Här med... 69:an? Foto: Privat (ur C-G Thornströms presentation).
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Vattenbufflarnas betning är också mer effektiv än vass-
huggning för att begränsa vassens utbredning.

Betningen bidrar till att öka den biologiska mångfal-
den och i den grekiska våtmarken började till och med 
bronsibis att häcka efter att ha varit försvunnen i 35 år.

Lika men olika nötkreatur
Vattenbuffel, Bubalus Bubalis, och nötkreatur, Bos Taurus, 
tillhör samma familj och underfamilj. Det innebär att de 
har många egenskaper gemensamma, men också många 
parasiter och sjukdomar, bl a rundmasken Toxocara vitu-
lorum och zoonosen salmonella.

Jenny Frössling från SVA poängterade hur viktigt det 
är med ”passiv” djurövervakning, som bygger på djur-
ägarens och besiktningsveterinärens uppmärksamhet och 
kunnande.

– Det är speciellt viktigt att vara vaksam på importe-
rade djur, sade hon.

Vattenbufflar är dock mindre känsliga för leverflund-
ror och fästingar än nötkreatur. De vuxna djuren tycks ha 
något slags försvar mot fästingarna. De små parasiterna 
skrumpnar ihop och dör utan att göra någon skada. 

Bufflarna har få svettkörtlar och kompenserar det med 
att den melaninpigmenterade huden reflekterar värme-
strålningen.

– Mycket av värmeregleringen sker också genom att 
hornen är ihåliga med rik blodgenomströmning och räff-
lade på båda sidorna vid basen. De fungerar ungefär som 
kylflänsar på ett element, förklarade Pontus Elvingson.

Svårt upptäcka brunst
Avgörande för en god ekonomi i produktionen är att inte få 
alltför långa kalvningsintervall, men problemet är att bruns-
ten är svår att upptäcka och verkar upphöra ett tag under 
sommaren.

Peter Udén har studerat data från en nordtysk gård med 
120 djur och där kalvningsintervallen varierade mellan ett 
och två år. Inkalvningsåldern varierade också från två år 
och uppåt.

Brunstcykeln är 21 dagar och brunstlängden 12–24 
timmar, varpå ägglossningen kommer 10–14 timmar efter 
brunstens slut. Pontus Elvingson har börjat använda semin 
(AI) till sina djur och den optimala semineringen sker de 
sista åtta timmarna i brunsten. 40 procent av djuren blir 
dräktiga på första semineringen.

– Jag använder fryst sperma från Italien och det är en 
fantastisk möjlighet att selektera för olika önskvärda egen-
skaper. Det finns också tillgång till könssorterad sperma.

Han seminerar korna i april–maj innan de släpps ut. Ute 
på betet är det nästan omöjligt att upptäcka brunst. Kor som 
inte har blivit dräktiga genom inseminering släpps med en 
tjur.

Kluriga mjölkningsegenskaper
Första året betäcktes buffelkorna på Ängsholmens gård med 
tjur och kalvade i september till november. Men familjen 
Elvingson-Verner ville hellre ha kalvningen på vårvin-
tern och 2015 kalvade åtta kor under tiden februari–april. 
Dessutom fanns nio kvigor. 2016 kommer elva kor att kalva 

Pontus Elvingson intygar att vattenbufflar är tillgivna och lätta att hantera. Foto: Espen Hofsmo (ur Pontus Elvingsons presentation).
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under samma period som 2015 och antalet kvigor kommer 
att vara minst sex.

– Det är skönare att mjölka i en kall lösdrift när det 
börjar bli lite varmare, tyckte Pontus Elvingson.

Kalvningen är lätt, men det är svårt att få kalven att 
dricka ur flaska, speciellt om den har diat sin mamma först. 
Det är också svårt att få kon att ge mjölk om kalven har 
hunnit dia. Pontus Elvingson har ett knep:

– Jag lägger den nyfödda kalven framför kon. Då slickar 
hon sin kalv ren och producerar under tiden oxytocin och 
andra hormoner så att mjölken släpps till.

En del kor kan sparka av sig mjölkningsorganen och då 
behövs sparkbåge.

Vattenbuffelkor har ett långt produktionsliv, 9–10 lak-
tationer, men producerar inte så mycket mjölk, ungefär 8 
liter om dagen, fördelat på två mjölkningar. Mjölken inne-
håller 5 procent protein och 8 procent fett och har ett ost-
utbyte på 26 procent (mot 10 procent i komjölk).

Konsten att producera ost
– Att bygga ett gårdsmejeri för en ny produktion inne-
bär en stor initial investering, konstaterade Per Hansson, 
Landshypotek Bank.

Just en sådan investering har familjen Elvingson-Verner 
gjort. Familjemedlemmarna har andra jobb knappt halva 
året då bufflarna inte mjölkas – Pontus är agronomie dok-
tor, Eva är biomedicinsk analytiker och dottern Linda 
Elvingson är livsmedelsagronom. Det är Linda som basar 
för gårdsmejeriet.

– Vi började med fyra fjällkor som blev tolv bufflar 2012 
och i dag vet vi bättre än då, inledde hon sitt föredrag.

Då gjorde de olika sorters ost på två sorters mjölk. När 
Linda frågade mamma Eva vad hon vill skicka med till 
seminariedeltagarna sa hon bara ”vi kastade tre skottkär-
ror ost”. Men Eva och Linda lärde av misstagen. År 2013 
gjordes den första mozzarellan och 2015 skalade de upp. 
Under februari–september mjölkade de och gjorde ost. Nu 
koncentrerade de sig på en produkt och gjorde mozzarella 
fyra dagar i veckan.

– Vi blir bättre och bättre med träning, men den femte 
dagen gör vi en fredagsost, sade Linda Elvingson och vi-
sade gårdsmejeriets produkter, förutom vanlig mozzarella 
en fläta på de sista bitarna och scamorza, en slags lagrad 
mozzarella. Inget slängs längre.

Andra produkter är yoghurt i början av säsongen, buf-
felsmör av grädden, asktäckt färskost och experiment med 
blåmögelost.

– Vi har turen att ha kunder som vågar köpa våra pro-
dukter trots att de inte alltid är färdigutvecklade, avslöjade 
Linda Elvingson.

Unika produkter av mjölk och kött
– Linda har jobbat stenhårt för att nå världskvalitet och på 
slutet har hon lyckats. Nu kan hon ta hur mycket som helst 
för sin ost, sade Mattias Dernelid erkännsamt.

Han jobbar för Grönsakshallen Sorunda och Fällmans 
kött och säljer Lindas buffelmozzarella till restauranger.

– När vi säljer Ängsholmens buffelmozarella berättar vi 
historier om platsen, djuren och människorna, upplyste han.

För att få Stockholms bästa restauranger att köpa 
Ängsholmens buffelmozzarella behövs foton som kan för-
medla upplevelsen av osten till gästerna i matsalen. Dagens 
”foodisar” – internationella restauranggäster – vill äta lokal-
producerad mat. Italienska turister vill prova svensk buffel-
mozzarella när de är i Sverige. Italiensk kan de äta hemma.

Mattias Dernelid trodde att det finns utrymme för fler 
svenska mozzarellaproducenter men gav två råd:

– Slåss inte med varandra utan med den bästa importe-
rade mozzarellan och försök vara på så många ställen som 
möjligt. Yoghurt har ett lägre pris men är också från buffel 
och kan göra kunderna nyfikna.

Mattias Dernelid talade om att marknadsföra ”gourmet-
hö” som en krydda, alltså samma hö som bufflarna äter men 
i lite mer finfördelad form. Det är också ett sätt att sprida 
upplevelsen av vattenbufflar på bete.

Lönsamheten avgörs av fruktsamheten
I Peter Udéns kalkyl från den tyska besättningen hade kalv-
ningsintervallet den helt avgörande betydelsen för lönsam-
heten, följt av priset på kvigor och priset på kött. Men den 
kalkylen gällde köttproduktion. I mjölkproduktion tillkom-
mer priset på ost, men också investeringen i mejeriet och 
arbetskostnad för mejerist och mjölkare. Det är en betydligt 
mer arbetsintensiv produktionsgren. 

Med lite fantasi kan man hitta ytterligare inkomstmöj-
ligheter. Linda Elvingson talade om möjliga inkomster från 
en buffelgård: mejeriprodukter, turism, buffelsafari, ost-
provning, köttförsäljning, betesbidrag, livdjursförsäljning 
och Bo på lantgård.

Per Hansson nämnde en rad möjligheter för en moz-
zarellaentreprenör: produkter med högre förädlingsvärde, 
ny produktion får uppmärksamhet, ny produkt på befintlig 
eller ny marknad samt engagemang och lust. Ängsholmens 
Gårdsmejeri har haft besök både av kungaparet och kocken 
Mattias Dahlgren, så deras produktion har väckt uppmärk-
samhet.

Men givetvis finns det också hot: tunga investerings-
kostnader, eget kontra externt kapital, risken för sviktande 
likviditet, negativ effekt av småskalighet och (brist på) al-
ternativvärde.

– Jag tror att vi kommer att få se mycket mer av sådana 
här satsningar framöver och det är viktigt att det finns till-
gängligt riskkapital, menade Per Hansson. 

– Jag tror mycket på vattenbufflar i Sverige och det gjor-
de jag redan 2009. Det är viktigt att tänka på smittorisker, 
att satsa på hög kvalitet på produkterna och att inte bygga 
fast sig i något som inte går att använda till annat, sam-
manfattade Carl Gustaf Thornström. •

Vid seminariet serverades så klart 
buffelfärsbiffar och focaccia med 

mozzarella i Oscars Källare.
 Foto: Maria Larsson.
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Akademien har gett ut antologin Mot ett modernt livsmed-
elssystem. Livsmedelshygien och livsmedelskontroll i Sverige och 
Norden 1850–1950 som behandlar framväxten av ett system 
för att kontrollera de flöden av livsmedel som blev typiskt 
för det moderna samhället.

Hygien när det gäller våra livsmedel syftar till att för-
hindra att maten vi äter ska göra oss sjuka. Genom historien 
har vi utvecklat metoder för att undersöka tjänligheten hos 
den mat vi är beroende av. Många av metoderna är uni-
versella och tidlösa; luktar eller smakar maten illa bör vi 
undvika att äta den.

I ett samhälle präglat av självhushåll var det förhållan-
devis lätt att skapa sig en överblick över vad som kunde göra 
oss sjuka då variationen av livsmedel var relativt begrän-
sad och de till stor del producerades inom hushållet eller 
i grannskapet. I takt med den modernisering av samhället 
som tog fart under 1800-talet blev det allt svårare för den 
enskilde att kontrollera maten. Också den handfasta per-
sonliga kunskapen kring handhavandet av livsmedel för-
sämrades, den försköts till en samhällelig och institutionell 
nivå. Ansvaret blev en fråga inte bara för den enskilde utan 
också för politiker och vetenskap.

Livsmedelshygien skär på ett intressant sätt genom våra enskilda liv, våra lokal-
samhällen, nationella frågeställningar och har på senare tid också blivit en allt-
mer global fråga. Otjänlig mat kan slå ut våra kroppsliga system och rycka undan 
vår grundläggande trygghet. Detsamma gäller på en aggregerad och samhällelig 
nivå i takt med att vårt livsmedelssystem blivit alltmer komplext.

Det var inte bättre förr
Om livsmedelshygien och livsmedelskontroll 1850–1950

– Av: PER ERIKSSON –
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•

Antologin Mot ett modernt livsmedelssystem. Livsmedels-
hygien och livsmedelskontroll i Sverige och Norden 1850–1950 
är ingen traditionell historik. I den ryms bland annat dis-
kussioner kring vad som verkligen kontrollerades, om den 
allmänna hälsosituationen i Sverige liksom hur det ökade 
intresset för livsmedelshygien också var en aspekt av den 
allt intensivare uppmärksamhet som hygien i allmänhet fick 
kring sekelskiftet 1900. Vidare ges exempel på betydelsen 
av kunskapsinhämtning genom utlandsresor, liksom den 
centrala roll som laboratoriet spelade för att kunna kontrol-
lera de livsmedel som innebar störst risk. Främst handlar 
antologin om kött och mjölk. 

Outforskat område
Den svenska livsmedelshygienens och livsmedelskontrol-
lens historia är ett relativt obeforskat område. Dels är det 
en verksamhet som är komplex, som korsar många ämnes-
gränser och kunskapsområden och som sträcker sig över 
stora och skilda geografiska områden; från veterinärmedi-
cin till socialhistoria, från land till stad och mellan natio-

ner. Dels är det en historia som till stora delar handlar om 
djur och deras hälsa, även om livsmedelshygien i slutändan 
handlar om människors hälsa. Det veterinära området är 
generellt ganska underbeforskat i jämförelse med den his-
toriska forskarmöda som ägnats läkarvetenskapen. Djur är 
också knutet till de agrara näringarna, slakterinäringen och 
mjölkproduktionen. Inte heller dessa har i jämförelse med 
exempelvis traditionell industri beforskats i så hög grad.

Här kan vi se de vägval som gjorts och som leder fram 
till vår egen tid. Vi kan ställa oss frågor om hur hälsoläget 
förändrades till följd av den omvandling som skedde och 
vilken eller vilka de intellektuella miljöer var som frågan 
om livsmedelshygien slog rot i. Med vilka frågor kopplades 
livsmedelshygien och livsmedelskontroll samman? Vilka 
människor och grupper tog sig an denna fråga? Vilka meto-
der utarbetades och varifrån hämtades inspiration till dessa? 
Vilken teknik användes för att kontrollera livsmedlen och 
vilka lagar, förordningar och andra institutionella och orga-
nisatoriska arrangemang fanns och utarbetades för att skapa 
en bättre hygien?

MOT ETT MODERNT LIVSMEDELSSYSTEM, nr 66 i SOLMED-serien.
Med akademiföretal av Åke Bruce och Marie-Louise Danielsson-Tham.
Illustrationer ur boken: t v ”Huvudstaden fyller på sina proviantförråd.”, nedan ”Laboratoriesal 
hörande till den livsmedelshygienska avdelningen.”
Mer om boken på nästa sida.
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Våra senaste publikationer
Forskning för gröna näringar
Ett strategidokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling 
mot ett hållbart samhälle
Den centrala roll de gröna näringarna har för att möta utmaningar för utvecklingen mot 
ett hållbart samhälle måste innebära kraftigt ökade långsiktiga satsningar på forskning, 
innovation och utbildning för de gröna näringarna.

KSLA:s underlag till regeringens kommande forskningsproposition (U2015/1662/UH) är 
framtaget av akademiens Kommitté för forskningspolitiska frågor efter omfattande  dis-
kussioner med organisationer, företag och lärosäten med intresse för de gröna näring-
arna. 
Red. Anders Nilsson.
16 sidor. ISBN: tryck 978-91-86573-62-2, digital publicering 978-91-86573-64-5

SOLMED 66  Mot ett modernt livsmedelssystem
Livsmedelshygien och livsmedelskontroll i Sverige och Norden 1850–1950
Sett över tid är livsmedelshygien och livsmedelskontroll en solskenshistoria – mat och 
vatten har blivit säkrare att förtära. Samtidigt är säkerheten inte en gång för alla given.

Denna antologi handlar om hur livsmedelshygien och livsmedelskontroll blev en del av 
ett framväxande modernt livsmedelssystem i Sverige. Tyngdpunkten ligger på Sverige i 
allmänhet och Stockholm i synnerhet, men exempel ges också på utvecklingen i Finland, 
Danmark, Norge och Storbritannien. Antologin består dels av nyskrivna och översatta 
texter, dels av källtexter från olika tider. Ett flertal historiska skeenden skildras, som kan 
utgöra startpunkter för framtida forskning på området.

Teman i boken: Livsmedelskontroll, Hälsa och hygien under 100 år, Utblickar – Norden 
och Storbritannien, Livsmedel och livsmedelshygien i Stockholm, samt Handböcker och 
samtida beskrivningar.
Red. Per Eriksson.
480 sidor. ISBN: 978-91-86573-58-4

Tal om läckerheter
dubbel vinnare i Årets Svenska 

Måltidslitteratur 2015

”Helt svindlande är denna väl kommenterade och vack-
ert illustrerade tidsresa till en sällsam dag i maj 1780 på 
Kungliga Vetenskapsakademien, då Bengt Bergius leve-
rerade ett maratontal om allt som någon gång, i någon 
kultur har kallats läckert, från långkokt elefantsnabel till 
taggig, stinkande durian.”

Måltidsakademiens Karsten 
Thurfjell intervjuar bokens 
formgivare Lars Paulsrud, 
redaktör Jakob Christensson 
och akademiens förre chefs-
bibliotekarie Lars Ljunggren.
Ill: Per Thunström. 

I början av året gav akademien ut boken Bengt Bergius Tal 
om läckerheter (SOLMED nr 65, red. Jakob Christensson).

Den 20 oktober tog boken hem två kategorier i prisut-
delningen Årets Svenska Måltidslitteratur 2015: Historisk 
måltidslitteratur och Bäst alla kategorier! Den högtidliga 
prisutdelningen skedde i Kungliga Biblioteket, i arrange-
mang av Måltidsakademien.
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Mats Daniel Nilsson har undersökt 
landskapets historiska utveckling kring 
akademiens donationsgård Barksätter, 
som ligger utanför Katrineholm. Hans 
utgångspunkt har varit historiska lant-
mäterikartor och han har kompletterat 
med arkivstudier. Mats Daniel Nilsson 
har analyserat och tolkat det historiska 
landskapet utifrån hur det formats av 
de naturliga processerna i samspel med 
människans ekonomiska brukande av 
sin miljö.

Undersökningen visar att landska-
pet genomgått minst sju större för-
ändringar från forntidens slut till våra 
dagar.

I periodens början var denna del av 
Södermanland mycket glest bebyggd 
och området låg på en stor allmänning. 
Den första omställningen innebar att 
skogen röjdes och svedjades för ska-

Landskapets historiska utveckling vid Barksätter
Ny uppsats

pandet av en så kallad säter eller stora 
utmarksängar.

Nästa stora förändring skedde troligt-
vis vid övergången till medeltiden då 
en gård etablerades. Vid 1600-talets 
början omvandlades Barksätter till en 
storgård med mer framträdande be-
byggelse och ett flertal underlydande 
landbogårdar. Skogen öppnades upp 
i betydligt större grad, och en mängd 
torp med små åkertäppor och slåt-
terland bröts upp. Under seklets slut 
höggs stora mängder skog bort och 
säteriets ängs- och åkermark vidga-
des betydligt. Hela gårdsbebyggelsen 
nyuppfördes och andra estetiska land-
skapsinslag som terrasserade trädgår-
dar fick sin form.

På 1700-talet gjorde man hagar av 
utmarken, och genom en större aktiv 

Självständigt arbete vid Landskapsarkitektprogrammet, SLU Alnarp och med stöd av bl a Stiftelsen Nanna Bergmanssons, 
f. Wirén, fond (förvaltad av akademien).
Hämta rapporten här: http://www.ksla.se/anslag-stipendier/slutrapporter/pdf

styrning av den uppväxande vegetatio-
nen omdanades området till ett i stora 
delar dominerande lövträdslandskap.

Kring 1800-talets mitt ändra-
des landskapsbilden återigen i grun-
den, genom den nya tidens åkerbruk. 
Ängarna dikades ut och odlades 
upp. Åkerfälten vidgades i stor skala. 
Bebyggelsen blev mer omfattande och 
spreds ut mer än tidigare.

Under 1900-talet lades de små tor-
pen ner eller såldes. Skogsbruket blev 
viktigare och barrskogen blev återigen 
förhärskande. Kvarvarande strandäng-
ar utvecklades till alskog då slåttern 
övergavs. Lika viktiga som dessa för-
ändringar är att landskapets karaktär 
varit bestående under många perioder, 
och att flera drag i dagens landskap är 
av gammal ålder. •

Barksätter i det sörmländska landskapet – gamla ladugården. Foto: Ylva Nordin.



30 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 4  2015

Genom Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens samar-
bete inom den europeiska organisationen för lantbruksaka-
demier, UEAA, har vi deltagit i en projektansökan som har 
nyligen har fått godkännande från EU-kommissionen. KSLA 
kommer att driva ett Horizon 2020-projekt tillsammans med 
universitet, forskningsinstitut, akademier och företag i tio 
europeiska länder. Projektet handlar om att i mjölkkostal-

KSLA ”nod” för Horizon 2020-projekt
lar praktiskt och teoretiskt analysera och utveckla sensorers 
(t ex elektroniska mätgivare i robotar) användning för bättre 
djurvälfärd och som stöd för mjölkföretagares beslut (Data 
Driven Dairy Decisions 4 Farmers). KSLA har i sitt partnerskap 
knutit till sig SLU, Hushållningssällskapen och Växa Sverige. 
Det är ett treårigt projekt som kommer att starta under vår-
vintern 2016.

Det är nästan ett år sedan Peter Sylwan fick A.W. Bergsten-
priset som består av medalj och en summa pengar. Han skri-
ver att: ”Vi använde det mesta av prispengarna till att åka 
hela familjen till Nordens Ark”. Han tackar för utmärkelsen 
ännu en gång med några bilder från besöket.

Vad gör en A.W. Bergsten-pristagare med pengarna?
Peter Sylwan tog emot priset vid akademiens högtidssam-
mankomst den 28 januari 2015 för att han under 40 år på ett 
initierat sätt deltagit i och utvecklat lantbruksdiskussionen som 
skribent och journalist i press och radio samt som uppskattad 
konferensledare.

Presentkort i julklapp!
Ge bort ett presentkort från Enaforsholm Fjällgård till någon du tycker om. Du väljer själv vad 
kortet ska berättga till. T ex weekend med helpension, stuga, fjällkurs, fiskedagar, rip- eller 
älgjakt...

Enaforsholm Fjällgård. Tel. 0647 730 26, Mob. 0705 27 30 26, info@enaforsholm.se, www.enaforsholm.se.
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30 oktober
KSLA har beretts tillfälle att lämna underlag till regeringens kom-
mande forskningsproposition (U2015/1662/UH).
Sammanfattning av svaret
Den centrala roll de gröna näringarna har för att möta utma-
ningar för utvecklingen mot ett hållbart samhälle, nationellt 
såväl som globalt, måste innebära kraftigt ökade långsiktiga 
satsningar på forskning, innovation och utbildning för de gröna 

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/underlag-reg-forskn-prop/

Underlag till regeringens forskningsproposition

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser anslag ur:

C. F. Lundströms stiftelse

C. F. Lundströms stiftelse är en fristående stiftelse som KSLA ad-
ministrerar. Stiftelsen lämnar bidrag till svenska medborgare för 
främjande av 1) vetenskaplig forskning, och av 2) sociala ända-
mål; bidrag till institutioner för vård och uppfostran av barn, för 
upplysning i nykterhetsfrågor m m. 

Ansök senast 15 januari kl 17.00!

Vetenskaplig forskning
Stiftelsen lämnar bidrag
• för att främja vetenskaplig forskning till gagn för 
landets industri eller jordbruk/skogsbruk med binä-
ringar (CF2016).

Carl Frans Lundström 1823–1917

Sociala ändamål
Stiftelsen lämnar bidrag
• till institutioner för vård och uppfostran av barn 
samt för utbildning i slöjder och näringar av allmän-
nyttigt slag (CFS2016).
• för upplysning i nykterhetsfrågor samt stöd till 
drogbekämpning (CFS2016).

Bidrag för sociala ändamål till kan ges till organisationer, föreningar eller motsvarande – inte till privatpersoner. 
Stiftelsen delar inte ut bidrag för att tillgodose enskilda behov, t ex stöd till personer i ekonomiskt trångmål.
Studiestipendier, bidrag till klassresor eller bidrag till studier utomlands delas inte ut. Inte heller bidrag för del-
tagande i konferenser, symposier eller kortare utbildningskurser eller till medicinsk forskning.
Bidrag delas inte ut för löpande kostnader, d v s där bidraget endast syftar till att för viss period täcka en åter-
kommande kostnad.

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 15 januari 2016 kl. 17.00. 
Besked meddelas i mars/april 2016.

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

näringarna i den kommande forskningspropositionen. Den be-
hovsmotiverade, lösningsorienterade forskningen bör förstär-
kas för att öka samhällets utbyte av gjorda investeringar och 
säkra hållbarheten i produktionen. Ett förändrat arbetssätt kan 
leda till bättre funktion i forskningens värdekedja. Åtgärder för 
att trygga kompetensförsörjningen för de gröna näringarna är 
också ett viktigt område.



28 jan – Akademiens högtidssammankomst*
i Stockholms Stadshus
Tema: Svensk skog – förnybart guld
Våra nyinvalda ledamöter tar emot sina ledamotsbrev.
HKH Prins Carl Philip delar ut akademiens priser och belöningar.
Middag och mingel.

4 feb – Seminarium
Räddaren i nöden? – Jordbruket banar väg till en 
hållbar framtid
Jordbruket använder biologiska resurser och levererar produkter som 
kan ingå i fungerande kretslopp. Samtidigt är jordbruket självt till stor 
del beroende av fossil energi. Är räddaren kanske själv i nöd? 

5 feb – Seminarium & boksläpp
Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning
Negativa attityder, accelererande urbanisering och den mediala bilden 
av skogsbruk påverkar den framtida kompetensförsörjningen. KSLA:s 
Kommitté för kompetensförsörjning har arbetat med frågan.

9 feb – Seminarium & workshop*
Samverkan kring kompetensförsörjning inom
livsmedelssektorn
Detta seminarium ska, med fokus på attraktionskraft och kompetensför-
sörjning, dra igång arbetet med ett branschdokument och en handlings-
plan för den kommande livsmedelsstrategin.

11 feb – Akademisammankomst*
Laserskanning av skogsresurser – nuläge och framtida 
utmaningar
Lantmäteriet har låtit laserskanna hela Sverige. Olika skogliga skatt-
ningar m m har kunnat utvinnas. Vi diskuterar hur skogliga datas ökade 
tillgänglighet påverkar näringen, samhället och enskilda skogsägare.

10 mars – Akademisammankomst*
Livsmedelsstrategin och djurskyddslagstifningen 
(preliminär titel)
Programmet är inte fastställt ännu.

*) Endast för ledamöter och/eller särskilt inbjudna.

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.

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

Kalendarium

23–30 juli – Fjällkurs med vandring i Jämtland 
Enaforsholm Fjällgård, nära Storlien
Studenter och andra intresserade som anmäler sig får en bred introduktion till den svenska fjällvärlden. Kunniga 
lärare berättar om fjällväxter, fåglar, skog, rennäring och mycket annat. Vi äter gott, bor bra, och vandrar mycket – 
god grundkondition rekommenderas.
Hela veckan kostar 5 400 kronor för studenter och 8 800 för yrkesverksamma deltagare. Priset inkluderar allt utom 
resan till Enaforsholm. Dit åker man enklast med nattåg som stannar på promenadavstånd.
Unna dig att bli fjällbiten i kunnigt och trevligt sällskap!
20–28 deltagare. Platserna fördelas i turordning efter anmälningsdatum. Sista anmälningsdag 15 maj 2016.
Mer information och intresseanmälan: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06.

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.


