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I detta nummer presenterar vi som vanligt ett axplock av 
referat från vår omfattande verksamhet. Det handlar om 
skogens ekosystemtjänster och skogens olika värden, om 
riksdagsledamöternas besök på akademien, om konferen-
sen Landskapsforum, om akademiens vårexkursion till 
Strömsholm och mycket mer. 

Längst bak hittar ni vårt kalendarium över planerade akti-
viteter. Jag vill särskilt slå ett slag för årets Berteboskonferens 
– en internationell konferens på ämnet livsmedelstillsatser 
och enzymer i mat. 2015 års Bertebospristagare professor 
Jan Delcour, Belgien, och professor Youling Xiong, USA, är 
huvudtalare. Boka in er till Falkenberg den 28–30 augusti!

KSLA, den oberoende mötesplatsen
KSLA:s uppdrag är att främja de gröna näringarna – jord- 
och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet – utifrån 
ett samhällsnyttigt perspektiv. En av hörnstenarna för att 
kunna fungera som oberoende aktör är att vår verksamhet 
till stor del finansieras genom avkastning från eget kapital. 
Grunden för detta egna kapital är främst de donationer som 
akademien erhållit genom åren och som vi har lyckats för-
valta på ett framgångsrikt sätt.

Donationer är med andra ord av central betydelse för att 
akademien ska kunna upprätthålla en oberoende ställning. 
Samtidigt är vi i vissa fall låsta av donatorernas önskemål 
med sina gåvor; de ändamål som låg rätt i tiden för 50 eller 
100 år sedan är inte alltid helt relevanta idag. Därför gläds 
vi stort åt nya donationer som tillkommer, de är mycket 
uppskattade och viktiga för vår framtida utveckling. Gåvor 
och donationer gör också att vi kan utöka vår kapitalbas. 
Det är betydelsefullt inte minst med tanke på att kapital-
marknaden för närvarande, på grund av exceptionellt låga 
räntor, inte erbjuder särskilt stora möjligheter till god och 
säker kapitalavkastning.

Inför akademiens 200-årsjubileum år 2013 tog tio ti-
digare presidieledamöter initiativet till en insamlingsstif-
telse som gavs namnet ”KSLA för Stundande skördar”. 
Stiftelsens insatser har varit mycket värdefulla och gett 
KSLA möjligheter att arbeta med viktiga ämnen och fråge- 
ställningar som befintliga finansieringsmöjligheter inte 
klarat att täcka. Men tiden går och nu startar en ny fas: 
Insamlingsstiftelsen har avvecklats och stiftelsens etable-
rade namn (För Stundande Skördar) och bankgirokonto har 
förts över till KSLA, där de kommer att fortleva. Behovet 
av att samla in medel är som sagt fortfarande stort för att 
akademien ska kunna driva offensiv verksamhet.

Välkomna till sommarnumret av KSLA Nytt & Noterat!

Glad nyhet från Enaforsholm
Ryktet om att tågtrafiken till Enafors är död, är be-
tydligt överdrivet! Det går tåg dagligen till vår ”pärla i 
Västjämtland”, där alla kan delta i fjällkurs, trädgårdsdag, 
hundklövjekurs, fågelskådning…  – eller bara njuta av fjäll-
miljön och den goda maten på Enaforsholm Fjällgård. Och 
den 4 juli börjar de jämtländska nattågen gå igen! Bosse och 
Ingalill på Enaforsholm kan ge tips om smartaste bokning,  
kontaktuppgifter finns på www.enaforsholm.se. 

Med dessa rader vill jag önska alla läsare en riktigt skön och 
avkopplande sommar!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD  

Sekreteraren har ordet

Foto: Per Eriksson.
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Vad är egentligen ekosystemtjänster?
– Vem kan göra en fisk?, frågar Louise Hård af Segerstad 
från Albaeco i sitt föredrag. Men hon ger inget svar. Senare 
under dagen svarar Elisabet Andersson från Skogsstyrelsen:

– Forskning visar att en öring består till 80 procent av 
björk.

Skogens ekosystemtjänster

En ännu högre grad av förvirring?
– Text: ANN DOLLING & EVA-MARIA NORDSTRÖM –

Nej, ekosystemtjänstbegreppet är inte förvirrande 
– men komplext! Det är det eftersom ekosystem-
tjänsterna är till för att visa på nyttan av alla delar 
av ekosystemet. Ekosystemtjänsterna är en bas för 
vår samhällsekonomi och välfärd.

Den 16 mars 2016 anordnade den nystartade 
Kommittén för ekosystemtjänster KSLA:s andra 

Detta säger något om hur viktig skogen är för vattendra-
gen och livet där och vice versa. Det visar på komplexiteten 
i ekosystemen och varför ekosystemtjänstbegreppet behövs.

Ekosystemtjänster brukar delas in i försörjande, stödjan-
de, reglerande och kulturella tjänster och Naturvårdsverkets 

miljöseminarum. Vid seminariet belystes samspe-
let mellan skogens alla ekosystemtjänster ur olika 
perspektiv. Diskussionen handlade mycket om hur 
virkesproduktion kan integreras med andra eko-
systemtjänster men också om svårigheten att sätta 
ett värde på andra ekosystemtjänster än de försör-
jande tjänsterna, som virkesproduktion.

Foto: Angela Benito.
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definition av ekosystemtjänster är: ”Ekosystemens direkta 
och indirekta bidrag till människors välbefinnande”.

Idag är ”ekosystemtjänster” något av ett modeord som 
lätt blir teoretiskt. Det är ett lite luddigt begrepp som 
många pratar om, men helt nytt är det egentligen inte. I 
praktiken nyttjas redan flera ekosystemtjänster även om 
andra begrepp används. Mycket av dagens miljöhänsyn 
handlar om ekosystemtjänster. Det finns god kunskap om 
miljöhänsyn, även om ett och annat misstag görs och delar 
av miljöhänsynen skulle kunna göras bättre. Med dagens 
miljöhänsyn finns en grund att utgå från vid arbetet med 
ekosystemtjänster. Vid t ex avverkningsplanering kartläggs 
behov av miljöhänsyn och det skulle givetvis även gå att 
göra en kvalitativ bedömning av ekosystemtjänster. 

Det finns en pedagogisk utmaning i att förklara vad eko-
systemtjänster är och det är viktigt att inte krångla till det. 
Det är som sagt inte nytt, men konkreta exempel och verk-
tyg saknas ännu för många av ekosystemtjänsterna. Det be-
hövs alltså mer konkret arbete. Vad kan t ex Skogsstyrelsen 
och övriga skogssektorn bidra med för att lyfta fram sko-
gens ekosystemtjänster? Än så länge görs inte mycket och 
det är en utmaning att implementera ekosystemtjänst- 
begreppet i hela skogssektorn. Men det går. För ett antal 
år sedan var det inte självklart att skogsbruket skulle ägna 
sig åt naturvård och artbevarande och tidvis var debatten 
ganska hätsk mellan naturvårdsorganisationerna och stor-
skogsbruket. Idag är naturvård och miljöhänsyn en självklar 
del av skogsbruket. 

Att använda ekosystemtjänstbegreppet kan vara ett sätt 
att komma ifrån motsättningen mellan att bruka och att 
skydda skogen. Det går att kombinera brukande med god 
hänsyn och ekosystemtjänster i många fall. Sedan är det 
bra att hålla i minnet att alla ekosystemtjänster inte är lika 
viktiga överallt. Till exempel så står de sociala värdena och 
naturhänsyn i fokus i ekoparker och i tätortsnära områden 
tar vi sociala hänsyn medan den försörjande virkesproduk-
tionen har en mindre roll där. I den ”vanliga” skogen råder 
det motsatta förhållandet.

Hur kan ekosystemtjänster värderas?
Under seminariet framkom att det är viktigare att synlig-
göra än att prissätta ekosystemtjänster. T ex är det svårt att 
prissätta stödjande ekosystemtjänster. De försörjande eko-
systemtjänsterna däremot är kända, väl beskrivna och vär-
derade. När det gäller andra ekosystemtjänsterna så kan en 
ekonomisk värdering verka exakt men är det inte alltid i rea-
liteten. Diskussionen rörde sig runt temat att det helt enkelt 
inte är nödvändigt att sätta ekonomiskt värde på allt. Istället 
behövs andra sätt att kvantifiera och värdera. Den stora ut-
maningen är att göra en analys av alla ekosystemtjänster, att 
illustrera hur de hänger ihop och hur de ekonomiskt värde-
fulla ekosystemtjänsterna vilar på de andra ekosystemtjäns-
terna. Ekosystemtjänstbegreppet kan på så sätt bli väldigt 
användbart i förvaltning men för det behövs mer data och 
kartläggning. Tänkbara verktyg kan vara geografiska infor-
mationssystem (GIS), olika typer av modeller och besluts-
stödssystem som t ex flermålsanalys (multi criteria decision 
analysis, MCDA) som kan användas för att kvantifiera och 
undersöka avvägningar mellan olika ekosystemtjänster utan 
att värdera dem i monetära termer. Slutligen konstaterades 
också att ökad samverkan är nödvändig och att konflikter 
som kan uppstå mellan olika ekosystemtjänster kräver en 
demokratisk process där de ekonomiska intressena inte får 
ta överhanden.

Hur kan ekosystemtjänstbegreppet implementeras?
Senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet 
av ekosystemtjänster vara allmänt kända, enligt etappmålet 
i miljömålssystemet. De ska vara integrerade i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut 
i samhället. Ansvaret för att informera och göra ekosystem-
tjänstbegreppet känt ligger idag på Naturvårdsverket. Men 
under paneldiskussionen framkom att det här kan inte en-
bart hanteras som en naturvårdsfråga – det är en betydligt 
bredare samhällsfråga som måste ut i hela skogsnäringen 
och till alla verksamhetsutövare. Det krävs ett särskilt 
center för ekosystemtjänster, ett center som sorterar un-
der Näringsdepartementet. Detta eftersom det redan idag 
framgår att det inte finns tillräckligt med politiska incita-
ment för att nå miljömålen. Om Sverige inte når miljömålen 
idag i en så stor areell näring som skogsbruket, vad är det 
då som säger att det svenska samhället ska klara målet med 

Skogen är viktig för vattendraget och vice versa. Foto: www.fotoakuten.se.
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Hur kan ekosystemtjänsterna användas i praktiken? 
Många av de konflikter som finns mellan skyddande och brukande av skog handlar idag om 
samtalsklimat. Det viktiga är att inte hamna i konflikt utan att föra en konstruktiv dialog. I 
det sammanhanget kan ekosystemtjänstgreppet bidra till ett helhetsperspektiv, så att före-
trädare för olika intressen inte hamnar i var sitt dike. 

En av slutsatserna vid seminariet var att det behövs mer kunskap, utbildning och forsk-
ning om ekosystemtjänster för att avvägningar och värdering mellan olika tjänster ska vara 
möjlig. Hur ska till exempel en skogsägare kunna dra nytta av andra ekosystemtjänster än 
virkesproduktion? ”Skogsprodukterna”, de som inte är skogsråvara, behöver vidareförädlas. 
Många av de kulturella ekosystemtjänsterna kräver planering på landskapsnivå men för det 
krävs det lagändringar. Idag är skogslagstiftningen byggd på virkesproduktion.

– Det behövs utrymme för ”mer skog och krog” och avreglering i lagstiftningen, säger 
Leif Öster när han pratar om förutsättningar för sitt ekoturismföretagande och behovet av 
en fungerande landsbygdspolitik.

Och slutligen: Hur ska det vara möjligt att värdera de andliga värdena i skogsekosyste-
met? Författarna får nog konstatera att det fortfarande är en bit kvar till dess att skogsbola-
gen och skogsägarna planerar sitt virkesbruk i samklang med de andliga värdena i skogen.

Foto: Ylva N
ordin.

ekosystemtjänster till 2018? Det som behövs för att nå målen är tid, tålamod och kontinuerligt 
arbete. Dessutom måste det gå att i praktiken visa på vad som menas med ekosystemtjänster och 
genom goda exempel visa hur det är möjligt att göra avvägningar mellan dem. 

Den ”långsamma” skogen kräver ett längre och större perspektiv
Det är för mycket prat om bestånd och för lite om landskap, konstaterade både föreläsare och 
publik vid seminariet. Skog är en långsiktig verksamhet med långa omloppstider. Idag är det inte 
självklart vilka ekosystemtjänster som ger bäst avkastning på lång sikt eller vad som kommer att 
vara viktigt i framtiden. Därför behövs ett multifunktionellt skogslandskap med en stor diversi-
tet av ekosystemtjänster. På det viset skapas flexibilitet och valfrihet på sikt. I paneldiskussionen 
framkom att det multifunktionella perspektivet behöver lyftas in och beaktas i det nationella 
skogsprogrammet för att få tyngd och synlighet. Det multifunktionella perspektivet kräver en 
planering på landskapsnivå – inte som idag, på beståndsnivå.

•
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Modellskogar, biosfärområden, världsarv, fiskeområden 
och vattenråd är exempel på levande och lovande lokala och 
regionala samarbetsnätverk. Dessa samarbetsnätverk vär-
nar helheten och söker lokala svar på globala utmaningar. 
De skapar också stora värden. Det handlar till exempel om 
kloka avvägningar mellan olika intressen, konfliktlösning, 
minskat näringsläckage till sjöar och hav, minskad risk för 
översvämningar, bättre förutsättningar för biologisk mång-
fald och rekreation, förvaltning av kulturmiljöer och kul-
turminnen, och fler arbetstillfällen och ökade inkomster i 
lokalsamhället. Med sitt arbete bidrar dessa nätverk också 
till välbefinnande och hälsa, ökad kunskap om de social-
ekologiska systemens betydelse och inte minst uppfyllande 
av de svenska miljömålen. 

Syftet med Landskapsforum 2016 var att göra lokala och 
regionala samarbetsnätverk i landskapet mer kända. Det var 
också att diskutera de möjligheter och utmaningar samar-
betsnätverken har, och att bygga broar mellan olika nätverk 
och mellan aktörer på olika nivåer. Många av konferensens 
deltagare var personer som är engagerade i svenska och 
utländska samarbetsnätverk i landskapet. Det handlar om 
projekt och mer långsiktiga initiativ där människor från 
olika sektorer och med olika intressen arbetar tillsammans 
för att främja en långsiktigt hållbar utveckling i ett större 
geografiskt område, i ett landskap. 

Varierat program 
Programmet var upplagt för att göra det möjligt för alla 
att vara aktiva medskapare snarare än passiva åhörare. 
Landskapens värden, möjligheter och arbetet i samarbets-
nätverken synliggjordes i föreläsningar med gott om tid för 
frågor och i speed-presentationer med efterföljande poster-
utställning. Utmaningar och framgångsfaktorer lyftes i en 

Landskapsforum 2016
En konferens där alla var medskapare

På vilket sätt tar man ansvar för helheten i landskapet vid planering och vilka möjligheter 
och vilka utmaningar har samarbetsnätverk i landskapet? Det var huvudfrågan när Land-
skapsforum 2016 anordnades på KSLA i Stockholm den 7–8 april. Drygt 100 personer och 
många myndigheter deltog på plats eller via videolänk. – Text: ANDERS ESSELIN –

del av föreläsningarna, inte minst i en presentation av Lisen 
Schultz, Stockholm Resilience Centre, och i gruppdiskus-
sioner där deltagarna själva valde vilka utmaningar de ville 
diskutera. Duncan Bryden gav en internationell utblick när 
han berättade om skotska landskap med ett särskilt fokus 
på Cairngorms nationalpark. Konferensen innehöll också 
en paneldiskussion med chefer från sju statliga myndighe-
ter. Paneldeltagarna var överens om att landskapsfrågorna 
är som en boll som studsar runt mellan myndigheterna. De 
var också eniga om att det inte behövs någon särskild land-
skapspolitik och att det definitivt inte behövs en ny myndig-
het för landskap. De ansåg däremot att alla myndigheter 
skulle vara betjänta av att öka dialogen, samordningen och 
samarbetet kring landskapsfrågorna. Många av deltagarna 
var oeniga med paneldeltagarna och myndighetsföreträ-
darna, och ansåg att det visst behövs en ny landskapspolitik 
eller ny myndighet för landskapsfrågor. 

Samarrangemang
Landskapsforum 2016 arrangerades av Landskapsnoden 
på KSLA. I organisationskommittén för landskapsforum 
2016 ingick också representanter för i första hand de myn-
digheter och organisationer som på olika sätt arbetar med 
landskapsfrågor. Landskapsnoden startade 2014 med ambi-
tionen att vara en kvalificerad och oberoende mötesplats för 
ett långsiktigt hållbart mångbruk av och i landskapet, och 
är nu en del av KSLA:s landskapskommittés ansvarsområ-
de. Hittills har Landskapsnoden genomfört tre seminarier 
i samverkan med andra organisationer. I planerna finns ett 
nytt Landskapsforum 2017. Läs mer om Landskapsnoden: 
www.ksla.se/om-ksla/projekt/landskapsnoden/

En utförlig konferensrapport finns på KSLA:s hemsida 
www.ksla.se/aktivitet/landskapsforum-2016/ •



8 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 2  2016

Vid sekelskiftet 1900 fanns över 700 000 hästar 
i Sverige, de flesta med en roll i lantbruket. I 
takt med jord- och skogsbrukets mekanisering 
sjönk antalet hästar. Bottennoteringen kom 
1975 då antalet kröp under 100 000. Sedan 
dess har siffran stigit och 2010 var antalet häs-
tar 365 000. Idag är hästarna dock inte sys-
selsatta i jord- och skogsbruk, utan i en väx-
ande rekreationsnäring. Det har gjort Sverige 
till Europas hästtätaste land, näst efter Island. 
Intresset sträcker sig från bred motionsidrott 
till elitsatsningar. Hästnäringen är jordbrukets 
fjärde största inkomstkälla och ger 30 000 be-
talda helårsarbeten. Hästen är och har varit en 
viktig del av det svenska lantbruket, även om 
dess roll förändrats. 

På Strömsholm syns hästarna överallt! Det 
finns 13 stallar och 260 hästar, som tränas i sju 
ridhus och leds och rids av elever på gångar, 
stigar och gräsplättar. Vackra hästar har fun-

En akademiexkursion till

– Text: PER ERIKSSON & EVA RONQUIST –

Årets vårexkursion gick till Ströms-
holm i Västmanland, som visade sin 
allra vackraste sida denna soliga maj-
dag. Ledamöterna Mats Denninger 
och Stefan Johanson hade tillsam-
mans med Strömsholms personal lagt 
upp ett fint program där information 
varvades med rundvandring. Vi fick 
också se en bländande uppvisning av 
landslagsryttaren Jens Fredricson och 
det unga stoet Catrina, som lekande 
lätt hoppade över allt högre hinder 
under sitt träningspass. 

Ströms- 
   holm

Ledamöter på stallrunda.
På Strömsholm utbildas både hästar 
och människor.
Foton: Ylva Nordin.

Foto: Per Eriksson.
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nits på Strömsholm i nära 400 år. Det började med en stu-
teriverksamhet som skulle förse de kungliga härarna med 
hästar och denna följdes år 1871 av en hingstdepå. Mellan 
1868 och 1968 var också arméns Rid- & Körskola belägen 
på Strömsholm. Nuvarande Ridskolan Strömsholm grund-
lades år 1968 och är en av den svenska hästnäringens tre 
riksanläggningar. De andra är Flyinge och Wången. 

Strömsholms historia går tillbaka ända till Gustav Vasa, 
som på en holme i Kolbäcksån lät uppföra ett befäst sten-
hus, som han gav namnet Strömsholm. Efter hans död bo-
satte sig hans unga änka Karin Stenbock på Strömsholm 
där hon levde i nästan 60 år. Det nuvarande slottet, ritat av 
Nikodemus Tessin d.ä., uppfördes senare och stod klart år 
1672. 

Utbildar hästar och människor
Dagens Strömsholm är platsen där människor utbildas – 
för att i sin tur utbilda hästar och människor. Här ges ut-
bildningar för ridlärare, ridinstruktörer, brukshästkuskar, 
hovslagare och hästskötare samt elitsatsande ryttare på 
flera nivåer. Spetskompetens inom hoppning, dressyr och 
brukshästkörning är viktig, liksom inom pedagogik, häst-
hållning, anläggningsdrift, ledarskap och forskning. Ett av 
flera forskningsprojekt som bedrivs på Strömsholm i sam-
arbete med SLU gäller nya inhysningssystem. Metoden, 
som man kallar Active Stable, är ett system för grupphäst-
hållning där hästarna rör sig fritt i flock i en paddock och 
utfodringen sker automatiskt och individanpassat. Det har 
gett bra resultat och har inga tydliga nackdelar – förutom 
att hästskorna slits snabbare. 

Den svenska satsningen på hästsport ser i en interna-
tionell jämförelse lite annorlunda ut. Urskiljande är inrikt-
ningen på bredd – en halv miljon svenskar rider regelbundet 
– och övertygelsen att hästen har en samhällelig roll. Dessa 
idéer är sammankopplade i den organisationsstruktur som 
utgör hästsporten. Det handlar bland annat om att häst-
sport är en brygga mellan land och stad, och även är en 
viktig del när det gäller att stötta inte minst tjejer att bli bra 
ledare. Det finns också ambitioner att med hjälp av hästar 
bidra till integrationen.

Genomorganiserad verksamhet
Hästsverige är liksom övriga Sverige organisationstätt. 
Olika delar av hästsporten har sina egna organisationer och 
arenor skapas där de olika grupperingarna kan ses och ta 
upp gemensamma frågor. HRR, Hästnäringens represen-
tationsråd, är ett exempel på detta. Genom de ingående or-
ganisationerna är alla Sveriges hästar representerade, berät-
tade Stefan Johanson. Det finns också en beredskap genom 
organisationerna att ta upp frågor som kan leda till olika 
typer av konflikter, som exempelvis nyttjandet av marker 
för ridning.

Samtidigt är den svenska hästnäringen på många sätt 
konservativ. Stallmästaren Jens Fredricson påpekade exem-
pelvis att det blir allt svårare att hålla jämna steg med den 
internationella utvecklingen av avelsarbetet. Den svenska 
affärskulturen ser också lite annorlunda ut, är lite försik-
tigare. Det kan i förlängningen leda till att toppen på den 
svenska aveln blir alltför smal. Endast en häst på 5 000 blir 
en stjärnhäst – och den har vi inte råd att behålla i Sverige.

I Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens agrarhistoriska bibliotek finns omfattande litteratur om hästen och dess 
roll i den agrara historien. Nummer 2-2014 av nyhetsbrevet Freja var ett specialnummer författat av Anna Backman om 
hästlitteratur i biblioteket: www.ksla.se/wp-content/uploads/2014/06/Freja2_2014.pdf.

I biblioteket finns också litteratur om Strömsholm för den som vill fördjupa sig i dess historia, bland annat två min-
nesskrifter: Nils Fischerströms Ridskolan å Strömsholm 50 år från 1918 och H. G:son Lagercrantz Ridskolan å Strömsholm 
75 år från 1943.

Active Stable, grupphästhållning i paddock. Foto: Per Eriksson.

Jens Fredricson och Catrina värmer upp. Foto: Ylva Nordin.

•
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Den första exkursionen gick den 15 mars till 
Drakryggen i Bjurholms kommun, ca 8 mil väster 
om Umeå. Fokus för dagen var skogsbruk inom 
områden som är intressanta för naturvård på land-
skapsnivå och viktiga för rennäring. Från exkur-
sionsplatsen var utsikten över Lögdeälvsdalen vid 
och vårvintersolen strålade. Exkursionens del-
tagare hälsades välkomna till SCA:s skogar likaväl 
som till Vilhelmina Norra Samebys renbetesmarker. 
Länsstyrelsen i Västerbotten lyfte fram områdets 
betydande ekologiska värden som gör det hög-
intressant för skapandet av grön infrastruktur.

Dagen bjöd på flera intressanta diskussioner, 
även om konflikterna mellan skogsbruket och ren- 

Den svenska skogen är en nationell 
resurs med många olika användare. 
Det leder till skilda önskemål om hur 
skogen ska skötas och nyttjas. Under 
våren 2016 har KSLA:s Skogsskötsel-
kommitté belyst ämnet närmare vid 
två exkursioner, en i norra och en i 
södra Sverige. Med skillnader i mark- 
användning och ägarstrukturer som 
bakgrund skapade exkursionerna till-
sammans en bild av hur förutsättning-
arna ser ut för mångbruk av skogen i 
dagens Sverige.

– Text: jägmästarstudenterna PATRIK ISACSSON & PATRIK ULVDAL –

näringen tycktes vara få. 
Hampus Holmström, analy- 
tiker på Sveriges Lantbruks-
universitet, kommenterade i 
efterhand att han var för-
vånad över det, men trodde att 
det kunde bero på fungerande 
och konstruktiva samråd 
mellan rennäring och skogs- 
bruk. Lars-Olof Baer, ren-
skötare i Vilhelmina Norra 
sameby, poängterade under 
exkursionen att dialogen 
med skogsbruket idag är av-
sevärt bättre än på 80-talet 
då samråden infördes.

Projektet Skog och Ren 
nämndes som ett exempel 
på satsningarna för att öka 
förståelsen för skogsbrukets 
och rennäringens olika mål-
sättningar. Bakom projektet 
stod FSC-certifierade skogs- 

Skogsskötsel för
                     olika värden

företag tillsammans med Samernas Riksförbund. Projektet resulte- 
rade i en utbildning som har använts väl av anställda vid skogsföre-
tagens förvaltningar. Utbildningen har inte fått samma genomslag 
bland renskötare, något som Lars-Olof Baer förklarade med att 
erfarenhet anses vara viktigare än utbildning. Till skillnad från 
skogsbrukets representanter har samebyarnas representanter ofta 
posten länge och är väl insatta i problematiken.

SCA:s bolagsskogsbruk och Vilhelmina Norra samebys ren-
näring har de stora arealerna som gemensam nämnare. Utöver 

Två skogliga exkursioner

Erik Sandström från SCA berättar om pär-
men med Drakryggens alla samrådsdoku-
ment sedan 80-talet. Foto: Marie Larsson-
Stern.

Konflikterna mellan rennäringen och skogsbruket har minskat, tack vare konstruktivt samråd. Foto: Marie Larsson-Stern.
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lokala anpassningar av skogsskötseln 
görs många insatser för att den lång-
siktiga planeringen av skogsbruket 
inte ska störa renens huvudsakliga 
vandringsvägar och uppehållsom-
råden. Landskapsperspektivet är vik-
tigt även i naturvården. Per Nihlén 
från Länsstyrelsen i Västerbotten pe-
kade ut områden på kartor över länet 
som illustrerade viktiga korridorer 
för att knyta ihop habitat för hotade 
arter. Länsstyrelsen skapar den här 
gröna infrastrukturen genom att bil-
da nätverk av reservatsbildningar och 
skogsbrukets frivilliga avsättningar.

Flera viktiga renbetesområden 
sammanfaller med områden som 
Länsstyrelsen anser som viktiga för 
grön infrastruktur. Renskötarna är 
kluvna till det. Å ena sidan bidrar 
mer kontinuitet i granskogar till bätt- 
re hänglavsförhållanden och reser-
vaten håller contortatallen borta. Å 
andra sidan ogillar man naturvårds-

Lars-Olof Baer från Vilhelmina Norra sameby visar upp GPS-halsbandet som använts för att skapa kartan 
över renens uppehållsområden. Foto: Marie Larsson-Stern.

bränningar eftersom de är förödande för marklaven medan 
välgallrade och röjda tallhedsskogar med bra ljusförhållan-
den är givande för marklaven. Naturvårdsåtgärdernas allt 
större genomslag väcker en fråga om att skapa möjlighet för 
samråd även mellan sameby och myndighet.

Landskapsperspektivet i planeringarna är ofta beroende 
av markägarstrukturen. I norra Sverige dominerar skogsbo-
lag som SCA med stora skogsinnehav. Johanna Fintling från 

LRF Skogsägarna kommenterade att hon gärna hade sett 
mer diskussioner om vad landskapsperspektivet innebär för 
det småskaliga skogsbruket. Det medför sällan konflikter 
eller behov av samråd med rennäringen, men kan hamna 
i konflikt med storskaliga projekt som arbetet med grön 
infrastruktur. Överlag gavs ett intryck av att naturvården 
är känsligare för skogsbruk än vad rennäringen är.

Den andra exkursionen gick till Linköpings kommun den 
27 april och gav ytterligare perspektiv på vad skogsskötsel för 
olika värden kan innebära. Med landskapsperspektivet i fokus 
hamnade få delar av Bjurholmsexkursionen i diskussioner 
om anpassning på beståndsnivå. Linköpingsexkursionen 
däremot började med konkret skogsskötsel. Lars Vikinge, 
ägare av en skogsgård med högproduktiva marker, visade 
runt på fastigheten i det blöta aprilvädret. 

På de ca 200 hektaren samsas vitt skilda målbestånd 
som rumänsk gran för maximal ekonomisk avkastning, 
björkar med mål beträffande fanérkvalitet och natursköna 
lövbestånd med höga natur- och rekreationsvärden. Besöket 

gav exempel på vilka värden en privat skogsägare kan vilja 
anpassa sin skogsskötsel till. Lars Vikinges övergripande 
mål med sitt förvaltarskap är att förädla fastighetens värde 
och att ha möjlighet att testa idéer och våga tänka nytt.

Mats Blomberg, näringspolitisk expert på Södra, sam-
manfattade inställningen bland privata skogsägare som att 
de helt enkelt vill lämna ifrån sig något bra till nästa genera-
tion. Det behöver inte nödvändigtvis betyda hög ekonomisk 
avkastning. Eftersom skogsägare är som folk i allmänhet 
med olika värderingar finns det många definitioner av vad 
som betraktas som ”bra”. Hälften av de privata skogsägarna 
har andra mål med sitt skogsbruk än produktion. Lars 

Vi lämnar Bjurholm i eftermiddagsolens sken. Foto: Marie Larsson-Stern.
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Vikinge, till exempel, har haft stort 
nöje av att ärva de idéer som hans 
far genomsyrat fastigheten med, från 
fanérproduktionen till de rumänska 
granarna. Mats Blomberg var över-
tygad om att ingen lagstiftning och 
inga riktlinjer kommer att kunna 
ersätta markägarens engagemang.

Per Hazell från Skogsstyrelsen 
vände sig mot det. Han menade att 
det i många fall inte är tillräckligt för 
en långsiktig naturvård. Det händer 
särskilt när någon annan förvaltar 
skogen åt ägaren och de emotio-
nella banden till fastigheten saknas. 
Gabriel Danielsson från Linköpings 
Skogstjänst berättade att han får allt 
fler förfrågningar från kunder om 
kontinuitetsskogsbruk och undrade 
om det är en möjlig medelväg att gå. 
Lars Vikinge avfärdade dock kon-
tinuitetskogsbruk som mycket skört 
– han är själv inte intresserad av det.

Marie Larsson-Stern från KSLA:s skogsskötselkommitté intervjuar represen-
tanter från cykelklubben Mera Lera i Linköpings kommunskog. Foto: Gustaf 
Egnell.

I en annan del av Linköping är inställningen annorlun-
da. Efter lunch besöktes en ytterligare typ av markägare; 
Linköpings kommun visade sina tätortsnära skogar. Kom-
munens skogsförvaltare Stefan Samuelsson berättade om 
arbetet med att dela upp skogsinnehavet i tre zoner efter 
avstånd till tätorten och rekreationsvärde. Med stöd av 
forskning och lokala undersökningar kan kommunen an-
passa skogsskötseln efter markanvändningen. Till skillnad 
mot Lars Vikinges skogsgård innebär skogsbruket här ett 
ekonomiskt nollsummespel med ett mål om ett så högt 
rekreationsvärde som möjligt.

I zonen närmast bebyggelse bedrivs inget aktivt skogs- 
bruk, medan den yttre zonen är föremål för ett ekono-
miskt rationellt skogsutnyttjande. I zonen däremellan bru-
kas skogen med hyggesfria metoder, metoder som Stefan 
Samuelsson medgav är ganska kostsamma rent ekonomiskt. 
De som nyttjar skogen är däremot nöjda. Om någon ring-
er till honom med klagomål vill de oftast ha ett träd fällt 
snarare än att påpeka att för många träd är borta.

Representanter från en mountainbikeklubb och en ori-
enteringsklubb höll med om att kommunens skogsförvalt-
ning har skapat ett bra resultat. Cyklisterna uppskattar att 
hyggena inte finns där de cyklar och orienterarna uppskattar 
variationen i landskapet – även hyggena i den yttre av kom-
munskogarnas zoner.

Även om de lokala föreningarna närvarade ansåg Björn 
Wessman från riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott att 
exkursionsgruppen i Linköping var lite väl homogen. Han 
skulle gärna ha sett att exempelvis den ideella naturvården 
bjudits in för att skapa ett mer nyanserat debattklimat. 
Liknande kommentar ger även journalisten Tom Juslin på 
tidningen Västerbottenskuriren. Han hade gärna sett mer 
diskussion kring rekreationsvärdet på exkursionsplatsen 
i Bjurholm. En kontrovers över en aktuell avverkning 
på platsen hade gjort Drakryggen till en bra plats för att 
diskutera de frågorna.

Lars Vikinge berättar om sin skogsgård Melskog, omgiven av Andreas Thörn t v, skogsinspektor på Södra, 
och Göran Örlander t h, Skogschef på Södra. Foto: Gustaf Egnell.

De relativt homogena grupperna till trots gav exkur-
sionerna tillsammans en bra bild av vad skogsskötsel för 
olika värden innebär i praktiken. Inte minst visar de två 
exkursionerna att förutsättningarna skiljer sig åt beroende 
på var i landet skogsbruket bedrivs. För att samsa olika 
intressen krävs ofta perspektiv som sträcker sig utanför 
beståndsgränsen, som exkursionen till Bjurholm visade. 
Linköpingsexkursionen visade att möjligheten till samsyn 
även beror på hur skogen sköts konkret, val av skötselmetod 
och anpassning av åtgärder. Som nationell resurs med mån-
ga olika användare är målen för skogen skiftande. Med 
dialog och långsiktiga samarbeten som verktyg finns ändå 
utrymme att skapa skogsskötsel för olika värden. •
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Ett akademisamarbete

Konsten, människan och 
landskapet i förändring

I ett drygt år har ett samarbete vuxit fram mellan Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien och Kungl. Akademien för de fria konsterna – Konstakade-
mien. Temat för samarbetet är ”Konsten, människan och landskapet i föränd-
ring”. Det handlar om naturliga och mänskliga processer i tid och rum – den 
långsamma landhöjningen, skogens återhämtning efter en brand men också 
människors och djurs rörelser genom landskapet – koncentrationen till städer, 
till större gårdar. Ledamöter från de båda akademierna har träffats för att på 
olika sätt bekanta sig med hur vi inom de olika akademierna ser på landskap 
och hur vi undersöker dem. – Text & foto: PER ERIKSSON –
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Inom akademierna finns väl utarbetade traditioner för hur 
ett landskap kan studeras – kultur- och naturgeografi å 
ena sidan och landskapsmåleri å den andra, till exempel. 
Förutom en specialiserad betydelse inom olika ämnesni-
scher så har vi en vardaglig uppfattning om vad ett landskap 
är. Och denna använder även specialister när de rör sig från 
en specialiserad uppfattning av landskapet till en annan.

Jag hade förmånen att en aprildag få följa med Konst-
akademiens preses, skulptören Leif Bolter, när han träffade 
Lena Gustafsson, ledamot i KSLA och professor i natur-
vårdsbiologi vid SLU. Lena Gustafsson var en av initiativta-
garna till att delar av området som drabbades av skogsbran-
den i Västmanland 2014 blev ett naturreservat för forskning 
om hur naturen återhämtar sig utan människans påverkan. I 
oktober 2015 fattade Länsstyrelsen i Västmanland beslutet 
att skapa naturreservatet Hälleskogsbrännan, som omfattar 
6 420 ha.

Skalornas betydelse
Vi diskuterade olika skalors betydelse och hur skalförskjut-
ningar ger perspektiv på människan och våra omgivningar. 
På ett klot med en diameter på 1,2 m blir exempelvis Mount 
Everest 0,9 mm – knappt märkbart alltså. För några år se-
dan, när jordens befolkning var 7 miljarder människor, räk-
nade journalisten och Vänernkännaren Bengt Alsterlind ut 
att hela världens befolkning skulle rymmas på Vänerns is. 
Och om alla dessa skulle simma samtidigt i sjön så skulle 
dess vattenyta höjas med bara 4 centimeter. Mänskligheten 
framstår här som en rätt måttlig kraft. Men tar man i beak-

tande även hur människans tekniska system påverkar jorden, 
kan vi med Manhattans invånare som bas – det vill säga en 
blygsam del av jordens befolkning – se effekter med betyd-
ligt större verkan än 4 centimeters vattenhöjning. Vi behö-
ver bilder, jämförelseobjekt, begrepp, teorier, modeller och 
berättelser för att få syn på vår omgivning, och oss själva. 
Vi behöver också tala med varandra över disciplingränserna 
för att utbyta erfarenheter och översätta dessa till en så fyllig 
och potentiellt gemensam beskrivning som möjligt.

Det är första gången som Lena Gustafsson är tillbaka i 
området sedan hon monterade ned sina time-lapsekameror 
inför vintern. Nu ska de upp igen för att registrera vad som 
händer under sommaren. Kamerorna är placerade så att de 
fångar olika typer av vegetation och tar en bild i halvtimmen 

Konstakademiens preses Leif Bolter hjälper Lena Gustafsson, ledamot i KSLA 
och professor i naturvårdsbiologi vid SLU, att sätta upp time-lapsekameror.

Leif Bolter och Lena Gustafsson har lokaliserat en av provytorna. Det är alltid lite osäkert om markeringarna finns kvar, säger Lena.
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under dygnets ljusa timmar. De har, säger Lena, egentligen 
inte något strikt vetenskapligt syfte utan är ett experiment, 
ett försök att visualisera vegetationsförändringen. Lena har 
också provytor där hon noterar vilka arter som kommer till-
baka först och hur de försvinner för att ge plats till andra 
arter. Till detta kommer bilder tagna med drönare över om-
rådet. Det är en slags triangulering av naturens förändring, 
men uttryckt på olika sätt. I en mening är det också ett slags 
skalförskjutningar, en kompression av tidsskalan. När det 
gäller time-lapsekamerorna kommer det som tar flera år att 
samla in att få en uppspelningstid på några minuter, för att 
få ett grepp om naturens förändringar. 

Vi kan också behöva gå långsammare fram. Ann-Sofi 
Sidén, ledamot i Konstakademien, berättade ett exempel 
på det när hon träffade Ulrich Lange från KSLA vid ett 
tidigare möte i projektet. I ett verk som filmades red hon 
genom landskapet från Stockholm till Skåne i vad som kan 
ses som ett slags mellanting mellan en roadmovie och en 
platsbunden gestaltning. Förändringar mellan platser blev 
då synliga till följd av den långsamma förflyttningen.

Det oväntade ger nya perspektiv
Att bara besöka brandområdet skakar om invanda uppfatt-
ningar om vad ett landskap är. Det liknar på många sätt ett 
krigslandskap eller en annan planet och vittnar om de kraf-
ter som en brand av den här storleken sätter igång. Innan in-
trycken sorterats ger de en närmast kuslig känsla. Samtidigt 
är det hoppfullt att se grönskan och livet komma tillbaka. 
Och kanske är det just det oväntade, en sten i skon för den 

invanda upplevelsen, som öppnar för ett nytt perspektiv och 
en ytterligare erfarenhet. Leif Bolter har talat om att det 
skulle vara intressant att hänga speglar bland stammarna i 
olika typer av skogar. Speglarna skulle försvinna i reflektio-
nen av verkliga stammar och bilda ett rum som i en mening 
är imaginärt. Speglarna blir till ett nytt slags mätinstru-
ment där det ännu är oklart vad som verkligen mäts.

Nästa steg i samarbetet mellan de båda akademierna kom-
mer att bli en gemensam ledamotsträff på Konstakademien 
den 12 september. KSLA:s ledamöter kommer då att pre-
cisera landskapstemat genom att se närmare på människan 
och växterna, landskapets dynamik, land och stad, män-
niskan och djuren samt på vilka sätt som akademiens sam-
lingar – arkivet och biblioteket – och donationsgårdarna 
kan utgöra resurser i samarbetet.

De båda akademierna delar monter på årets bokmässa 
i Göteborg 22–25 september. Kom gärna förbi och prata 
med oss!

Leif Bolter och Lena Gustafsson diskuterar fenomenet vädergubbe/väderpin-
ne. Pekar pinnen uppåt blir det fint väder – nedåt så är det stor risk för regn. 

Ett naturreservat är skyddat från mänsklig påverkan. Men här behöver Skogsstyrelsen en provyta i provytan där inte heller djur kan komma in.

•



16 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 2  2016

Rapporten konstaterar att framstegen vad gäller levnads-
standarden i Afrika söder om Sahara har varit betydligt mer 
omfattande än många vågade tro för 20 år sedan. Men, allt 
vilar på en högst bräcklig grund.

Behovet av strukturella förändringar är stort, inte minst 
inom lantbruket vars tillväxt är avgörande för den afrikans-
ka utvecklingen. En väsentligt ökad produktivitet behövs i 
lantbruket för att i sin tur stimulera den idag stagnerande 
tillverkningsindustrin. Afrika har samtidigt en industrisek-
tor av mycket blygsamma mått. Den i sin tur är avgörande 
för att kunna skapa de arbetstillfällen som en minskande 
jordbruksbefolkning och en ökande stadsbefolkning be-
höver för sin framtida försörjning. Kraftiga förbättringar 
behövs inom såväl infrastruktur- som utbildningssektorn. 
Betydande förbättringar inom informationsområdet är 

Det som händer inom lantbruket är avgörande för de afrikanska länder-
nas utveckling! Detta slås än en gång fast av World Institute for Develop-
ment Economics Research i Helsningfors, UNU-WIDER, som är en del av 
FN-universitetet. I en nyligen publicerad rapport, Growth and Poverty in 
Sub-Saharan Africa, har forskare knutna till institutet analyserat och redo-
visat utvecklingen för 16 av Afrikas 24 mest befolkade länder. Dessa täcker 
i sin tur in närmare 75 procent av den afrikanska befolkningen. Rapporten 
fokuserar på utvecklingen de senaste 10–20 åren och torde vara en av de 
mest omfattande och genomgripande studier som finns att tillgå kring 
det ekonomiska tillståndet i Afrika av idag. – Text: INGE GERREMO –

avgörande för att kunna fatta så välgrundade beslut som 
möjligt.

I sin genomgång delar författarna in de 16 studerade 
länderna i fyra grupper. 

Den första gruppen utgörs av Etiopien, Ghana, Malawi, 
Rwanda och Uganda med förhållandevis snabb ekonomisk 
tillväxt och en omfattande fattigdomsbekämpning. Här 
kan författarna peka på hur jordbrukets tillväxt med inrikt-
ning på småbrukarnas villkor haft avgörande betydelse för 
ländernas arbete med att förbättra levnadsförhållandena. 
Malawi är ett exempel på hur snabb tillväxt i lantbruket 
kunnat ge tydliga resultat i form av minskad fattigdom. 
Dock är författarna tveksamma till om de metoder som 
använts i form av främst subventionerat handelsgödsel till 

Ytterligare bevis på lantbrukets 
betydelse för Afrikas utveckling 
söder om Sahara

Growth and Poverty in Sub-Saharan 
Africa (Oxford University Press, April 2016) 
finns för fri nedladdning här: 
www.wider.unu.edu/publication/growth-
and-poverty-sub-saharan-africa

Norra Kivu, Demokratiska Republiken Kongo. Foto: UN Photo.
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småbönderna kommer att ge bestående resultat. För detta 
krävs en betydligt bredare ansats. I Ghana och Uganda har 
också en utveckling inom andra näringsgrenar än lantbru-
ket ägt rum och som starkt bidragit till att minska fattig-
domen. Under senare år har dock tillväxten i lantbruket 
försämrats, vilket gett motsvarande negativa resultat för 
fattigdomsbekämpningen.

Den andra gruppen består av Burkina Faso, Mocambique, 
Nigeria, Tanzania och Zambia. De länderna kan sägas ha 
haft en relativt snabb ekonomisk tillväxt men med begrän-
sade resultat vad gäller fattigdomsminskning. Till skillnad 
från den första gruppen kan inget av länderna uppvisa nå-
gon långsiktig tillväxt i lantbruket. Mocambique har haft 
uppenbara problem med att öka produktiviteten i lantbruket 
och särskilt inom småjordbruket. Nigeria har inte kunna ut-
nyttja sina omfattande oljeintäkter till att stimulera sådana 
insatser som behövs för en effektivare fattigdomsbekämp-
ning, inklusive inom lantbruket. Tanzanias oförmåga att 
förbättra levnadsstandarden för flertalet av sina invånare 
kan också här förklaras med en alltför långsam tillväxt i 
lantbruket. 

Den tredje gruppen består av Kamerun, Elfenbenskusten, 
Kenya, Madagaskar och Sydafrika. Den kännetecknas av 
en närmast negativ ekonomisk utveckling och stagnerande 
välfärd. Förvånansvärt finns idag här två av de tre tidi-
gare kraftigast växande ekonomierna i Afrika, Kenya och 
Sydafrika. (Det tredje landet är Nigeria, som också kämpar 
med såväl tillväxtproblem som svårigheter att öka den all-
männa levnadsstandarden.)  Kamerun och Kenya har under 
de gångna åren haft såväl uppgångar som tillbakagångar i 
sin tillväxt, vilket satt den uppnådda levnadsstandarden på 
hårda prov. Tillväxten i Sydafrika har varit betydligt mer 

modest i förhållande till andra afrikanska länder, de senare 
åren före likaväl som efter apartheid. De här länderna behö-
ver nu med all kraft vända sin utveckling. Även då kommer 
utvecklingen inom lantbruket att spela stor roll.

Den fjärde gruppen består av ett enda land, Demokratiska 
Republiken Kongo. Dess allvarligaste problem är bristen på 
tillförlitliga data och information i allmänhet. Det gör det 
svårt att överhuvudtaget få ett grepp om utvecklingen på 
nationell nivå, inklusive lantbrukets situation idag, samt de 
framtida möjligheterna. Dessa är naturligtvis gigantiska 
utifrån ett naturresursperspektiv, men också högst utma-
nande och osäkra med tanke på behovet av framtida hållbar 
utveckling.

Redan i Maputo-deklarationen, 2003, lovade de afri-
kanska länderna att avsätta 10 procent av sina statsbud-
getar till investeringar i lantbruket och sikta på en tillväxt 
på 6 procent. Efterlevnaden i praktiken har varit blandad. 
Malabo-deklarationen från 2014 understryker att arbetet 
med att snabba på lantbrukets utveckling nu har högsta 
prioritet inom Afrikanska Unionen, ett arbete som fort-
satt ska ske inom The Comprehensive African Agricultural 
Development Programme, CAADP. 

UNU-WIDER:s rapport understryker med all tydlighet 
vikten av det afrikanska lantbrukets roll för ländernas ut-
veckling. Särskilt viktigt framstår småbruket för att kunna 
åstadkomma tillväxt och bekämpa fattigdomen i berörda 
länder. 

Den utmaningen behöver nu såväl de politiskt ansvariga 
i de afrikanska länderna som biståndssamfundet ta till sig 
som ledstjärna också i sitt praktiska arbete. Det är en ut-
maning som dessutom passar väl in när Agenda 2030 och 
Parisagendan om klimatet ska genomföras. 

Bönskörd hos grönsakskooperativet Dodicha i Etiopien. Foto: USAID Africa Bureau via Wikimedia Commons.

•
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– Vi står inför utmaningen att försörja en växande befolk-
ning, med pågående klimatförändringar i en allt mer glo-
baliserad värld.

I sitt inledande välkomstanförande lyfte akademiens 
preses Lisa Sennerby Forsse fram olika utmaningar och 
perspektiv som måste mötas. Akademien är en oberoende 
mötesplats för de gröna näringarna och fungerar som en 
viktig arena för samtal om dessa utmaningar mellan forska-
re, praktiker och beslutsfattare, både från det offentliga och 
privata. Akademiens roll är att främja samtalet, stöta och 
blöta forskningsrön och erfarenheter och diskutera olika 
lösningar. Här har KSLA tillsammans med Sällskapet riks-
dagsledamöter och forskare (Rifo) ett gemensamt uppdrag. 

Akademien har genom åren haft stor betydelse för 
lantbrukets och skogsbrukets utveckling och i modern tid 
har verksamheten utvecklats, bland annat genom arbetet 
i de olika kommittéer som finns. Akademisekreteraren 
Carl-Anders Helander exemplifierade med till exempel 
Skogskommittén och den kommande Klimatkommittén.

Riksdagsledamöter 
mötte akademien

– Lita aldrig på en forskare, men lita på vetenskapen!
Det var vad Peter Sylwan manade åhörarna vid ett seminarium den 18 maj då akademien tog 

emot ledamöter och tjänstemän från riksdagen.
I den ljumma vårkvällen besökte ett 30-tal riksdagsledamöter och tjänstemän Drottninggatan 

95 B i Stockholm för en presentation av akademiens verksamhet och nätverkande. Föredragshål-
lare var akademiledamöterna Marianne Eriksson (Skogsavdelningen), Louise Ungerth och Peter 
Sylwan (bägge Allmänna avdelningen).

Skogens värden
En handuppräckning bland åhörarna visade att intresset för 
att vistas i skog och mark är stort. Nästan samtliga hade den 
senaste månaden besökt ett naturområde. Flera ägde egen 
skogsmark. Marianne Eriksson gjorde en exposé över sko-
gens många värden; allt från trähusbyggnation och cellulosa 
till biodrivmedel. Presentationen om skogen visade alla de 
olika dimensioner skogen har för vårt välbefinnande: från 
träråvara till ekosystemtjänster. Och däremellan mängder 
av andra nyttigheter som vi inte alltid är medvetna om. På 
frågan från publiken om vilken som är den största utma-
ningen pekade Eriksson på behovet av långsiktiga spelreg-
ler – avvägningen mellan produktionsmålen och miljömå-
len och hur de numer flyter in i varandra.

En knuff i rätt riktning
Begreppet ”Nudging” var inte känt bland många av åhö-
rarna, men efter Louise Ungerths anförande var kunskapen 

– Text: LARS ERIKSSON –

Skogen har många dimensioner för vårt välbefinnande, från träråvara till ekosystemtjänster. Foto: Ylva Nordin.
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desto större. Kort beskrivet är ”Nudging” en 
knuff i rätt riktning där både den enskilde och 
det allmänna vinner. Det betyder alltså inte fler 
förbud, utan bygger på individens fria val. Det 
handlar mycket om konsumentbeteende och 
hur vi ofta reagerar automatiskt i olika köpsi-
tuationer. Tricket att ”påverka utan att påverka” 
är en gammal företeelse. Ungerth exemplifie-
rade idén med det faktum att om vi serveras 
mat på mindre tallrikar så äter vi mindre och 
framförallt blir matsvinnet mindre! En god il-
lustration av hur man kan påverka – med dis-
kretion!

Svart jord, vit biologi
”Svart jord och vit biologi ger grön ekonomi”, 
var titeln för Peter Sylwans anförande. Han tog 
oss tillbaka till hur den mänskliga kunskapen 
om naturen utvecklats och hur den ständigt för 
oss djupare och djupare och med ökad precision 
in i livets minsta existensformer. En kunskaps-
process som fortgår. Vi vanliga dödliga hänger 
inte alltid med så vi förstår ”när det är dags att 
byta skiva”. GMO-debatten är, enligt Sylwan, 
ett exempel på detta – en märklig kvarleva från 
1980-talet där argumenten har passerats sedan 
länge av nya forskningsgenombrott.

Sylwan målade upp möjligheter – vi får hela 
tiden nya instrument för att hantera nya utma-
ningar, naturen är en ständig inspiratör och 
källa till kunskap och vi har mycket att lära. 
Genteknik har betydande potential men häm-
mas av föråldrad lagstiftning och på många 
håll vanföreställningar om konsekvenser. 
Naturen har alltid bedrivit växtförädling och 
den som människan hittills åstadkommit har 
också varit helt naturlig. Nya kunskaper inom 
till exempel Crisp/Cas9 revolutionerar tekni-
ken och gör den enkel. Anförandet väckte stort 
intresse bland åhörarna.

Thomas Strand, riksdagsledamot och ord-
förande för Rifo, riktade ett varmt tack till 
KSLA för de intressanta anförandena och hop-
pades att det goda samarbetet mellan Rifo och 
KSLA ska fortsätta utvecklas. Efter en intres-
sant förevisning av det agrarhistoriska bibliote-
ket avrundades seminariet med trevligt mingel 
i donatorsfoajén där olika svenska livsmedel 
avsmakades. •

Ovan: Akademiens preses Lisa Sennerby Forsse med Rifos ordförande Thomas Strand. 
T v: KSLA:s Rifo-kontakt Carl-Gustaf Thornström samspråkar med artikelförfattaren, Rifos 
sekreterare Lars Eriksson, under mingelstunden. Foton: Ylva Nordin.

En mindre tallrik kan knuffa oss i rätt riktning... Foto: Ylva Nordin.

Växtförädling. Salvia, mödrar och barn. Foto: Artofactivism via Wikimedia Commons.
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Sammanfattning av svaret
Rapporten Helhetssyn är nyckeln – Strategi för forskning och inno-
vation på energiområdet 2017–2020 ger en god och täckande bild 
av behoven av forskning, utveckling och innovation inom det 
tillämpade energiområdet. De areella näringarna har en nyck-
elroll i den gröna omställningen till en biobaserad cirkulär eko-
nomi. KSLA stödjer därför de föreslagna utökade satsningarna 
och den ökning av internationaliseringen inom energiområdet 
som föreslås. KSLA välkomnar också den tydligare satsning för 
innovation och jobbskapande inom små och medelstora före-
tag som föreslås.

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

www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-om-riktlinjer-for-fou-pa-energiomradet/

Yttrande över Underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017–2020 
(M2015/04264/Ee – till Regeringskansliet 4 april) 

Det är positivt att Energimyndigheten strävar efter en 
helhetssyn och belyser vikten av en bredare diskussion kring 
cirkulär ekonomi där energisystemet är en viktig delmängd. 
Att i energiforskningens systemperspektiv också inkludera 
samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv liksom 
målkonflikter kommer att stärka denna helhetssyn. I detta 
sammanhang hade det varit önskvärt att också lyfta de socio-
ekonomiska effekterna av en omställning till ett förnybart ener-
gisystem till en utökad diskussion. Här ser KSLA att en bredare 
samhällsanalys lik den som genomförts i Finland som underlag 
till landets bioekonomiska strategi hade varit önskvärd också 
för svensk del.

Akademiens remissvar sedan sist

Anslag & stipendier
Med stöd av sina mottagna donationer kan akademien bevilja ett stort antal anslag och resestipendier. Här är det senaste 
godkända slutrapporterna. Inom kort ska det gå att få tillgång till slutrapporterna genom vår anslagsansökningssystem.

Till Ur Belopp Ändamål/projekt

Inga Bödecker
Carl Fredrik von Horns fond 50 439 Soil microbial communities drive key processes influencing the carbon 

storage of forestsMary Francke Gustafsons fond 77 659

Ljusk Ola Eriksson
Knut och Alice Wallenbergs 
forskarstipendiefond

30 000 Styrning av spatiala mönster i ett skogslandskap

Sanna Christensen Strömgren Nilsson-Aschans stipendiefond 7 000 Masterstudier inom landskapsarkitektur

Qiqing Geng SLO-fonden 250 000
Praktiska råd om tekniska hjälpmedel anpassade till lantbrukare med 
nedsatt arbetsförmåga

Louise Johansson SLO-fonden 240 000
Provningsmetod för utvärdering av skyddsrutors förmåga att skydda 
mot kedjeskott

Petrus Jönsson SLO-fonden 200 000 Utredning av havererade säkerhetsrutor hos arbetsmaskiner

Sammar Khalil Carl Fredrik von Horns fond 20 000
ISHS symposium ”Hydroponics and aquapoincs at the Gold Coast, 
Australia”, juli 2015

Sofia Kämpe Svenska Vallföreningens fonder 23 163
EGF 2014 i Aberystwyth, Wales med efterföljande studieresa, septem-
ber 2014

Cecilia Lindahl SLO-fonden 250 000
Hur optimeras provisoriska/tillfälliga drivningssystem till fixeringsbox 
avseende säkerhet, effektivitet och djurvälfärd?

Tora Myhr J.M. Svenssons donationsfond 25 000 Utbytesstudier vid University of Manitoba

Tomas Nordfjell SLO-fonden 250 000 Skyddsbåge på fyrhjulingar/terränghjulingar

Katriina Willgert J.M. Svenssons donationsfond 25 000
Graduate Accelerated BVeTMed with Certificate in work-based learning 
and research

Karolina Östbring
Hugo och Emma Björkmans 
minnesfond

125 000
Kan svensk svinmålla ersätta sydamerikansk quinoa som stabiliserare i 
ekologiskt hållbara och hudvänliga krämer?

Till Organisation Belopp Ändamål/projekt
Anna-Mia Björkholm HIR Skåne 256 000 Integration genom odling  på flyktingförläggningen i Stockeboda

Jörgen Holmén Västra Götalandsregionen 300 000
Mobil lärmiljö för ungdomar, barn och nyanlända (Roadshow 
SimGården)

Christina Milén Jacobsson Hushållningssällskapet Väst 100 000 Regional integrationsplattform för landsbygdsutveckling

Svenska Lantbruksveckans fond har beviljat anslag, med ledorden Innovation, Integration, Ungdomar och Attraktion:
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•

KSLAT 2-2016 Frön för framtiden
Ett dialogprojekt om bioteknik i växtodlingen
EU:s GMO-lagstiftning är förlegad. Den infekterade debatten om ”för eller emot GMO” är lika 
förlegad. Det är dags för en teknikneutral reglering av växtförädlingen. Staten måste också 
ta ett större ansvar för att finansiera forskning och utveckling av nya miljövänliga och hälso-
samma sorter för odling i vårt klimat. Tekniken finns. Vi kan använda den till goda ändamål.

Om detta är alla som medverkat i KSLA:s Dialogprojekt om bioteknik i jordbruket överens. 
Med dialogen som metod har samförstånd skapats mellan personer med erfarenhet från po-
litiken, miljörörelsen, lantbruksnäringen, myndighets-Sverige och den akademiska världen. 
Målet är ett hållbart jordbruk, och modern växtförädling är ett viktigt verktyg för att uppnå 
detta mål.

Red: Jenny Jewert. 80 sid. ISBN tryckt: 978-91-86573-78-2, digital: 978-91-86573-79-9

Vår senaste publikation

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

Akademien, som hade samlat föremål sedan början av 1800-talet, ställde tidi-
gare ut dem på museet på Experimentalfältet, det som numera är restaurangen 
Lantis vid Stockholms universitet. Nu visas de för första gången på ett halvsekel 
på utställningen i Julita. Bland annat får vi här se några av de redskap som aka-
demiens förste direktör Abraham Niclas Edelcrantz importerade från England, 
och sådana som senare under 1800-talet togs hem från de stora lantbruksutställ-
ningarna i Europa. Här finns även välgjorda modeller av maskiner, akademiens 
unika frösamling och annat som ger en god bild av åkerbrukets framväxt under 
se två senaste seklen.

Se akademiens redskap
Efter ett halvsekel i magasin

I slutet av 1960-talet skänkte Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien sin samling 
redskap och maskiner till Nordiska museet. Nu visas många unikum ur samlingen 
på utställningen Åker som har öppnat på Sveriges lantbruksmuseum i Julita.

www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/julita-gard/
hem/utstallningen-aker

När Nordiska museet övertog akademiens sam-
lingar fick de en nummerserie som började på 400. 

– Text & foto: PER THUNSTRÖM –

Ett av fåtalet fortfarande bevarade redskap, som A.N. Edelcrantz importerade från England i början av 
1800-talet, är Edmund Cartwrights treskäriga skumplog för att plöja grunt eller ta bort översta jordlagret.

Modeller av en konstgödselspridare och en häst-
hacka från F. Zimmermann i Halle från 1890-talet. 
Ur akademiens samlingar på Experimentalfältet.
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KSLA FÖR

Stundande skördar

I december 2012, inför akademiens 200-årsjubileum, lan-
serades Insamlingsstiftelsen ”KSLA för Stundande skör-
dar” som ett led i arbetet att öka den externa finansieringen 
av akademiens verksamhet. Stiftare var tidigare presidie-
ledamöter inom akademien.

Fram till maj 2016 har stiftelsen samlat in drygt 
870  000 kronor och därav bidragit till finansieringen av 
Framtidsprojektet ”Unga i KSLA” (UniK) liksom seminari-
erna ”Matfusk, missförstånd och bedrägerier”, ”Bruka utan 
att förbruka” och ”Historiska agrara landskap för samtid 
och framtid”.

Efter jubileumsåret 2013 har dock inkommande gåvor 
minskat kraftigt, och därmed är insamlingsstiftelsens reg-

ler och arbetssätt inte längre ändamålsenligt. Flera av stif-
tarna, insamlingsstiftelsens styrelse och akademiens pre-
sidium menar dock att det, vid sidan om den traditionella 
donationen i eget namn, även fortsättningsvis ska finnas 
möjlighet att enkelt och praktiskt stödja akademiens verk-
samhet med mindre belopp.

Därför har KSLA övertagit stiftelsens bankgironum-
mer 281-0463 som kopplats till ett nytt konto dit stiftelsens 
behållning per 11 maj 2016 (då stiftelsen formellt avveck-
lades) har överförts som grundplåt. På detta konto ska in-
kommande gåvor samlas och stå till kollegiets förfogande 
att användas i den anda som angetts i Insamlingsstiftelsens 
upprop.

Ur Insamlingsstiftelsens upprop, augusti 2012:
KSLA är en obunden organisation som arbetar tvärvetenskap-
ligt genom dynamiska och utmanande möten mellan teore-
tiker och praktiker. Syftet är att utveckla de gröna näringarna 
– drivna av solskenet till den gröna cellen – och i dialog för-
djupa olika samhällsföreträdares förståelse för och insikt i nä-
ringarnas roll för samhällets ekonomiska, sociala och kulturella 
utveckling. KSLA präglas av tolerans och acceptans för olika 
uppfattningar genererade i forskning och praktisk erfarenhet. 

Akademien övertar
KSLA för Stundande skördar

Verksamheten finansieras med avkastningen från ett antal 
ändamålsstyrda donationer, de flesta riktade till sektorerna 
jord- och skogsbruk. Många ”nyare” sektorer inom de gröna 
näringarna har däremot inte någon tydlig finansiering; allti-
från fiske, vattenbruk, rennäring, djurs hälsa, jakt och turism 
till landskaps- och landsbygdsfrågor, folkhälsa genom husdjur 
och natur, klimat- och miljöfrågor. För att säkra en tidsenlig 
och aktiv verksamhet behöver KSLA tillskott av resurser som 
möjliggör aktiviteter inom alla sektorer, inklusive samhälls-
vetenskapliga och humanistiska aspekter. KSLA:s fria och 
obundna ställning ger fördelar i sådant arbete. Akademien är 
en känd, oberoende plattform där de gröna näringarna ge-
mensamt kan få ett tydligt genomslag.

•

I akademiens donatorsfoajé ligger boken där alla gåvor till Insamlingsstif-
telsen noteras. Donationer över 100.000 kr får en plats på ”plakettavlan”.

Några stiftare, fr v: hedersledamot Björn Lundgren, f vice preses Margareta Ihse, f pre-
sesarna Sara von Arnold och Mårten Carlsson, f akademisekreterare Åke Barklund.
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Hyr Bedas hus!
På akademiens egendom Barksätter, strax utanför Katrineholm.

Dygnsvis eller hela veckor. Två bra sovrum, ett arbetsrum 
och en ”groggveranda” med utsikt över sjön Bjälken på 
övervåningen. På nedervåningen en sovkammare, var-
dagsrum med bäddsoffa, matrum, kök och ett trevligt 
badrum. Plats för 7 övernattande gäster. Fin sjöutsikt och 
tillgång till brygga och bad i sjön Bjälken.

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

0647-730 26
INFO@ENAFORSHOLM.SE
WWW.ENAFORSHOLM.SE

Aktivitet eller vila och återhämtning. Trädgård, 
fjällvandring, fågelskådning, öringsfiske, fjällflora, 
paddling, fjällkurser, bärplockning. Höst svampar och 
fjälljakt. Turskidor och toppturer.  
Mat, hotell, vandrarhem, stuga.

Tåget hela vägen till Snasahögarna 

Enaforsholm Fjällgård 
Västjämtlands pärla vid Enafors station 
 

 

  

Toppturer i april, maj, juni. Fina åk på Storsnasen: Stora 
svängen, Handölsravinen, Lillsnasen, Ostbranten. 
Hotellrum, vandrarhem, stuga, fjällpension. 
Fågelskådning, Klövja din hund, fjällvandring, fiske, 
fjällkurs.  
 
0647-730 26 
INFO@ENAFORSHOLM.SE 
WWW.ENAFORSHOLM.SE 
 Kon

- Ko pappan heter tjur, ko mamman heter ko, kons 
unge heter kalv.
- Man kan mjölka ko mamman om den kon du vill 
mjölka har fåt ungar annars får du mjölka en ko 
som fått ungar.
- Man kan slakta kor.
- Kon säger mu (råmar)
- Arla har funnits i många år kanske hundra år.
- Arlakon har set ut på många olika set.
- För i tiden kunde man ha en get i stälet för en 

ko om man inte hade 
råd med en ko geten 
kalades för fatig-
mansko på den ti-
den men nu kalas de 
djuret get man kan 
också mjölka geten 
men nu är det vanli-
gast med att mjölka 
en ko.
- Det finns mjölkar 
robotar, mjölkarma-
skiner nu för tiden.
- En kossa som inte 
har fått ungar he-
ter kviga.

- Mjölken kommer från spenarna.
- Kon idislar.
- Mjölk är bra för kroppen för att man inte bry-
ter ben lika lätt.
- Kalven dricker mammans mjölk de första veck-
orna .
- Förr i tiden mjölkade man med händerna.
- Kon har fyra magar.
- Kon har fyra spenar.
- Ny mjölkad mjölk är varm.
- I Mexico och i Spanien kan man se en tjurfäkt-
ning.
- Kalven är söt.
- Den äter hö som hästen.
- Kon kan vara svart,brun,vit.
- En tjur har horn.
- Det finns många kor i Skåne.
- Det finns ett ställe i Skåne som heter kosse-
berga.
- Man kan göra glass av kons underbara mjölk.
- Spenerna kan bli brända då behöver man sol-
kräm till deras spenor.
- Kalvar kan bli sura för att dom tror att man 
kommer attackera deras mamma fast man bara 
ska klappa deras mamma.
Mu(slut)

– Franka, 8 år

Sommarbonus!



15 juni – Seminarium
Forestry in the new development frameworks
Om CIFOR:s (Center for International Forestry Research) strategi 2016–
2025 som bygger på det ramverk som sätts av FN:s 17 hållbarhetsmål 
och Parisavtalet, och om hur det ramverket hanteras i Sverige.

22 juni – Seminar
Forests, Bioenergy and the Global Climate
Scientist have suggested that the role of forestry in climate mitigation is 
more limited than stated earlier.  Do we need to adopt a new approach 
and strategy to forest management?

23–30 juli – Enaforsholmskursen 
En bred introduktion till den svenska fjällvärlden
Kunniga lärare berättar om fjällväxter, fåglar, skog, rennäring och myck-
et annat. Vi äter gott, bor bra och vandrar mycket – god grundkondition 
rekommenderas.

6 aug – Trädgårdsdag på Enaforsholm
Kort vandring, guidning och föreläsning
Enaforsholms Fjällträdgård grundades 1949 av trädgårdsexperten Sven 
Gréen (1905-90). Men här har trädgårdsodling ägt rum åtminstone se-
dan 1885. Idag drivs fjällträdgården av akademien i samarbete med SLU.

28–30 aug – Bertebos Conference, Falkenberg
Additives and enzymes in food – past, present and 
future in a global and consumer perspective
Distinguished researchers and prominent stakeholders will be brought 
together to discuss different aspects and challenges facing food chain 
regarding additives and enzymes in food.

8 sept – Akademisammankomst*
Allmänheten, skogen och skogsbruket
Programmet är under utarbetande.

12 sept – Seminarium
Värdering av skogens ekosystemtjänster
Programmet är under utarbetande.

23 sept – KSLA-Wallenbergseminarium
Med KSLA-Wallenbergprofessor Dan Binkley
Programmet är under utarbetande.

29–30 sept – Seminarium
Klimatanpassning av jordbruket för säkrad livsmedels-
produktion – globalt och nationellt
Vi börjar med ett globalt perspektiv för att gå över till att belysa möj-
ligheter och hinder för det svenska jordbrukets klimatanpassning, och 
också visa vad som redan görs i form av nationell livsmedelsstrategi m m.

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

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.

*) Endast för ledamöter och/eller särskilt inbjudna.


