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Sekreteraren
har ordet

Foto: Ylva Nordin.

Klimatsmart och klimatlat

Igår var jag klimatosmart och tog bilen till akademien på
Drottninggatan. Det var mörkt, kallt och blött och… ja,
ni kanske vet hur det kan kännas en tidig oktobermorgon.
Jag är full av beundran inför alla energiska cyklister som
dagligen äntrar sina tvåhjulingar utan den minsta tvekan
över vare sig stormbyar, dimma eller andra världsliga hinder. Moder Jord, kropp och själ jublar över insatsen medan
vi bilåkare har dåligt samvete.
Nåväl, just denna morgon satte jag på radions P1 och
mina morgondöva öron mjukades successivt upp av Ekot
och Vetenskapsradion. Macchiariniaffären avhandlades
och – tro det eller ej! – även batteridrivna och autonoma
traktorer! De är som ljuv, innovativ musik och dessutom
bra för klimatet. (Forskaren kom från RISE, som från och
med den 1 januari 2017 även innefattar jordbruksfrågorna,
det vill säga f.d. Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik,
JTI.) Den 1 september försvarade Per Thunström, KSLA,
sin licentiatavhandling Traktorernas intåg. Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden
1905–1930. Traktorn, jordbrukets Rolls Royce, har haft en
imponerande utveckling som bara fortsätter med nya innovativa grepp.
Den 12 oktober arrangerade KSLA:s Skogsavdelning
månadens akademisammankomst och överläggningsämnet var ”Behovet av forskning om den svenska skogen i ett
förändrat klimat”. Att det blir varmare är inte nytt. Men
hur kan vi komponera beslut idag så att skogsbruket blir
lönsamt om 100 år? Det krävs stor kunskapstillit och en stor
portion mod! Hur vet vi att vi vet?

Vetenskapsmarschen fortsätter

Faktakoll, faktatolkning och faktaresistens. En gång i tiden
trodde vissa att jorden var platt. Myten säger att Columbus
debatterade med kyrkan och kyrkan med vetenskapen.
Kyrkan varnade Columbus för att segla för långt – och trilla
över kanten för att hamna i en odefinierad svart avgrund.
Columbus var dock en modig man och tog beslutet att seg-

la mot horisonten, och
alla känner till hur det
gick sedan. Vetenskap
och beprövad erfarenhet är nyckeln till framgång. Det vet vi! I våras
medverkade KSLA i
”March for Science”
och kommer att medverka även våren 2018.
Marschen måste fortsätta i dessa ofattbart
faktafientliga tider!

Gröna näringens beskyddare

Den 26 oktober hålls seminariet ”Sverige och Finland
tillsammans kring skogens framtida värde”. Seminariet är
startskottet för Tandem Forest Values som syftar till att
varaktigt stärka och utveckla forskningssamverkan mellan
aktörer i Finland och Sverige inom det skogliga och skogsindustriella området. Vi är glada att KSLA:s beskyddare
H.M. Konung Carl XVI Gustaf kommer att närvara och
öppna seminariet. KSLA är i sin tur stolt över att ha som sin
främsta uppgift att hållbart beskydda våra gröna näringar.

100 dagar som akademisekreterare och VD

Tiden går fort som bekant och mina 100 dagar på KSLA
har varit ömsom omtumlande och ömsom otroligt stimulerande. Jag är övertygad om att det sistnämnda kommer att
kanta min kommande tid på KSLA och jag ser med stor ödmjukhet fram emot att göra mitt absolut bästa i min roll på
KSLA tillsammans med KSLA:s synnerligen kompetenta
ledamöter och medarbetare!
Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och VD
KSLA Nytt & Noterat • nr 3 2017
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Hur vet vi

att vi vet?
Text: PETER SYLWAN

– Han såg ut som om han skulle börja gråta när som helst. Stora starka
karln. Han hade aldrig sett sin skog på det här viset.
Kulturjournalisten och KSLA-ledamoten Gunilla Kindstrand berättar om ett möte när hon inleder KSLA-seminariet den 14 september
om hur vi skaffar oss kunskap om miljön, naturen och dess förändring.

Den starka karln nära gråten är skogsarbetare. Han röjer brandgator vid
en brinnande skog i Hälsingland.
Plötsligt när han står där med sågen
i handen så väller de mot honom.
Skogens alla djur i hundratal. Harar,
rävar, rådjur, älgar, grävlingar och
möss på flykt. En del med eld i
Gunilla Kindstrand. Foto: Peter Sylwan. pälsen. När han senare går in i den
utbrunna skogen ser han de som inte
flydde – fågelhonorna som legat kvar på sina ägg och brunnit upp. Han trodde han kände sin skog och kände sig som
en del av den. Men ändå – han hade aldrig kunnat föreställa
sig att den innehöll så mycket liv. Och nu så mycket död.

Skogen som brann. Foto: Ylva Nordin.
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Det lätt att inse att han aldrig mer ser på sin skog på
samma sätt, att han har fått nya kunskaper om skogen. Och
kanske ger Gunilla Kindstrands berättelse om hans berättelse också nya kunskaper, eller i varje fall nya frågor, om
skog och skogsbruk till oss som lyssnar.
För allt det liv som elden plötsligt gjorde smärtsamt synligt finns ju där också när det inte är eld utan maskiner som
drar fram genom skogen. De lämnar förstås inte några uppbrunna fågelhonor och brännskadade harar efter sig, men
vart tar alla djuren vägen och hur påverkas deras liv och av
vilket sorts skogsbruk? Går det att bruka utan att förbruka?
Finns det kanske ett skogsbruk som ger oss större nytta just
genom att vi bättre förstår och bäddar för livet i skogen?

Från hjärta till hjärna

Gunilla Kindstrands inledning handlar egentligen om att
den effektivaste vägen till hjärnan går via hjärtat – eller möjligen magen. Fakta sparkar, sade föredragshållaren Sverker
Sörlin senare under dagen. Men det räcker inte med enkla enskilda fakta – de måste vara många och korrekta (så
långt vi vet idag), komma från olika håll och knytas ihop
av hållbara värderingar. Det är väl där både hjärta, mage
och berättelsen kommer in i historien. Ny kunskap och nya
fakta måste bäddas in i gamla eller i varje fall bra berättelser
för att nå ut och bli begripliga för andra än de närmast
sörjande eller jublande.
Också forskare och experter måste känna för vad de gör,
annars skulle de lägga av. För oss andra, som inte längtar till labbet, måste fakta som kommer därifrån ingå i en
berättelse. Annars begriper vi dem inte. Utan en början, en
mitt, ett slut, ett begripligt och igenkännbart sammanhang
och en tydlig dramaturgi med livs levande människor får
fakta ingen mening och kan inte förvandlas till kunskap.
Det blir som att skrika i tomma rymden. Där finns inget
som bär ljudet. Och det är just vad de som Gunilla
Kindstrand representerar är bra på: att berätta historier.
– Vi som älskar att berätta historier lånar gärna både
kunskaper och metaforer från er värld, säger hon och menar
alla naturvetenskapligt skolade bland åhörarna. För några
år sedan var ingefära på allas läppar. Inte för smakens skull
utan för rötternas. Ingefärans rhizom1. Det som tycks bestå
av ett svåröverskådligt nätverk utan början och slut, där allt
kan kopplas till allt och där nya och oväntade förbindelser
uppstår och löses upp. Ingen dålig metafor för en alltmer
nätverkande och globaliserad kunskaps- och kulturvärld.
Rhizomatiskt tänkande och lärande blev centralt i kulturdebatten.
– Numera pratar människor i min närhet mycket om
svampar och om mykorrhiza, säger Gunilla Kindstrand. Det
komplexa samspelet mellan svamp och träd över enorma
områden. Ett ”globalt” nätverkande till ömsesidig ”lokal”
nytta. Mykorrhiza är nu en bärande metafor i kulturvärlden.

Det säger väl också en del om komplexiteten i kunskapsutvecklingen och kunskapsintaget, menar hon.
Det är lätt att hålla med och fascineras av kunskapens
vägar. Samtidigt som naturvetenskaparna dyker ner under
jorden och kartlägger mykorrhiza så dyker samhällsvetarna
ner i den sociala undervegetationen och kartlägger hur och
varför vi vet det vi vet och på vilken grund vi fattar våra
beslut. De fakta de kommer upp till ytan med går rätt väl att
klämma in i en berättelse om hur ny kunskap dyker upp som
svampar, helt oväntade men ändå självklara konsekvenser av
ett milsvitt underjordiskt nätverksarbete.

Mykorrhiza som metafor

Så hur långt håller mykorrhizan och vägen till vad vi vet om
den, som metafor för hur vi skaffar oss vår kunskap och vad
vi vill och kan veta? Rätt långt ska det visa sig när Anders
Dahlberg, svampprofessor från SLU, får ordet.
Han börjar med drömmen om en mullvadskikare – den
han såg i filmen Äppelkriget av Hasse & Tage. En kikare
som kunde se ner i jorden och upptäcka det som inte fanns.
Nu finns den på riktigt, bland annat i form av forskningens
snabbt växande förmåga att analysera DNA, livets programvara som talar om vad som finns i jorden, men också RNA,
som talar om vad detta vad också gör. Därtill kommer alla
andra nya instrument som låter oss väga, mäta och se vad
som finns och händer långt nere i jorden i mikrometerskala.
I det pusslet innehåller en tesked jord från skog eller
åker flera kilometer svamphyfer – de trådar som utgör svampens underjordiska mycel. Anders Dahlberg berättar om en
svamp vars enda synliga och begripliga del är frukten av ett
osynligt nätverkande i ett underjordiskt mycel mer än 2 000
ha stort. Till skillnad från de träd vi ser (och förväxlar med
skogen?) är hela svampen levande. I skogens träd är det ju
bara det yttersta tunna skikten av barr, bark och blad som
lever, resten är död ved. Inte underligt att svampen står för
30 procent av allt liv i skogen men bara innehåller 1 procent
av biomassan. Ungefär som stora välkända varumärken;

Frukter av ett mycket levande och utbrett nätverk. Foto: Ylva Nordin.
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oftast tämligen ”tomma” företag som marknadsför och säljer medan allt nyskapande, tillverkning och tillförsel sköts
av mer eller mindre okända små underleverantörer och källarföretag i helt andra delar av världen.
Lägg därtill att DNA-analyserna visar oss att det mesta
(mer än 90 procent!) av det DNA som finns i jorden kommer från organismer som vi ännu inte har en aning om vilka
de är. Rimligen spelar de roll på ett eller annat sätt. Anders
Dahlberg drar en parallell till vad vi vet – eller snarare inte
vet – om vårt inre liv. Och nu blir det i dubbel bemärkelse
klart hur vägen till hjärnan går via magen.
– Det finns fler celler från mikrober i magen än det finns
nervceller i hjärnan, säger han och undrar om det möjligen
betyder något.
I själva verket innehåller vår egen kropp 10 gånger fler
celler från mikrober än celler från oss själva. Vi är egentligen vandrande ekosystem och vi kan liksom Anders
Dahlberg fråga oss vem som egentligen bär på vem. Vi på
mikroberna eller mikroberna på oss? Klart är att vi inte
klarar oss utan dem. Utan mikroberna i magen skulle vi
inte ha så mycket tankar i huvudet. I varje fall inte så många
friska tankar. Det finns rätt många studier som visar att en
fungerande hjärna kräver en fungerande mage. En mage
med fungerande tarmflora och kemiska signaler till hjärnan. Tala om verkmästaren i magen. Samma sak med skogen, säger Anders Dahlberg.
– Hur bra en skog växer har inte bara med skogsskötsel,
trädslag och trädförädling att göra, säger han. Vi ser en hel
del tecken på att mikrolivet i marken – trädens mage om
man så vill – har en avgörande betydelse för trädens tillväxt.

Oväntad nytta

Med det ger han inte bara ett exempel på hur man kan bruka utan att
förbruka. Att vi just genom att bättre
förstå, skydda, utveckla och utnyttja
naturens egna processer och produkter får bättre tillväxt i skogen och samtidigt mer miljö-, klimat- och natur- Anders Dahlberg. Foto: Peter Sylwan.
nytta. En väl utvecklad mykorrhiza i
marken är dessutom inte bara bra för skogens tillväxt. Den
är bra för klimatet också.
– I gamla skogar kan upp till 70 procent av allt kol som
finns bundet i marken vara bundet i levande och död mykorrhiza. Det visste vi inte tidigare, säger han och ger därmed
också ett exempel på vetandets oväntade, men vanliga vägar.
Forskare forskar för att de vill forska, inte primärt för att
göra nytta. De vill i första hand veta varför allting är som
det är, inte vad man kan använda det till. De vill ner till
roten och beskriva de minsta detaljerna för att kunna sätta
ihop dem i de största tänkbara mönstren styrda av de mest
överordnade principerna. Det är på vägen dit som svamparna dyker upp. De oväntade nyttorna i form av skötsel som
kan ge bättre tillväxt och mer kol i marken.
– Jag skulle egentligen kunna prata om vilken organism
som helst, säger Anders Dahlberg. Det spelar ingen roll om
det handlar om en elefant eller en stolt fjällskivling. Jag vill
ha svar på samma frågor: Vilka är de, var finns de, varför
finns de där, vad håller de på med och vad ska alltsammans
vara bra för? Samma bakomliggande processer och principer styr och bestämmer över deras DNA, bara paketerade i
lite olika uppenbarelser.

Den värdefulla vetenskapen

Samma processer och principer för DNA men olika
paketerade. Foton: Candy Piercy och Chrumps
[CC BY-SA 4.0].
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Sverker Sörlin, miljö- och idéhistoriker från KTH, kunde sagt samma sak. Hans område gäller vilken
kunskap som leder till vilka beslut
om natur och miljö. Också han är på
jakt efter detaljer, mönster och principer. Om hur vetenskap förvandlas Sverker Sörlin. Foto: Peter Sylwan.
till värden och hur värden skaffar sig
vetenskaplig legitimitet. Den viktigaste principen kallar han
Social artikulation. Inga fakta om miljö och natur får någon
betydelse om det inte finns någon eller något som kan uttrycka dem i ett socialt sammanhang, formulera begreppen
och ge dem status. Det låter nästan som Wittgenstein
och hans ”om det man inte kan tala måste man tiga”.
Eller Ingemar Stenmarks ”hä lö’n se int’ å förklara för
en som int’ begrip’”.
Det mönster Sverker Sörlin ser i hur det går till när
vetenskaplig kunskap om en tänkbar hotfull utveckling
blir socialt artikulerad och får värden, handlar om vad
han kallar en aggregativ expertis. Experter fogar samman
detaljkunskaper från en rad olika områden, samlar fakta
i stora beräkningscentra som gör matematik, och bygger
modeller av alla insamlade data. En särskild roll i den processen får de som kan visualisera modellerna. Han nämner
svensken Georg Borgström (1912–1990) som expert på just

den saken. En forskare som inte nöjer sig
med att borra ett litet hål på djupet, utan letar fakta
på många håll och är duktig på att foga in dem på tvären
i en stark berättelse som fångar både allmänhet och politiker. En forskare som dessutom inger respekt bland andra
forskarkolleger.
Som exempel på hur man kan ge vetenskaplig legitimitet åt värderingar nämner Sverker Sörlin tillkomsten av
Nationalstadsparken i Stockholm. Det var framför allt alla
de så kallade ekosystemtjänsterna, som människor kunde få
ut av att använda detta sammanhållna gröna landskap mitt
i staden, som gav argumenten för att upprätta och utveckla
parken. Och just begreppet ekosystemtjänster – framför allt
det ekonomiska värdet av de tjänster som vi får ur ekosystemen – ger nu starka vetenskapliga argument för att skydda,
bevara och utveckla olika typer av natur och ekosystem som
vi sätter värden på av alla möjliga orsaker. Värden som är
svåra att sätta siffror på.
Vår tids stora berättelse handlar förstås om människans
tidsålder och planetens gränser. På 70-talet handlade det om
Gränser för vår Tillvaro – att resurserna höll på att ta slut.
Nu handlar det om att hela planeten har sina gränser. Jordsystemforskning, Earth System Science, är forskningen för
dagen. Längre kan knappast den aggregativa expertisen
komma. Oerhört stora system och matematiska modeller

som omfattar närmast ofattbara
dimensioner i tid och rum. Sverker
Sörlin pekar på det komplicerade i
detta med exemplet glaciologer: Att
studera hur lokala glaciärer växer
till och smälter bort genom årtusenden kräver enormt långa tidsserier
och fostrar en viss skepticism mot
föreställningen om människans
roll i vad som händer. För att ta det
lokala till det globala krävs en särskild expertis som just kan bygga
de stora globala matematiska
modellerna, sätta dem i ett
sammanhang och göra dem
begripliga. Han nämner
Bert Bolin (1925–2007),
en välkänd svensk
som gjorde precis
Vår tids berättelse: Människans
allt detta och desstidsålder och Planetens gränser. Ill:
utom var väldigt
Christian Leichsenring [CC BY-SA 3.0.].
bra på att hantera
media och nå fram
till politiker.

Moralen som måttstock

Vägarna till kunskap om natur och landskap blir bredare,
djupare och alltmer sammansatta. Om det är Sverker Sörlin
övertygad. Tiden är förbi när vi trodde vi kunde fixa problemen med förorenade vattendrag, förstörd miljö och brist
på resurser med hjälp av enkel teknologi. Om inte annat är
det just vad en snabbt växande och alltmer avancerad samhälls- och beteendevetenskap talar om för oss. Visst finns
det kvar några motståndsfickor i expertsamhället som envisas med att tro att vi kan fixa klimatet med enkla lösningar typ geoengineering, men de är få, säger Sverker Sörlin.

Earth System Science kräver särskild expertis som kan göra de oerhört omfattande globala modellerna begripliga. Glaciologin, med sina enormt långa tidsserier, är ett exempel. Foto: Anders Fredholm.
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Läs mer om utställningen Vattnet Kommer på http://www.slu40.se/vattnet-kommer/. Foto ur Carola Wingrens presentation.

För att lösa problem som kräver att människor, företag,
organisationer och hela samhällen förändras, krävs nya och
djupare kunskaper om hur allt fungerar.
Men med det sagt har Sverker Sörlin också sagt något
om ett annat genuint (äkta) dilemma för den vill bestämma
sig för att bestämma sig. Också de mest kvalificerade och
avancerad matematiska modellerna blir aldrig säkrare än
de fakta de matas med. Och talar vi nu om Earth System
Science, Planetary Boundaries och Antropocen så blir de
fakta som matas in modellerna så många och relationerna
dem emellan så komplexa att vi aldrig kan säga aldrig – eller
alltid. Också solen har sin fläckar och också jorden vinglar
en smula på sin väg genom rymden. Bäst att gardera med
kryss – eller skaffa sig något annat än matematiken att hålla
sig i när det blåser. Till exempel en fungerande moral.
På det sättet blir det svårare och svårare att fatta beslut
ju mer detaljrik kunskap vi får.
– Fast för gamla beslutsfattare som jag blir det på ett
sätt lättare, säger ledamoten och f.d. jordbruksministern
Karl Erik Olsson. Då får jag själv och vad jag anser mer
utrymme.
– Men hur vet du att det du anser leder dig rätt?, kontrar
Gunilla Kindstrand.
– Det är till det jag har mina värderingar, svarar Karl
Erik Olsson och lyfter därmed den centrala frågan om vilka
moraliska och etiska principer som styr våra tankar när vi
värderar fakta och hur de leder oss fram till beslut.
Är det här konsten kommer in? Konsten både som kommunikation och som kunskapskälla.
Funkar det?
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Konsten som kunskapskälla

Den som sett ”Bastubaletten”2 på
SVT behöver inte tveka. Det funkar alldeles utmärkt att dansa sig
till kunskap. Både för dansare och
åskådare. Efter att ha lyssnat till
Carola Wingren, landskapsarkitekt
och professor vid SLU, är åtminstone
Carola Wingren. Foto: Peter Sylwan.
jag övertygad om att det funkar också
när det gäller ”Vattnet Kommer” –
den utställning om följderna av klimatförändringen som
Carola Wingren har kurerat i samarbete med Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap. Det är också en film om
och med dans som kunskapsbyggare som ligger på nätet.
Att man har glädje av bildkonstnärer och författare om
man vill producera en utställning för allmänheten är väl
närmast självklart. Om vägen till hjärnan går via hjärtat så
måste kunskapen gestaltas med känsla. Vem skulle annars
bry sig? Men Carola Wingrens poäng är att själva den konstnärliga metoden och den konstnärliga nyfikenheten tar
fram kunskaper som det inte går att få fram på andra sätt.
En fotograf som återkommande vandrar och dokumenterar samma väg längs kusten, ser andra saker och upptäcker andra dimensioner och värden än en planeringsingenjör
eller geolog kan göra på sitt kontor, hur mycket underlag
hen än har. En författare som möter och samtalar med
människor i ett hotat landskap får fram helt andra värden
och kan beskriva dem mer tillgängligt än den mest välutbildade kulturgeograf.
Carola Wingren ger övertygande exempel på detta – men
mest spännande är förstås dansen om havet. Om Havet som

Studenternas dansföreställning Vattnet Kommer finns på nätet: https://vimeo.com/193333694.

stiger och det hotade Höganäs, där hennes studenter visar
upp den dansföreställning de utvecklat tillsammans med
en koreograf. Ett gäng unga studenter med blåa mössor,
blå vantar och röda käppar som böljar fram genom staden.
Med kroppar och gester hotar de själva havet på en hotad
havsstrand. Ingen tvekan om att deras föreställning kommunicerar kunskap och skapar en plattform för diskussion
och dialog i Höganäs.
– Jag har aldrig varit med om att mina studenter har
kunnat så mycket om landskapsförändring, erosion och klimat som den grupp som var med i det här projektet, berättar
Carola Wingren.
– Det var fantastiskt att kunna använda kroppen som
verktyg och inte bara handen och pennan, säger en av
studenterna i filmen. Genom att själv hoppa runt på torget
fick hon en kunskap hon aldrig kunnat få på annat sätt.
Kanske sammanfattar det Carola Wingrens budskap om det
konstnärliga utforskandets roll i hur vi skaffar kunskap om
miljön, naturen och hur den ändras: det är bara genom att
röra oss i rummet som vi kan förstå vad som rör sig i tiden.
Kanske är det också därför som Carl-Gustaf Wachtmeister på Gunilla Kindstrands fråga svarar som han gör,
om vad han lärt sig om konst och konstnärer efter mer än
30 års samarbete med dem på Wanås (och får mig att tänka
på elefanterna i Phuket och Kao Lak 2004 – de, som långt
innan tsunamin vällde in över kusten, kände av vibrationerna långt under Indiska Oceanens botten och lyckades rädda
sig till högre terräng.)
– Jag tror att konstnärer känner förändringar långt före
oss andra. De var väldigt tidiga i fråga om miljöfrågorna,
om medias roll i samhället, om robotiseringen och om

alienationen, säger Carl-Gustaf Wachtmeister och ger
Carola Wingren rätt i hennes övertygelse om konsten som
kunskapskälla.
När preses Lisa Sennerby Forsse avslutar dagen säger hon samma sak.
Kunskap är inte bara en fråga om
fakta utan också om intuition, det
som konstnärer är bra på. Naturvetenskapliga fakta måste också ses i
ljuset av de kunskaper vi får från den
humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. Det är vad hon Lisa Sennerby Forsse. Foto: Peter Sylwan.
lärt sig av dagen.
– Vi har länge talat om att vi måste ha med oss samhällsvetenskapen, humaniora och det konstnärliga utforskandet när vi samlas inom KSLA. Men kanske har vi
ändå alltid bjudit in lite med armbågen. Det är dags att
ändra på den saken, avslutar Lisa Sennerby Forsse och låter
som om hon har öppnat sitt hjärta för saken.

1. Rhizom: Ett filosofiskt koncept, utvecklat av Gilles Deleuze och Félix Guattari, som utgår från det biologiska begreppet rhizom som betecknar vissa
växters rotsystem – dessa växter är svåra att utrota, då rotsystemet finns kvar
även om växten tas bort. I överförd betydelse: ett organiseringsmönster av
människor, idéer och böcker. (Källa: Wikipedia.)
2. https://www.svtplay.se/video/12438194/bastubaletten-forestallningen/
bastubaletten-forestallningen-avsnitt-1?start=auto
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Wapnö gård präglas av ett holistiskt synsätt där kon står i centrum och hållbarheten är avgörande för de beslut som tas i verksamheten. Alla resurser ska användas så effektivt som möjligt och i ett slutet kretslopp. Även sysselsättningen är en del av hållbarheten och gården sysselsätter ca 60 årspersoner och ett antal
extraresurser på sommaren.

Att lösa klimatproblem på ett hållbart sätt
KSLA:s Kommitté för klimat och markanvändning mot 2030 (KM2030) anordnade en höstexkursion till sydvästra Serige för att studera hur företag inom jord- och skogsbruk arbetar
för att på ett hållbart sätt bidra till att lösa klimatproblemen. Detta som inspiration för
det fortsatta arbetet och inom ramen för kommitténs uppdrag att synliggöra de hållbara
möjligheter som jord- och skogsbruket i Sverige har för att motverka klimatförändringar
globalt.
Text & foto: GUSTAF EGNELL

Ett besök på Wapnö gård

På bron över den numera torrlagda vallgraven framför
Wapnö slott möter vi Lennart Bengtsson som presenterar
sig som Verkställande Dräng, det vill säga VD för Wapnö
AB. Lennart ger oss en rundtur på gården och berättar
att slottet, som har anor från 1300-talet, sedan mitten på
1700-talet ägs av familjen Staël von Holstein. Wapnö AB
brukar och sköter Wapnö gård som har ca 2 300 ha åker och
bete samt 450 ha skog. På Wapnö gård finns även ca 1 400
mjölkkor och ca 2 300 kalvar och kvigor.
Med svenska mått är Wapnö gård en stor gård. Tack
vare sin storlek har gården haft goda förutsättningar att skapa en hållbar verksamhet med både primärproduktion och
livsmedelsförädling samlat på gården. Allt sker under varumärket Härproducerat®, ett koncept som styr företagets val
10
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och strävan mot ett eget ekologiskt kretslopp. Wapnö til�lämpar något de kallar ”okonventionell odling”, vilket är en
mix av det som allmänt anges som endera ”ekologisk” eller
som ”konventionell” odling. Det gör de eftersom de anser
att KRAV-godkänd odling inte är den bästa och mest effektiva metoden för att värna om marken som en långsiktig
resurs och för att rent konventionell odling är tveksam av
andra skäl.
Alla djur på gården är frigående året om. Under vintern
går de i stora stallar och under sommaren kan korna välja
om de vill vara ute på bete eller inne. Alla kor semineras
med könssorterad sperma så att det bara ska födas kvigkalvar. Man seminerar både med mjölkras och med köttras
eftersom gården även producerar kött. I BB-avdelningen
föds 30–40 kalvar per vecka. För att kalvarna ska få en god

Biogasanläggningen på Wapnö gård förser verksamheten med en stor del av den el, värme och kyla som behövs.

start får de särskilt utvald råmjölk med stor mängd viktiga
antikroppar inom fyra timmar efter födseln. Wapnö menar
det har god effekt på djurens fortsatta hälsa och genom kontinuerlig övervakning av korna med hjälp av särskilda halsband som registrerar djurens beteende har de fått en frisk
och välmående besättning där användningen av antibiotika
är reducerad till minsta möjliga.
Förutom bete får djuren foder som odlats på gården. De
stora arealerna gör det möjligt att optimera växtföljden med
stor andel vall, vilket är bra för mullhalten och miljön. Ingen
importerad soja används på Wapnö gård. Som proteinfoder
används istället raps och åkerböna. Raps är en oljeväxt som
vanligen odlas som råvara för produktion av rapsolja. Då oljan pressats ut från rapsfröna återstår en rapskaka som innehåller protein. Här på gården har de liksom vänt på steken
och ser proteinfodret, rapskakan, som huvudprodukten och
rapsoljan som en restprodukt. Av restprodukten planerar
de att producera biodiesel, RME, som kan användas för att
ersätta delar av de ca 500 000 liter diesel som används som
bränsle i gårdens fordon.
Genom ett pumpsystem med självgående gödselspridare
har gården sparat in 3 000 mil traktortransporter per år.
Den gödsel som sprids på åkrarna är en biogödsel som är
resterna från den biogasanläggning som förser gården med
ca 90 procent av den energi som krävs för verksamheten.
Biogasanläggningens två rötningskammare matas med ca
40 000 ton gödsel per år från gårdens djur och biogasen
förädlas till ca 10 GWh energi per år varav 3 GWh blir el
och resten värme och kyla. Att kunna använda biogas för
att producera sin egen kyla är värdefullt eftersom behovet
är stort både inom mjölkproduktionen och inom livsmedelsförädlingen.
Invid djurstallarna med karusellen där korna mjölkas
finns ett gårdsmejeri där mjölken förädlas. Ambitionen är
att undvika alla onödiga transporter och för att inte behöva
flytta råvarorna från gården innan de förädlas kommer gården snart att dessutom ha ett eget slakteri. I gårdsbutiken
säljer man egenproducerade varor som mejeriprodukter,
mjöl, kött och charkuterier samt de grönsaker som odlats i

gårdens växthus. Man har även öl och läsk från eget bryggeri. De egna produkterna kompletteras med andra varor
för att få ett fullvärdigt sortiment i butiken.
Wapnö gård präglas av ett holistiskt synsätt där kon står
i centrum och hållbarheten är avgörande för de beslut som
tas i verksamheten. Alla resurser ska användas så effektivt
som möjligt och i ett slutet kretslopp.
Även sysselsättningen är en del av hållbarheten och gården sysselsätter ca 60 årspersoner och ett antal extraresurser
på sommaren. Affärsidén ligger bra i tiden och intresset och
efterfrågan på produkterna är stor. Varje år har gården ca
60 000 besökare. Avsättningsområdet för Härproducerat®
sträcker sig över Halland, in mot Småland och man säljer
produkter i vissa butiker i Stockholm och Köpenhamn.
Vad ligger bakom framgångarna? Ja, Lennart menar att
”man aldrig ska göra mer än vad konsumenten frågar efter”.
Man kan fråga sig om han verkligen lever som han lär…?
Rundturen avslutades med middag och smakprov på
gårdens läckerheter. Efter övernattning i Wapnö gårdshotell drog vi vidare mot nya äventyr.
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Södras plantskola i Falkenberg

Vi togs emot av Johan Jonsson, chef för Södra Skogsplantor och Johan Henriksson, odlingsledare. Plantskoleverksamhetens huvudsakliga uppgift är inte att ”tjäna pengar” utan att göra ett gott jobb åt skogsägarna och genom
det öka värdet på skogsgården. Plantskolan har dock ett
avkastningskrav och måste gå med vinst.
Verksamheten har ca 100 anställda och omsätter ca
150 miljoner kr/år. Antalet heltidsanställda har ökat och
visstidsanställda minskat sedan man rationaliserat hanteringen av plantorna (sortering, packning, fryslagring, etc.).
Systemet med fryslagring ger ökade möjligheter att driva
upp plantor och hålla dem i lager för leverans vid lämpligt
tillfälle för skogsägaren. När plantorna vuxit till bra storlek
långnattsbehandlas en del av dem så att de går in i viloläge.
En del levereras ut på eftersommar/höst men de flesta går ut
under våren. Plantorna förvaras vid -4°C och är behandlade
mot snytbaggar och rådjur vid leverans. Hanteringssystemet
har också inneburit att plantor inte behöver levereras i pluggbrätten, vilket tidigare skapade behov av returer. Genom att
behandla pluggbrättena med kopparlösning före sådd har
man lyckats komma ifrån problemet med rotsnurr.
Södras plantskola säljer ca 35 miljoner plantor per år
vilket är ca 10 procent av samtliga försålda skogsplantor i Sverige. Det mesta är egen produktion och ca 2/3 är
täckrot. Två anläggningar jobbar med täckrotsplantor; en
med ”Plugg+ett”, det vill säga lite större plantor som även
får växa till ett år i fält. Dessutom har man fröodlingar,
”fröplantager”, ofta tillsammans med andra skogsföretag.
Granmaterial från Baltikum och Polen har historiskt ökat
avkastningen med 8–10 procent. Idag kommer nästan allt
frö från fröplantager. Det fröet ger plantor som är mer vitala, har rak stam, kontrollerad densitet med mera. Genom att

Cirka en miljon granplantor produceras genom sticklingsförökning.
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använda förädlat frö kan man också klimatanpassa odlingsmaterialet. Man har konstaterat att mätningar relativt tidigt
i beståndets livstid ger bra indikationer på uthållig tillväxt.
I plantagerna jobbar man med många moderkloner vilket
ger en stor genetisk bredd. Numera räcker plantmaterialet
till att leverera förädlat material till alla som efterfrågar det.
Plantskolan producerar främst gran- och tallplantor
samt lite björk, hybridasp, poppel och ek. Senaste året har
det varit brist på björkfrö.
I Södras område borde 25–30 procent av skogsarealen
planteras med tall, men endast 10-15 procent planteras med
tall. Skogsägarna avstår från tall på grund av de stora betningskadorna från älg och annat klövvilt. Det är ett stort
skogspolitiskt problem.
Unikt för Södra är att man också sticklingsförökar en
del material – ca 1 miljon plantor per år är sticklingsplantor.
Bara en kort tid på året (tidig höst) är det lämpligt att sticklingsföröka. Grundmaterialet för sticklingarna kommer
från Skogforsk. Metoden kallas bulkförökning och innebär
att 5–20 kopior görs av varje genotyp. Vid utplanteringen
använder man ca 400 kloner/ha. För sticklingarna är både
moder och fader kända medan enbart moder är känd för
plantagematerialet.

FoU inom Södra

Efter vårt strandhugg på Södras plantskola i Falkenberg
styrde vi norrut och Wärö bruk. Där möttes vi av Alexandra
Wigell som ansvarar för Södra Innovation och Nya Affärer.
Detta är en koncernstrategisk satsning på Södra med ca 50
personer anställda, varav en tredjedel är forskarutbildade
inom olika kompetensområden. Södra Innovation och Nya
Affärer är uppdelad i 1) Strategisk planering och forskning,

Vår guide Birgitta Mattiasson visar massavedens väg till avbarkning.

2) Affärsutveckling, 3) Tre laboratorier, och 4) Process och produktutveckling, som omsätter totalt 95 miljoner
kronor per år.

Södra stöder forskning både på den skogliga och skogsindustriella sidan.
En viktig källa för finansieringen är Södras egen stiftelse för forskning och
utbildning som under åren har beviljat mer än 160 olika projekt – nästan 200
miljoner kr har delats ut de sista 20 åren. Södra samarbetar med universitet,
forskningsinstitut och plattformar, bland annat inom EU, inom det skogliga
och skogsindustriella området. Det är strategiskt viktigt för att bibehålla positionen i frontlinjen inom forskning och utveckling.
Södra har detekterat tydliga trender och behov som styr innovation såsom:
1) Hållbara bostäder. Man bygger i trä istället för betong och metallkonstruktioner.
2) Hållbara textilier. Man använder cellulosa som basmaterial istället för fossilt
baserade textilier eller material som ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser.
3) Hållbara förpackningar. Fossilbaserad plast med mera kan ersättas med produkter baserade på skogsråvara.
4) Fossilfria drivmedel. Användandet av fossila drivmedel inom transportsektorn är nästan 90 procent i Sverige idag. För att nå olika fastställda klimatmål är fossilfria drivmedel ett måste. Södra skäl satsar på att bli fossilfritt
inom transportsektorn till 2030.

Alexandra Wigell berättar om arbetet som bedrivs
inom Södra Innovation & Nya Affärer.

Henrik Brodin pratar om utmaningen att göra
Södra fossilfritt till 2030.

Södra anser att skogen har en nyckelroll för omställningen till ett hållbart och
biobaserat samhälle dels på grund av att skogsråvaran är en förnyelsebar produkt, dels tack vare skogens stora klimatnytta. Då man ersätter exempelvis
betong, metallkonstruktioner i byggnader eller fossilbaserade syntetiska textiler
och fossila energikällor, kan man få en ersättningseffekt som är lika stor eller
rent av större än kolinlagringen i skogen.
Alexandra Wigell redogjorde för hur mycket skogsråvara Södra använder
och hur det fördelas mellan olika sortiment (sågtimmer, massaved, brännved)
och material och energibalans i ett pappersmassabruk. Södra har utvecklat
flera olika nya produkter de senaste åren och skogsråvaran kan användas till än
mycket mer (textil, lignin- och hemiprodukter, bark, papper, komposit). Södra
fokuserar på utveckling inom skog, trävaror, papper, textilier, kemikalier, energi
och bränsle och nya innovativa användningsområden. Möjligheterna till ett
effektivare skogsbruk, smart användande av skogsråvara och utveckling av nya
hållbara biobaserade produkter i samhället är mycket stora.
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Ny bok i SOLMED-serien

Skogsskötselns första
stapplande steg

Text: HÅKAN TUNÓN

Se även

sidan 22

.

Skogen var och är en av Sveriges basnäringar och i likhet med andra naturtillgångar betraktades den länge som outtömlig. Efter ändlösa tärande krig
under stormaktstiden var Sverige ett fattigt land i början av 1700-talet, inte
bara på pengar utan också med en glesare befolkning än tidigare och till stor
del avskogat, åtminstone de södra delarna. Det låg därför i tiden att fundera
på vad man kunde göra åt det. Anders Rosensten (1687–1740), stadsmajoren
i Halmstad, strävade efter att identifiera insatser för att förbättra tillgången
på träråvara. Ett arbete som 1737 resulterade i en liten bok om skogsskötsel
på sextio sidor.

Nya utgåvor

Drygt tio år efter författarens död kompletterades
och reviderades boken av
lundaprofessorn i ekonomi,
Claes Blechert Trozelius
(1719–1794), som gav ut
väsentligt utökade utgåvor
1752 och 1771. Den tredje
utgåvan från 1771 hade
vuxit till en bok på över trehundra sidor och det är den
texten som nu ges ut i nytryck av Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien, Cent- Claes Blechert Trozelius, Lunds
konstsamling, okänd
rum för biologisk mång- universitets
konstnär. Foto: Fredrik Tersmeden.
fald och Michaelisgillet och
nu även med nyskrivna artiklar av nutida forskare. Redaktör för boken är Håkan
Tunón.
Det nya i boken är skrivet av Jakob Christensson, Per
Eliasson, Allan Gunnarsson, Linnéa Bring Larsson, Åke
Lindelöw, Joachim Löfgren, Pelle Gemmel och Håkan
Tunón (de två sistnämnda är KSLA-ledamöter). Därmed
skapas ett ämnesmässigt smörgåsbord av ingångar till källtexten och dess samtid. Historien om svensk skogspolitik
och om utbildning i skogsskötsel och skogsentomologi är
några av de godbitar som serveras, men också biografier över
de två upphovsmännen.

Många drog i den svenska skogen

Redan på 1700-talet var det många intressen som trängdes
i den svenska skogen som därmed skulle tillgodose många
olika behov. Naturligtvis var det virke, ved, kol, tjära och
14
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pottaska som var skogens huvudsakliga produkter. Jakt,
fångst och skogsbete var andra delvis konkurrerande aktiviteter i skogen.
Naturvård var ännu inte något samhällsintresse – de
flesta hade nog med problem att få tillräckligt med mat
på bordet. 1700-talets fokus handlade om att säkerställa
rätt virke för rätt ändamål och i tillräcklig mängd på ett
långsiktigt sätt, definitivt för de inhemska behoven, men
gärna också för export. Därmed handlar mycket av texten
om sättning, omplantering och skötsel av unga plantor och
bestånd samt en del om skadedjur och sjukdomar.

Allsidiga fågelbärsskogar

Rosensten gör en del intressanta inlägg där han försöker
sig på helhetslösningar. Exempelvis rekommenderar han att
man runt städer och befästningar planterar fågelbär, vilket
skapar förutsättningar för trivsamma skogar, mycket bär,
grönskande bete och bra jakt. Samt naturligtvis klenvirke
initialt, men med tiden grövre virke och ved. Så länge det
är fred kan man låta skogen vara på rot, men i händelse av
ofred så sågar man ner allt och försäkrar sig därmed om ett
gott ved- och virkesförråd. På liknande sätt rekommenderar
han odling av hassel och pil kring bondgårdarna.
Skogsodling kombinerat med uttag av andra ekosystemtjänster är kännetecknande för Rosenstens markanvändning.
Trozelius tillägg till boken handlar till stor del om litteraturuppgifter om det som kallas för non-timber forest products, det vill säga andra produkter än virke från skogen –
här finns många och långa sentenser om trädens nytta inom
medicin, livsmedelsframställning, hantverk och mycket
mer. En intressant inblick i en förgången värld, men ett
tänkande som samtidigt ligger i tiden! Hur effektiviserar vi
uttaget av allsköns nyttigheter ur den svenska skogen?

Eva Pettersson

KSLA:s nya VD
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utsåg i våras
Eva Pettersson, Rosersberg, till ny akademisekreterare/
VD. Hon tillträdde i början av juli, då hennes företrädare
Carl-Anders Helander gick i pension.
Eva Pettersson. Foto: Ylva Nordin.

Eva Pettersson var VD för JTI Institutet för jordbruks- och
miljöteknik under perioden 2011–februari 2013. I mars
2013 tog hon steget över till att arbeta heltid med att driva
företaget Naturskog AB, som hon och hennes make grundade 2008. Företaget, som idag sysselsätter ca 30–35 personer, har utnämnts till Årets spjutspetsföretag inom de gröna
näringarna och har varit ett av DI:s gasellföretag tre år i rad.
Före tjänsten på JTI arbetade Eva Pettersson i många
år och i flera positioner på Stiftelsen Lantbruksforskning
och LRF, främst som forskningschef i över sex år. Eva
Pettersson är i botten biolog från Linköpings universitet
och med studier vid University of Oregon, men disputerade

inom växtförädling på Sveriges lantbruksuniversitet med
avhandlingen ”Anther culture of potato”. Hon har med sin
kombinerade forsknings- och näringslivsbakgrund haft en
lång rad uppdrag som ledamot och sakkunnig i olika referensgrupper för naturresurs-, landskaps-, lantbruksvetenskapsfrågor med mera, och som styrelseledamot och i flera
fall styrelseordförande i organisationer inom forskning och
gröna näringar.
Eva Pettersson valdes in som ledamot i akademiens
Allmänna avdelning år 2007. Hon har varit såväl sekreterare som ordförande i akademiens Forskningspolitiska
kommitté och har ingått i akademiens valberedning.

Fyra snabba frågor till Eva Pettersson
Grattis till jobbet som ny akademisekreterare/VD för KSLA! Hur känns det?
– Det känns riktigt bra! Eftersom jag började på KSLA redan i början på juli fick jag
möjlighet att i lugn och ro lära mig en hel del om akademien innan höstterminen
startade. KSLA är otroligt mångfacetterat och erbjuder verkligen det mesta inom
de gröna näringarna. Jag kommer att göra mitt absolut bästa och hoppas kunna
använda min breda erfarenhet på ett bra sätt.
Hur ser du på KSLA:s roll i samhället?
– KSLA:s och övriga akademiers roll blir mer och mer viktig! Fördelen är att KSLA inte
pratar i egen sak utan har högt i tak för alla åsikter. Det enda som omvärlden möjligen upplever som partiskt är att vi står för vetenskap och beprövad erfarenhet, det
gör tyvärr inte alla delar i samhället i dag. KSLA erbjuder mängder av bra aktiviteter,
men jag har en önskan att KSLA som organisation blir lite mer synlig. Kanske genom
att fokusera på aktuella ämnen för att komma igenom mediabruset lite bättre.

Foto: Ylva Nordin.

Hur ser du på KSLA:s framtid?
– Akademiens framtid ämnesmässigt är mer än ljus – vi och Moder Jord kan ju inte överleva utan de gröna näringarna. KSLA som organisation måste dock arbeta lite mer med ekonomin för att kunna fortsätta på samma
verksamhetsnivå. Utvecklingen i KSLA:s stiftelser har varit lite skakig på grund av osäkerhet på börsen och låga
räntor. Framöver blir det mer och mer viktigt med extern finansiering och jag tror att det är viktigt att KSLA tar ett
helhetsgrepp i frågan.
Vilka erfarenheter tar du med dig till KSLA?
– Eftersom min yrkeskarriär har rört sig mellan forskning och företagande tror jag att jag kan bidra med förståelse
och kunskap som passar KSLA:s ledamotskår.
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Mer av allt i skogen
– är det möjligt?
Skogen ger oss en rad ekosystemtjänster. Oftast sätter vi ett ekonomiskt värde bara på virkesproduktion
även om skogen förser oss med många andra ekosystemtjänster, som till exempel klimatreglering,
naturupplevelser och renbete. Hur värderar man
dessa ekosystemtjänster? Diskussionen förs oftast i
termer av att virkesproduktionen måste minska för
att ge utrymme åt andra ekosystemtjänster. Men är
det alltid så eller finns det synergieffekter? Det var
några av frågeställningarna som diskuterades vid
en workshop på KSLA i juni.
Text: JESSICA NORDIN • Foton: SVEASKOG
Hur värderar man naturupplevelser?

Skogen ska räcka till mycket och helst ska skogsbruket utvecklas till att leverera mer av allt. Alla kan ställa upp på att
det är önskvärt med mer skogsråvara för att ersätta fossilt
material, större biologisk mångfald och bättre naturupplevelser.
Samtidigt är det sällan möjligt att uppnå allt inom ett
och samma område. Skogsbruk förutsätter avvägningar
mellan olika intressen (sådana görs redan idag), men finns
det möjligheter att göra bättre avvägningar? I syfte att diskutera detta bjöd KSLA:s Ekosystemtjänstkommitté in ett
20-tal representanter från näringsliv, myndigheter, forskning och intresseorganisationer till en workshop i juni med
rubriken Ekosystemets tjänster och gentjänster – hinder och
möjligheter för hållbara avvägningar.

Klimat, turism, rennäring

Workshopen inleddes med korta presentationer av tre olika
verksamheter som baseras på skogens ekosystemtjänster.
De utgjorde utgångspunkt i de efterföljande gruppdiskussionerna. Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), talade om skogens
klimatnytta som ekosystemtjänst. Han menade att skogens
klimatnytta kan öka betydligt om vi vill och det är lönsamt
för skogsägarna. Han framhöll att det är vi som bestämmer
handlingsutrymmet i framtiden.
– Ökad klimatnytta av skogen är möjlig, men det behövs
tydligare spelregler om målet ska nås. På samma sätt som vi
behöver bestämma oss för vilken biologisk mångfald vi vill
16
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ha, så behöver vi bestämma hur hög den framtida tillväxten
ska vara och hur vi skapar drivkrafter för den tillväxten, var
hans slutsats.
Tomas Bergenfeldt, VD för naturturismföretaget Ekoäventyr AB, berättade om den snabba ökningen i besöksturismens exportvärde. Han menade att naturen är den
främsta anledningen till att turister lockas till Sverige och
han efterfrågade ett besöksvänligt skogsbruk. Det är dock
svårt att definiera vad ett besöksvänligt skogsbruk är eftersom det grundar sig på subjektiva upplevelser. Generellt
upplevs kalhyggen och täta planteringar som fula medan
äldre skog med bär, svamp och mångfald upplevs som vackert. I allmänhet finns en stor förståelse hos turismföretagare att markägare måste kompenseras ifall turismintressen medför hinder i brukandet, enligt Tomas Bergenfeldt.
Samtidigt är ersättningsfrågan komplicerad.
– Många aktörer gynnas av en stark besöksnäring.
Naturturismentreprenören är bara en aktör, som många
gånger kanske får en relativt liten del av intäkterna, medan företagen som erbjuder logi, mat och transport gör de
största vinsterna. Det gäller att hitta betalningsmodeller där
alla delar på kostnaderna, framförde han.
Anne Walkeapää, näringshandläggare vid Sametinget,
illustrerade hur renen kan vara en indikator på väl fungerande ekosystem. Den samlade effekten av skogsbruk,
gruvindustri och infrastruktur utgör hinder för rennäringen. Anne Walkeapää efterfrågade en ökad helhetssyn på
markanvändningen i landskapet för att de olika verksamheterna ska kunna samverka bättre.

”Besöksvänligt skogsbruk” önskas – men vad är det?

Under de efterföljande gruppdiskussionerna vid workshopen rådde enighet kring att det finns många utmaningar
kopplade till arbetet med att minska konflikterna mellan
olika skogliga ekosystemtjänster. Deltagarna efterfrågade
tydligare politisk styrning avseende vilken ekosystemtjänst
som ska ha företräde i olika sammanhang.

Konkreta förslag

Samtidigt förde grupperna fram flera konkreta förslag om
hur konflikterna kan minska. Exempelvis användning av
GPS för att kartlägga vilka områden och miljöer renarna
vistas i. Underlaget kan användas för att förbättra miljöer
som inte fungerar så bra för renbete idag. Analyser av ekonomiska effekter av anpassningar för rennäringen i skogsbruket kan vara värdefullt underlag för beslutsfattande eftersom det kan finnas anpassningar som inte medför stort
intäktsbortfall för virkesproduktionen.
Markägaren tillhandahåller olika ekosystemtjänster
men idag är det vanligtvis enbart virkesproduktion som ger
markägaren ett ekonomiskt värde. För att markägaren ska
göra andra prioriteringar behövs fler drivkrafter.
Deltagarna diskuterades nya affärsmodeller där såväl
ökad klimatnytta, biologisk mångfald som upplevelsevärden prissätts på en marknad, vilket skapar drivkrafter för
markägaren att göra andra val i sitt skogsbruk. Det kan
därmed resultera i andra avvägningar mellan olika ekosystemtjänster i framtiden.

Renen kan vara en indikator på väl fungerande ekosystem.
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European Biomass Conference & Exhibition

EUBCE nr 25 hölls i Stockholm
Text & foto: TOMAS LUNDMARK

Den 12 juni 2017 samlades delegater från forskning, industri och politiskt beslutsfattande från 66 länder i Stockholm
för den 25:e europeiska biomassakonferensen (EUBCE).
Evenemanget stöds av europeiska och internationella organisationer som Europeiska kommissionen, UNESCO (FN:s
utbildnings-, vetenskapliga och kulturella organisation),
naturvetenskapssektorn, WCRE (Världsrådet för förnybar
energi), EUBIA (European Biomass Industry Association),
CEI (Centraleuropeiska initiativet), FNR (Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe), GBEP (Global Bioenergy
Partnership) och andra organisationer. Nationella medorganisatörer detta år var KSLA, SLU och Global Utmaning.
EUBCE är en av de viktigaste internationella konferenserna
för biomassasektorn, dessutom är den kombinerad med en
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teknikutställning. I mer än 30 år har konferensen fungerat
som årlig mötesplats för biomassaexperter från forskning,
utveckling och industri. Med presentationer som behandlar aktuell forskning, den senaste tekniken liksom det som
händer inom politiken är EUBCE gränssnittet mellan vetenskap, industri och beslutsfattare.
Årets konferens innehöll mer än 800 presentationer från
3 800 författare och medförfattare, flera sidoevenemang
och fem workshops. Under konferensens öppningsdag höll
Tomas Lundmark, KSLA, ett anförande om den nordiska
skogens betydelse för att utveckla den framväxande bioekonomin. KSLA organiserade även ett side-event där finska, norska och svenska forskare beskrev hur det nordiska
skogsbruket utvecklats och vilken roll skogens kan spela i
klimatarbetet.

Profil genom Lantmäteriets laserdata.

Lantmäteriets laserskanning av hela Sverige
påbörjades år 2009 och är nu i det närmaste
avslutad. Endast några få områden i fjällen,
där det varit mycket moln, återstår att skanna.
Text: HÅKAN OLSSON

Denna första nationella laserskanning har främst syftat till
att samla in data för att framställa en noggrann modell av
markens höjd, vilket behövs för att bättre kunna bedöma
översvämningsriskerna då klimatet ändras. Olika bearbetningar av den lasermätta markmodellen har också gett
skogsbruket ny information om bland annat fuktiga områden och kulturlämningar.
De lasermätningar som returneras från trädkronorna har

även gett mycket bra data om skogens höjd och täthet.
Sådan information kan användas för såväl visuell tolkning
av beståndsgränser som automatiserade skattningar av skogliga data. Flera skogsföretag har använt Lantmäteriets laserskannade data för att med stöd av egna provytor göra yttäckande skattningar av skogliga data över hela sitt innehav,
samt i något fall även över ännu större områden. Dessutom
har Skogsstyrelsen och SLU gjort yttäckande skogliga
skattningar för all Sveriges skogsmark genom att kombinera Lantmäteriets laserdata med Riksskogstaxeringens
provytor. Dessa skattningar finns fritt tillgängliga från
Skogsstyrelsens hemsida under namnet Skogliga grunddata.
I samband med att Sveriges skogsmark skannats färdigt
och produktionsfasen av projektet Skogliga grunddata avslutats samlades företrädare för myndigheter och svenskt
skogsbruk hos KSLA den 7 februari 2017. Där hölls då ett
rundabordssamtal om behovet av och förutsättningarna för
fortlöpande nationell laserskanning för skogliga ändamål.

Deltagarna konstaterade då att såväl skogsföretagen som
staten har stort intresse av att Sverige skannas regelbundet
med fem till tio års intervall.
Eftersom den nationella skanningen ursprungligen syfta-

de till att ta fram en markmodell så var någon fortlöpande
skanning dock inte planerad från statens sida. Fördelarna
med en regelbunden laserskanning av skogen har emellertid
blivit uppenbara, liksom behovet att alla skogsägare får tillgång till likartad information. Som en följd av slutsatserna
från rundabordssamtalet hos KSLA finns nu ett förslag i
årets statsbudget att 12 miljoner kronor per år avsätts till regelbunden skanning av Sveriges skogar samt framställning
av yttäckande skattningar baserade på dessa data. Därmed
bör en återkommande skanning av Sveriges skogar kunna
starta. Detta innebär inte bara att nya skattningar av skogstillståndet kan göras, utan även att förändringar och tillväxt
kommer att kunna skattas då laserdata från olika år jämförs.
Vid mötet den 7 februari bildades också en styrgrupp
och en projektgrupp som ska undersöka möjligheterna för
gemensam finansiering av framtida regelbunden skanning
där staten och skogsbruket delar på kostnaderna, vilket
skulle innebära ett frekventare omdrev. Styrgruppen, som
i skrivande stund fortfarande arbetar aktivt med denna
fråga, består av generaldirektörerna för Skogsstyrelsen och
Lantmäteriet, samt Håkan Larsson från Södra, Ola Kåren
från SCA och Erik Willén från Skogforsk.
KSLA Nytt & Noterat • nr 3 2017
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Digitalbild skog: Luxo [CC-BY-SA-3.0]. Montage: Ylva Nordin.

Förnyad laserskanning
anni av den svenska skogen

Sverige

Foto: Per Eriksson.

Så traktoriserades

Text: DAVID STEPHANSSON, SLU

KSLA:s akademiarkivarie Per Thunström finner vi oftast i full färd med att hantera akademiens handlingar och boksamlingar, då han inte redigerar någon av de böcker akademien själv ger ut. Men han har också ett brinnande intresse för traktorns historia! Den 1
september försvarade han sin licentiatavhandling Traktorernas intåg. Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionsperioden 1905–1930.

Idag är traktorn en självklar del i det helt mekaniserade
lantbruket, och kanske också själva sinnebilden för det.
Men hur gick det egentligen till under den tid då traktorer
och motorplogar började säljas i Sverige för omkring ett sekel sedan? Och vad fanns det för skillnader mellan svensktillverkade och importerade maskiner? Om detta berättar
Per Thunström i en avhandling från SLU.
Per Thunström har ett mer än trettioårigt intresse för
svensk traktorhistoria bakom sig. Nu har han efter en systematisk genomgång av olika arkiv publicerat den förmodligen första akademiska skriften om traktorns intåg i det
svenska jordbruket.
I sin licentiatavhandling fokuserar Thunström på introduktionsperioden, åren 1905–1930. Han har kartlagt den
tekniska utvecklingen i hela det utbud av traktorer och mo-

torplogar som fanns på den svenska marknaden under denna
tid, och även jämfört de svensktillverkade maskinerna med
de som importerades. Han har också undersökt hur produktion och marknadsföring påverkade utvecklingen, och hur
olika aktörer och deras nätverk banade väg för det motoriserade jordbruket. Detta aktörsnätverk visade sig vara ganska
litet, men det kom att få stort inflytande på utvecklingen.
Per Thunström visar att många skilda system och konstruktioner provades när förbränningsmotorn hade utvecklats till ett stadium där den även var möjlig att använda
inom fältmekanisering. Efter hand kom traktorsystemet
där redskapen drogs efter maskinen att bli allenarådande.
Under 1:a världskriget, då Sverige var utestängt från import,
uppkom här i landet däremot en speciell typ av motorplogar
som fick god spridning på den svenska marknaden. Dessa

Avance motorplog av 1919 års modell (J.V. Svensons Motorfabrik).
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motorplogar hade plogkroppar
som kunde lyftas individuellt och
en motor som kunde frikopplas vid
stenpåkörning.
När importvägarna åter öppnades efter krigsslutet inkom ett
flertal amerikanska traktorfabrikat, med den revolutionerande
och prisbilliga Fordson-traktorn i
spetsen. Dessa traktorer, tillsammans med de väl fungerande självlyftande bogserplogarna, gjorde att
de svenska motorplogskonstruktionerna slogs ut. Utslagningen
förstärktes av 1920-talets ekonomiska krisår, som även drabbade
övriga inhemska och importerade
traktorer.
Trots påverkan från de flercylindriga förgasarmotorer som de
utländska traktorerna vanligen
var utrustade med, fortsatte de
Den första traktorn som användes i praktisk drift i Sverige var en International Harvester 1908 vid Nyckelby
gård utanför Bålsta i Uppland. Foto: A. Willmansson, Enköpings museum.
kvarvarande svenska traktortillverkarna att använda sig av tändkulemotorer, som huvudsakligen
kan ses som en svensk specialitet.
Traktoranskaffningen fick en tillfällig nedgång under 1920-talets
krisår, men tog därefter förnyad
fart och spreds till nya köparkategorier, särskilt under senare delen
av årtiondet.
Vid undersökningstidens slut
hade traktorn förvandlats från en
”plöjningsmaskin” till en ”universaltraktor”, som en av Sveriges traktorpionjärer beskrev utvecklingen i
tidskriften Lantmannen 1930. Vid
denna tidpunkt hade det uppkommit ett fåtal dominerande traktortyper. Förutom den vanliga FordDen första serietillverkade versionen av Avance motorplog under demonstrationsplöjning på Ultuna 1913.
sontypen fanns t.ex. bandtraktorer
Foto: Statens maskinprovningars arkiv, Riksarkivet.
och ”row-crop”-traktorer, som då
fått mer specialiserade uppgifter.
– Traktorernas intåg i jordbruket var alltså beroende av
utvecklingen av de tekniska funktionerna, men det påverkades också starkt av de ekonomiska konjunkturerna och
av avspärrningarna under 1:a världskriget, avslutar Per
Thunström.

Texten är tidigare publicerad 12 september hos SLU.
Länk till avhandlingen (pdf):
https://pub.epsilon.slu.se/14489/
KSLA publicerar avhandlingen som nr 75 i serien Skogs- och
lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED), se sid 22.
Fordson-traktor.
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Våra senaste publikationer
SOLMED 74 Anders Rosenstens Grundeliga Underwisning Om Skogars Skötsel

Jämte Bihang om Allahanda Fruktbärande Träns wård, hwilka höra til Trägården.
Tilökt och Förbättrad af D. Clas Blechert Trozelius

Den första svenska boken om skogsskötsel utkom 1737 och var skriven av stadsmajoren Anders Rosensten. Boken utkom i nya upplagor även efter Rosenstens död. Originaltexten i
denna bok är hämtad från tredje upplagan som utkom 1771, och som hade kompletterats av
Lundaprofessorn Clas Blechert Trozelius. Den speglar både den praktiska syn på skogsskötsel
som fanns under den karolinska tiden och frihetstidens breda syn på vad som gick att åstadkomma med skogens produkter.
Originaltexterna är här kompletterade med artiklar av nutida svenska forskare. Följ dåtidens
tankar och förslag och jämför dem med dagens förhållanden.
Redaktör: Håkan Tunón. 417 sidor.
ISBN tryck: 978-91-88567-03-1. Finns att beställa hos adlibris.com, bokus.com och på www.ksla.se.

SOLMED 75 Traktorernas intåg

Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905–1930

Hur gick det till under den tid då jordbrukstraktorn introducerades i Sverige 1905–1930? Om
den tekniska utvecklingen denna tid för alla de traktorer och motorplogar som då fanns på
den svenska marknaden och om hur produktion och marknadsföring påverkade utvecklingen under detta kvartssekel. Här behandlas också de svenska motorplogarnas försvinnande,
liksom hur marknaden breddades med de nya och billigare traktorkonstruktionerna som
snabbt blev dominerande. Aktörerna och deras nätverk granskas också – hur de främjat utvecklingen mot det motoriserade jordbruket.
Licentiatavhandling, författare: Per Thunström. 327 sidor.
ISBN print on demand: 978-91-88567-04-8 digital: 978-91-88567-09-3
Beställ mjukband print on demand: http://bit.ly/solmed75 (200:-)

KSLAT 4-2017 Landskapsforum 2017

Landskapsperspektiv i fysisk planering – helhetssyn för hållbara lösningar

Rapport från konferensen Landskapsforum 2017. Målet med fysisk planering är hållbar samhällsutveckling. En helhetssyn på landskapets potential är grundläggande i diskussioner om
hur mark och vattenområden bör användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och
hur den bör vara utformad.
Syftet med Landskapsforum 2017 var att dela kunskap och erfarenheter, att lyfta intressanta
exempel och att bygga broar mellan olika aktörer som deltar i eller berörs av fysisk planering.
Konferensen genomfördes av KSLA:s landskapskommitté i samverkan med och med stöd av
flera myndigheter och organisationer.
Redaktör: Anders Esselin. 52 sidor.
ISBN tryck: 978-91-88567-05-5, digital: 978-91-88567-06-2

Akademiens publikationer går att beställa på vår hemsida, ksla.se
– och oftast även att hämta som pdf! Böcker i SOLMED-serien
beställer du enklast och billigast hos adlibris.com eller bokus.com.
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Samtal i mingelform i montern: Om specialbibliotekens särskilda roll i bibliotekssystemet. Ett 20-tal bibliotekarier hörsammade inbjudan. Foto: Jimmy Lyhagen.

Akademiens bibliotek på Bokmässan
För andra året i rad deltog akademiens bibliotek i Bokmässan i Göteborg. Vi delade
monter med Konstakademiens bibliotek
Text: JIMMY LYHAGEN
under fyra mässdagar.
Syftet med att finnas med på Bokmässan är att knyta kontakter med andra bibliotek, i synnerhet vetenskapliga specialbibliotek, och bibliotekarier. Men det är också viktigt att
synas för en bred bokintresserad allmänhet, som är en av
bibliotekets stora målgrupper. Vi hade Svenska Akademiens
stora monter alldeles intill vilket underlättade för besökare
att hitta fram till vår monter.

En aktivitet i bibliotekets monter var ett möte om specialbibliotekens särskilda roll och funktion i det allmänna
bibliotekssystemet, bland annat mot bakgrund av den pågående utredningen om dessa bibliotek som utförs av Kungl.
Biblioteket. Vi hade i förväg skickat ut information och inbjudan via olika kanaler och mötet samlade ett 20-tal personer som i mingelform diskuterade svagheter, styrkor och
möjligheter för specialbiblioteken.
I montern hade vi även en utställning med nyare titlar
ur akademiens historiska utgivning till salu. De utställda
böckerna intresserade många besökare och gav upphov till
samtal om lantbruket igår och idag, mekaniseringen och
kunskapen i gamla tiders hushållsböcker. Nästan alla exemplar av de skyltade titlarna såldes under mässan sista dag.

Huvudsekreteraren i biblioteksutredningen Erik Fichtelius på besök i montern.
Samtal med Annakarin Lindeberg från Konstakademiens bibliotek och Jimmy
Lyhagen, KSLA:s bibliotek/BAHP. Foto: Per Eriksson.
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Akademiens remissvar sedan sist
Här återges endast akademiens övergripande synpunkter på remissen och i förkortad form.
Alla remissvar går att hämta i sin helhet på akademiens hemsida, www. ksla.se, under rubriken Remisser.
Yttrande över betänkandet ”Ny ordning för främja god sed och hantera oredlighet i forskningen”, SOU 2017:10 (Dnr U2017/00732/F – till
Utbildningsdepartementet 16 augusti)
KSLA välkomnar förslaget att inrätta en oberoende nämndmyndighet som ska hantera frågor om oredlighet i forskningen och
instämmer i stort med utredningens förslag. KSLA anser dock att
Universitetskanslersämbetet (UKÄ), med sitt nya uppdrag att granska forskningens kvalitet vid landets lärosäten, skulle vara en lämpligare värdmyndighet än Vetenskapsrådet.
Utredningens förslag är att nämnden endast ska besluta i allvarliga fall av fabricering, förfalskning eller plagiering (FFP) medan övriga forskningsetiska frågor, liksom hantering av följderna av nämndens beslut, kommer att åligga universitet, högskolor och andra
forskningsutförare. KSLA anser att detta förslag är rimligt men vill

betona att all forskning som får del av offentliga medel så långt
möjligt bör omfattas av det föreslagna regelverket. Förslaget ställer också stora krav på ett gott samarbete mellan den föreslagna
nämndmyndigheten och forskningsutförarna.
KSLA instämmer i att en årlig sammanställning av såväl nämndens som forskningsutförarnas arbete med forskningsetiska frågor bör bli ett viktigt instrument för denna samverkan. En årlig
sammanställning är enligt KSLA även angeläget för att efter fem
år kunna utvärdera den nu förslagna nya ordningen för att stävja
oredlighet i forskningen.

http://www.ksla.se/remisser/remissvar/kslas-yttrande-oredlighet-i-forskningen/

Nytt om ledamöter
Janken Myrdal – SLU:s stora förtjänstmedalj 2017
Ledamoten i Allmänna avdelningen,
professor em i agrarhistoria vid SLU
Janken Myrdal har huvudsakligen relaterat sin forskning till agrara frågor från
förhistoria till modern tid, och han har
även berört landsbygdens framtid. Hans
forskning om agrarkrisen under medeltiden har varit banbrytande och han har medverkat till att
skapa en av Europas största avdelningar för agrarhistorisk
forskning.

Cecilia Waldenström – SLU:s förtjänstmedalj i guld 2017
Ledamoten i Allmänna avdelningen universitetslektor Cecilia Waldenström har
bidragit starkt till ämnet landsbygdsutveckling hos SLU, som viktig kraft i
rekryteringen till högre tjänster i ämnet,
och som ledande i att ta fram landsbygdsagronomprogrammet och en
masterutbildning. Hon har på många sätt medverkat till
att bredda och stärka samhällsvetenskapens roll inom SLU
och har bidragit till att ge SLU en framskjuten position inom
den allmänna landsbygdspolitiken.

Kenneth Alness – diplom Bästa Innovation under SLU:s första 40 år
Ledamoten i Allmänna avdelningen,
VD i Lantmännen BioAgri AB Kenneth
Alness har mottagit pris för vinnande
innovationen ”ThermoSeed” (en effektiv
och miljövänlig metod för utsädessanering med varm luft och vatten, helt utan
tillsatser av kemikalier) i samband med
SLU:s 40-årsjubileum.

Johan Kuylenstierna – hedersdoktor
vid Stockholms universitet
Ledamoten i Allmänna avdelningen,
Executive director vid SEI Johan Kuylenstierna har utsetts till hedersdoktor
inom området Naturvetenskap för sitt
framgångsrika arbete att analysera och
på ett inspirerande sätt kommunicera
kunskap om globala miljö- och utvecklingsfrågor, med särskilt fokus på vatten- och klimatfrågor.
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Enaforsholmskursen 2017
Enaforsholmskursen gick i somras av stapeln för 67:e gången. Regn och sol, skratt
och stön. Kursen var precis lika uppskattad som tidigare år bland de 20 deltagarna.
Och alla var trots – eller kanske tack vare! – vedermödorna nöjda. Kursledningen
har all anledning att vara stolt. Kursen fick 4,7 av 5 i betyg.
Text & foto: MAGNUS STARK

KSLA:s VD Eva Pettersson deltog i delar av kursen, men det var inte hon
som kom med den här bilen. Kanske skulle vi köpa in den som tjänstebil?

Biologen och kursledaren Tomas Staafjord bekantar sig med en ny art
som upptäcktes under en exkursion. Den är ännu inte artbestämd, men
det är troligen en Fjäll Chaparall.

Från en biologs utsiktspunkt.

Fjällvandring blir allt populärare. Antalet gästnätter i
fjällen slår nya rekord och det är trångt på fjällstationerna
i Jämtlandstriangeln.
KSLA Nytt & Noterat • nr 3 2017
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Enaforsholmkursen 2017

På Enaforsholm Fjällgård, alldeles nedanför Snasahögarna, bor man med fjällen inpå knuten
och med forsen Enan alldeles inpå.

Matlagning vid Sylstationen: renskav
i gräddsås och storslagen utsikt.

Det var i år torrare under vandringen än det varit de senaste åren. Men
när vi gick ospångat fick vi goda chanser att svalka fötterna.

Kraftfull blandning mellan gammalt
och nytt vid Storerikvollens fäbod.

Enaforsholmskursen innehåller en hel del vandring i det öppna fjällandskapet.
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Skön vila på gränsen mellan Norge
och Sverige.

Enaforsholmkursen 2017

 Trädgårdsmästare Lisa Jon-

sén (t h) visade trädgården,
men var lite missnöjd med att
nattfrosten hade hängt med
ända in i mitten av juli.

Skulle det regna på Enaforsholm
så kan det vara bra att veta att
Bergstensalens matta fungerar
utmärkt för inomhusboule. 
 Det var badbart i Enan även
i år. Carl Filip Trolle-Hjälte kämpar sig upp mot forsen utanför
Drömmarnas grotta.

Akademiagronom Magnus Stark
på kurs. Foto: Lars Neuman.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder varje sommar in till en veckolång sommarkurs
vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland.
Fjällkursen går av stapeln när när fjällen blommar som vackrast och vänder sig till studenter och andra intresserade.
Den ger 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.
Missa inte! Håll utkik efter inbjudan till Enaforsholmskursen fram på senvåren!
Enaforsholm Fjällgård • Enaforsholm 289 • 830 15 Duved • Tel 0647-730 26 • info@enaforsholm.se • www.enaforsholm.se • @enaforsholm
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Anslag & stipendier
Med stöd av sina mottagna donationer kan akademien bevilja ett stort antal anslag och resestipendier. Här är de
senaste godkända slutrapporterna. Arbete pågår för att det ska gå att få tillgång till slutrapporterna genom vårt
anslagsansökningssystem.
Till

Ur

Belopp

Ändamål

Karin Alvåsen

Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond

15 000 Animal health meetings in Scotland, UK, mars 2017

Alva Anderberg

Nilsson-Aschans stipendiefond

15 000 Internationellt utbyte, University of Wisconsin, USA, hösttermin 2016

Ida-Marie Andersson

Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond

10 000

World Dairy Summit 2016, Rotterdam, Holland, oktober 2016

David Bartenius

Nilsson-Aschans stipendiefond

23 000

Utbytesstudier i landskapsarkitektur vid University of Manitoba, Winnipeg,
Kanada, hösttermin 2016

Johanna Blidfors

Nilsson-Aschans stipendiefond

23 000 Utbytestermin i Nicaragua, Universidad Nacional Agraria, hösttermin 2016

Ebba Bondesson

Nilsson-Aschans stipendiefond

23 000 Utbytesstudier, University of Manitoba, Kanada, vårtermin 2017

Agneta Börjeson

Carl-Fredrik von Horns fond

64 000 Historisk odling av korn som livsmedel och hur det användes utöver malt

Maria Elinder

Lantbruksveckans fond

Camilla Eriksson

Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond

15 000 Gästvistelse vid Michigan State University, USA, vårtermin 2017

Edward Garcia

J.M. Svenssons donationsfond

10 000

ISEP 2016 conference and course in Indirect Calorimetry, Krakow, Polen,
september 2016

Samareh Gharaie

Nilsson-Aschans stipendiefond

20 000

ISHS symposium 8th International Symposium on Light in Horticulture,
Michigan, USA, maj 2016

Abdulai Guinguina

Nilsson-Aschans stipendiefond

9 276

Tomas Gullberg

SLO-fonden

Carin Holmberg

Marie Josephine Guillaumes fond

25 000

Kunskapsspridning om sambandet mellan våld mot djur och våld mot
människor

Nina Ingvarsson

C. G. Johnssons och hans arvingars
fond

15 000

Utlandsstudier inom ämnet tätortsnära skogsskötsel vid Köpenhamns
universitet, november 2016

Sheshti Johansson

Carl-Fredrik von Horns fond

20 000

Is an increased use of biofuels the road to sustainability? – Con sequences
of methodological approach

Edvard Nonnens stipendiefond

15 000 The Biology of Genomes Meeting 2017, New York, USA, maj 2017

Nilsson-Aschans stipendiefond

16 000

Kim Jäderkvist Fegraeus

Sammar Khalil

Carl-Fredrik von Horns fond

Alma Larsson

Nilsson-Aschans stipendiefond

Lova Lind

Nilsson-Aschans stipendiefond

Cecilia Lindahl

SLO-fonden

315 000

Vägen till gröna jobb: samverkan mellan naturbruksgymnasier, med flera
vid mässor

PhD course on indirect calorimetry, Uniwersytet Jagiellonski, Krakow,
Polen, september 2016

250 000 Utvecklingsstöd vid introduktion av terrängkörkort

100 000

Genetic Association Course at the Max Delbrück Center for Molecular
Medicine, Berlin, Tyskland, juni 2017
Utveckling av bioreaktorbaserade odlingssystem för produktion av foderråvara för fisk

23 000 Utbytesstudier vid North Eastern Federal University, Yakutsk, Ryssland
8 000 Praktik på Marint centrum i Simrishamn, juni–augusti 2017
250 000 Tjurar – en olycksfallsrisk i lösdriften

Johan Meijer

Svenska Vallföreningens fonder

30 000 Effekt av biologiska preparat på baljväxter och vallgröda

Emilia Molin

Nilsson-Aschans stipendiefond

15 000 Studieresa till New York, USA, juli–augusti 2016

Anna Nilsson

Lantbruksveckans fond

Kajsa Nilsson

Hem i Sverige-fonden

200 000 Fördjupande kurs i lantbruksjournalistik
10 000

World Dairy Summit 2016, Rotterdam, Holland, oktober 2016

Degong Pang

Nilsson-Aschans stipendiefond

10 000

67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science,
Belfast, UK, augusti 2016

23 000 Utbytesstudier, University of Manitoba, Kanada, vårtermin 2017

Jonathan Skager

Nilsson-Aschans stipendiefond

Lisa Skogsberg

Axel Melanders fond

Ivana Souckova

J.M. Svenssons donationsfond

15 000

Internship abroad, United Nations Settlement programme, Mongolia, hösttermin 2016

Paulien Strandberg

Alrik Örborns stipendiefond

20 000

Studieresa för lantbruksbyggnader renoverade med hampa-kalk, U.K. juni
2017

3 000 Resa för fortbildning inom lantbruket, Finland och Öland

→
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Alla gåvor är välkomna!
Hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien träffas
människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Nya ändamål – fler möjligheter

Verksamheten finansieras främst med avkastningen från
donationer, varav de flesta har ändamål som ligger inom
de traditionella sektorerna jord- och skogsbruk. För att
säkra en aktiv och tidsenlig verksamhet behöver KSLA
tillskott av resurser som möjliggör aktiviteter inom alla
våra sektorer, alltså även fiske, rennäring, turism, klimatoch miljöfrågor, landskaps- och landsbygdsfrågor osv.
Akademien kan bara använda kapitalavkastningen
från donationerna. Senare års ränteläge har gjort det allt
osäkrare att förlita sig på denna avkastning.
För att säkra en aktiv och tidsenlig verksamhet behöver KSLA tillskott av resurser som möjliggör aktiviteter
inom alla våra sektorer.

Enkelt att ge stöd

Vid sidan om traditionella
donationer går det att stödja
akademiens verksamhet på
ett enkelt sätt genom små
och stora gåvor:
Bg 281-0463 är kopplat
till ett konto dit inkommande I akademiens hus på Drottning95 B i Stockholm finns
gåvor går för att stå till kolle- gatan
en tavla där större donationer
giets förfogande att använda noteras.
i verksamheten.
Du kan swisha, t ex som ”Tack för maten!” – numret
är 123 618 58 70.
Vill du veta mer om hur du kan stödja akademien? Ditt
bidrag gör skillnad! Kontakta:
• Akademiens sekreterare Eva Pettersson
eva.pettersson@ksla.se, tel 08 54 54 77 02
• Akademiens preses Lisa Sennerby Forsse
lisa.sennerby.forsse@ksla.se, tel 070 312 40 44
• Akademiens vice preses Björn Sundell
bjorn.sundell@ksla.se, tel 070 516 05 75

Ansök om anslag senast 1 november!
Två av våra stiftelser utlyser forskningsanslag/bidrag för ansökan senast den
1 november. Det är Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning och Stiftelsen SLOfonden.
Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning befordrar och understödjer tekniskvetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av
mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige.
Stiftelsen SLO-fonden verkar för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets
områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön.
Läs mer om hur du gör för att ansöka under Anslag & Stipendier på www.ksla.se.

SV

SLO

Stiftelsen
Svensk Växtnäringsforskning

Belopp

Stiftelsen SLO-fonden
Stiftelsen Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringsfond

Till

Ur

Ramesh Vetukuri

Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond

The role of Phytophthora effector Avr1 like in suppressing plant immunity,
15 000
OMGN conference, Asilomer, USA, mars 2017

Ändamål

Jonna Wiklund

J.M. Svenssons donationsfond

15 000 Strategier för gödsling och ogräsrensning för bönodling i Kenya

Hanna Williams

Nilsson-Aschans stipendiefond

23 000

Utbytesstudier och ambassadör för SLU och Ultuna studentkår vid Cornell
University, New York, USA

Agnese Viluma

J.M. Svenssons donationsfond

11 000

The 36th International Society of Animal Genetics, Dublin, Ireland, juli 2017

Bengt Zetterström

SLO-fonden

87 002

Digitalisering av SMP:s meddelandeserie, steg 1
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SÅ FÅR DU INFORMATION

om akademiens evenemang
Du hittar alltid våra arrangemang på akademiens hemsida, www.ksla.se. Ta en titt
under rubriken Aktiviteter.

Du kan följa oss på Facebook: Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademien
(KSLA).

Vi finns också på Twitter som @KSLA_Academy.

Ett mejl till akademien@ksla.se om att
du vill ha information ger dig mejl tillbaka om akademiens aktiviteter, publikationer osv.
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Anders Wall med 2017 års landsbygdsstipendiat, Maycon Vinborg,
från Hörby i Skåne. Maycon har med två tomma händer, men med
inre drivkraft, målmedvetenhet och entreprenörskap, på kort tid
startat ett arbete som redan fått en omvälvande betydelse för svensk
fårnäring och svensk landsbygd.

År 2017 erhöll AgrD Ann-Charlotte Wallenhammar Anders
Elofsons medalj ur HE Riksmarskalken professor Svante Lindqvists
hand, för hennes gärningar inom växtodling och hennes avgörande
insatser inom sjukdomsdetektering i vallbaljväxter och utvecklingen
av vallfröodlingen.

100.000 kr
och brett nätverk
till ung entreprenör
på landsbygden

Nominera till

Nominering till Anders Walls
landsbygdsstipendium 2018

för utomordentlig
gärning inom området
vallfröodling och bete

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

Anders Elofsons
medalj

Akademiens Anders Elofsons medalj, i solitt silver
(Ø 38 mm), delas ut till framträdande företrädare för
forskning och försök, upplysning och information samt
praktisk verksamhet inom de områden som stod Anders
Elofson närmast: betes- och vallfrågor, fröodling samt
frökontroll rörande vallväxter.
Belöningen (medalj, 10 000 kronor och diplom) delas
ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari
2018.
Nomineringsblankett och mer information: www.ksla.se.

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

Sänd blanketten senast den 10 november 2017 till

Sänd blanketten senast den 1 november 2018 till

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Att: Keiko Blesserholt
Box 6806
113 86 STOCKHOLM

aw.landsbygdsstipendium@ksla.se eller
Anders Walls Stipendiekommitté,
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Box 6806, 113 86 STOCKHOLM

keiko.blesserholt@ksla.se eller

KSLA Nytt & Noterat • nr 3 2017

31

Kalendarium
18 oktober – Seminarium på Naturhistoriska Riksmuseet

2 november – Seminarium

Hoten mot världens ekosystem – hur kan vi vända den negativa trenden?

Certifiering som drivkraft för hållbarhet

Om IPBES, FN:s panel för biologisk mångfald, och dess arbete i Sverige
för att öka det svenska engagemanget. Resultat från arbetet med det
Nordiska kustzonsprojektet. Samarrangemang med Naturvårdsverket.
Anmälan senast 4 oktober.

Certifiering ska bidra till mer hållbara lösningar. Kan certifieringssystem
inom de gröna näringarna fungera som samhällsstyrning för ökad
hållbarhet? Anmälan senast 27 oktober.

9 november – Akademisammankomst*
Krisberedskap: att klara landets livsmedelsförsörjning vid en
störning

20–22 oktober – Casetävling
UNIK Utmaning nr 3
Deltagarna ska på begränsad tid och i grupper lösa ett fall, ett case,
kopplat till de gröna näringarna med hjälp av resurspersoner från KSLA.
Tema i år är FN:s hållbarhetsmål nr 12, hållbar konsumtion och produktion. Anmälan senast 6 oktober, www.unik.nu/casetavling/.

25 oktober – KSLA:s Miljöseminarium 2017
Mat och miljö – vårt gemesamma ansvar
Syftet här är att öka medvetenheten om betydelsen av den mångfald
av tjänster som jordbruket kan erbjuda för att vi alla ska kunna ta ansvaret att skapa hållbara system för vår framtida livsmedelsproduktion.
Anmälan senast 18 oktober. Webbsänds.

26 oktober – Startseminarium Tandem Forest Values*
Sverige och Finland tillsammans kring skogens framtida
värde
Startskottet för den bilaterala skogsforskningssatsning inom skogsproduktion och skogsindustriell utveckling som är Sveriges gåva till
Finland med anledning av dess 100-årsjubileum som självständig stat.

Den svenska beredskapen, inkl självförsörjning och beredskapslager,
har monterats ner på senare tid. Här ger vi en överblick över vår krisberedskap med fokus på planeringen för säker tillgång på livsmedel.

16 november – Seminarium
Växtodling i ett förändrat klimat
Vad kan och bör vi odla i framtidens Sverige med tanke på klimatförändringarna? Svensk livsmedelsproduktion ska öka och bli mer
konkurrenskraftig enligt vår livsmedelsstrategi. Vi diskuterar hur vi ska
omsätta det i praktiken. Anmälan senast 9 november.

21 november – Seminarium
Viltförvaltningen – dags för gemensamt ansvar
Om hur skogsbrukets och Svenska jägareförbundets överenskommelse
rörande klövviltförvaltningen ska få genomslag. Kriterier och kunskap
som behövs för att en överenskommelse ska fungera. Anmälan senast
14 november. Webbsänds.

29 november – Håstadiusseminariet 2017 på SLU Alnarp
Växtodling med sikte på nästa växtföljd

31 oktober – Seminarium
I slutet av 80-talet var skogsbiståndet ca 5 % av det totala biståndet
eller 500 mkr/år. Idag är bara 3 ‰ av biståndet skogligt. Dags att göra
bokslut: erfarenheter och framtidsspaning. Anmälan senast 24 oktober.

Med fokus på möjligheterna att bedriva hållbar produktion belyser
vi praktiska, lantbruksnära erfarenheter. Svensk växtodling kan bli en
grundpelare för globalt hållbar växtproduktion. Därför är det viktigt att
bedriva sin växtodling med sikte på nästa växtföljd.
Anmälan senast 7 november.

1 november – Boksläpp och exkursion*

1 December – Wallenberg Seminar 2017

Det skogliga biståndet så här långt

Tanckar, om skogars skiötzel
KSLA ger ut den ”fjärde upplagan” av Sveriges första skogsskötselhandbok. Ledamöterna bjuds in till en exkursion med buss genom det
skånska landskapet med boken som röd tråd.

Global Urban Sustainability and Justice
Insights, facts, visions and challenges for a green-blue future of cities
around the globe. Emphasizing justice and global aspects, urban health
and well-being, and aspects of migration and resource exploitation.
With the 2016 Wallenberg Professor Dagmar Haase.
Register 24 November at the latest.

*) Endast för ledamöter och/eller särskilt inbjudna.
Webbsändningarna är öppna för alla och till dem krävs ingen anmälan!
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 ovan eller på vår hemsida: www.ksla.se.
Du anmäler dig också via vår hemsida.
Vill du ha information via e-post om akademiens arrangemang, publikationer o s v så är det enklaste att du skickar ett epostmeddelande till akademien@ksla.se och talar om det.

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