
1KSLA Nytt & Noterat   •   nr 4  2018KALENDARIET ....................................................................................................  32

Nytt & Noterat
KSLA

FRÅN KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN

NR 4 • 2018

KSLA:S CASEUTMANING 2018:

POP UP-RESTAURANG
& INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR

SKOGENS RÖDLISTA 2050
KORTARE , LÄNGRE ELLER BARA ANNORLUNDA?

AGENDA 2030 OCH SKOGEN

MER FRÅN EXKURSIONEN TILL 

FOODVALLEY



2 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 4  2018

Nytt & Noterat
KSLA NR 4  •  2018

Dessutom:

Vår senaste publikation ..................................................................................  10
Nya ledamöter 2018 .........................................................................................  22
Ny hedersledamot ............................................................................................  25
Priser och belöningar 2019 .............................................................................  26
Kompetensförsörjningsfrågan överlämnad ...............................................  27
Anslag & stipendier ..........................................................................................  28
I fokus för Forskningsutskottet .....................................................................  28
Min åsikt: Köttätarens dilemma ....................................................................  30
Kalendariet ........................................................................................................  32

Pop up-restaurangen Från Brus till Sus ............................................... 4 
Juryns favoritkoncept vid årets Caseutmaning tog skogen till staden för 
att i rofylld miljö öka stadsmänniskans förståelse för skogens nytta.

3 inspirationsföreläsningar ..................................................................... 8 
Casedeltagarna fick inspiration av en internationell skogsskötselexpert,
en specialist på strategisk utveckling och en kommunikationsstrateg.

Skogens rödlista 2050 ............................................................................ 11 
Rödlistans längd är inget mått på skogens biologiska mångfald. Det stod 
snart klart för alla som deltog i akademiens novembersammankomst.

Agenda 2030 och skogen ...................................................................... 16 
Ett seminarium om hur Sverige kan bidra globalt genom sin politik och hur 
svenska skogsföretag kan bidra till och dra nytta av Agenda 2030.

Studieresan i Nederländerna fortsätter .............................................. 18 
Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja besökte Foodvalley, 
ett food tech-centrum i Gelderland-provinsen. Fler rapporter. 

God Jul!

Tips! De flesta presentationer som visas vid KSLA:s 
seminarier finns tillgängliga på ksla.se. Klicka på 
Aktiviteter → Tidigare aktiviteter → den aktivitet 
du vill återkoppla till. Det gäller även webbsända 
aktiviteter som du vill se i efterhand.

KSLA Nytt & Noterat kommer ut fyra gånger 
per år. Redaktör & layout: Ylva Nordin, 
ylva.nordin@ksla.se, 08-5454 7708. 
Framsidan – Julpimpling på Kyrkviken. 
Foto: Ylva Nordin.
Nästa nummer – manusstopp: 15 mars 2019. 
Mejla gärna dina synpunkter till akademien@ksla.se!

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

2 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 4  2018

4

11

18



3KSLA Nytt & Noterat   •   nr 4  2018

Sekreteraren 
har ordet

Fo
to

: P
er

 E
rik

ss
on

.

En ung vuxen tillika god vän sa häromdagen ”Måste vi 
fira jul nu igen? Jag har ju firat jul 29 gånger och jag börjar 
kunna det nu. Det är ju likadant varje år, skinkan, granen, 
knäcken och allt det där!” I nästa andetag säger den unga 
vuxna ”Jag ska besöka min bror och vi ska ha lite syskontid.” 
Omsorg om våra närmsta på gemensamma villkor. Det är 
ju så det ska vara och det räcker! 

2018 var året då allt hände, eller borde ha hänt – Sveriges 
regering, Brexit och annat smått och gott. En sak som sä-
kert har hänt, även om det var 100 år sedan, är att den 17 
december 1918 beslutade den svenska riksdagen att införa 
allmän och lika rösträtt. Alla vuxna, oavsett kön och in-
komst skulle ha rätt att rösta i de allmänna valen. Tänk, den 
16 december 1918 fick varken mormor eller farmor rösta! 
Trots att farmor var listig som få och bestämde det mesta.

Under hösten har KSLA:s ledamotskår röstat och den 
13 december stod det klart vilka nya ledamöter som ska 
välkomnas in i KSLA:s gemenskap. Kvinnor och män, unga 
och äldre kommer att berika akademien med både kunskap 
och klokskap. Som grädden på moset har Sven Lindgren 
valts in som hedersledamot. Samtliga nya ledamöter pre-
senteras här i KSLA Nytt & Noterat.

Mycket har hänt inom KSLA under året och naturligt-
vis är det saker även här som borde ha hänt, men också saker 
som hänt som inte varit planerade. Planerna är viktiga men 
även att kunna jobba flexibelt för att hänga med i denna 
föränderliga värld.

KSLA:s utskott har hunnit med en hel del under sitt för-
sta år. Forskningsutskottet har gjort en enkät där de bland 
annat frågade om vilka kunskapsbehov som anses viktiga. 
Informationen kommer att tas med till det kommande ar-
betet med forskningspropositionen.

Utskottet för internationella frågor har gjort ”överflyg-
ningar” då man diskuterat olika ämnen så som ekonomi, 
politik och internationellt företagande. Ytterligare ett in-
ternationellt inslag var akademiens exkursion till Regio 
Foodvalley i Holland, där man besökte universitetet i 
Wageningen med omgivningar. EU-projektet ”Refresh” 
presenterades, där målet är en halvering av matsvinnet. 
Minst sagt högaktuellt! 

Verksamheten inom Ungdomsutskottet omfattar tre 
tydliga delar: casetävling, kompetensförsörjning och men-
torskap. Vad det gäller det sista har ännu en lyckad omgång 
av mentorskapsprogram nu avslutats. Vi söker därför både 
mentorer ur vår ledamotskår och adepter inför nästa års 
omgång. Låter det intressant? Se då till att anmäla dig till 
mentorsprogrammet senast den 31 januari. Anmälan görs 
via http://www.ksla.se/om-ksla/utskotten/ungdomsutskottet/
mentorskap/.

I trevlig samvaro med en av akademiens ledamöter nyligen 
fick jag lära mig ”stundande skördar” på latin: E messibus 
futuris, merces laborum. Vi ser alla fram emot fantastiska 
skördar 2019!

E messibus futuris, merces laborum – stundande skördar
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I KSLA:s caseutmaning 2018 – How Tall is a Pine? – var uppdraget att arbeta 
fram ett kommunikationskoncept som ökar förståelsen för skogens nyttor, 
gärna med en tydlig koppling till FN:s Globala mål för hållbar utveckling. 
Grupp 3, Tomas Axelsson, Angelica Jörnling, Isabella Hallberg Sramek och 
Joakim Svahn, tog fram det koncept som föll juryn mest i smaken.

Casetävlingsdeltagare 2018 på akademiens trappa. 
Grupp 3 planerar sin pop up-restaurang.
 Foto: Smilla Frykholm

Lugnet i skogen.  Foto: Mr Marco.
4 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 4  2018
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”
”

Text TOMAS AXELSSON, ANGELICA JÖRNLING, ISABELLA HALLBERG SRAMEK, JOAKIM SVAHN

För varje dag i betongdjungeln 
känner jag en allt större längtan 
efter att få komma bort. Att få 
komma bort från all stress. Att få 
komma bort från alla krav. Att få 
hitta mig själv och må bra. Men 
hur ska jag kunna göra det när 
mitt jobb ställer krav på att jag 
alltid ska vara tillgänglig och när-
varande? Det går väl inte, eller?

Den urbana människan. Foto: Isabella Hallberg Sramek

KSLA:s Caseutmaning 2018: How Tall is a Pine?

Pop up-restaurangen

BrusSusFrån till

- Den moderna urbana människan

För 200 år sedan bodde 90 procent av svenskarna på lands-
bygden. Människorna hade en tydlig koppling till skogen 
som användes både för skogsbruk och rekreation. Idag bor 
85 procent av Sveriges befolkning i städer eller tätorter. 
Massiv urbanisering har alltmer fjärmat folk från skog och 
mark, ett så självklart inslag vardagen tidigare.

Därmed har skogens värde för människan hamnat i 
skymundan, dess betydelse för klimatet, för innovation och 
som grundsten i en bioekonomi. Flera studier har också 
visat att skog och mark har direkta hälsofördelar för män-
niskor och ger oss lugn.

Vi vill uppmuntra fler att utforska skogens alla positiva 
egenskaper, att interagera med skogen och känna vad den 
bidrar med på ett personligt plan, även de som är längst 
ifrån den. Kort sagt, vi vill ta skogen till staden.

För den urbana människan framstår skogen och de pro-
dukter och tjänster som vi använder från den ofta som helt 
utan koppling till varandra. Istället för att förklara med ord 
hur skog och produkt hänger samman vill vi att mottagaren 
ska se, uppleva och känna – och intuitivt förstå samban-
den. Genom att placera vardagliga produkter i en artificiell, 
skoglig miljö skapad av rörliga bilder och skogliga bak-
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grundsljud visar vi att skog och produkt hör samman. 
Vår målgrupp är främst den urbana människan, 
stadsbor utgör majoriteten av befolkningen och är de 
som (antagligen) har minst kunskap om skogen. Vi 
tänker oss en person med hektisk vardag och många 
bollar i luften. En person som är ständigt uppkopplad 
till allt men som också vill framstå som en hälso- och 
miljömedveten individ – men som inte riktigt har tid 
eller ork att ta sig ut i skogen. 

Konceptet: Ta skogen till staden
Grundidén är att sätta upp en pop up-restaurang un-
der en tidsbegränsad period i olika städer runt om i 
Sverige, först i Stockholm under hösten med flytt till 
Malmö under våren. Hela restaurangen ska genom-
syras av skogen och det lugn som många förknippar 
med skog. I restaurangen finns mängder av produkter 
och upplevelser som skogen levererar och det blir tyd-
ligt för gästen hur allt hänger samman.

Målet med kommunikationskonceptet är att öka 
förståelsen och skapa ett intresse för skogen hos 
stadsmänniskan. Vi vill visa skogens möjligheter 
som resurs och rekreationsplats. Genom vår pop up-
restaurang skapar vi en mötesplats och uppmuntrar 
den urbana människan att lära känna och vara delak-
tig i skogen. Vi vill ta skogen till staden!

Restaurangen ska byggas upp centralt, där blir det 
påtagligt att ”något är på gång” och det gör den lättåt-
komlig för stadsbor som vill varva ner med en fridfull 
lunch ”inne i skogen, i sta’n” och byta ut stadens brus 
mot skogens sus en kort stund. Utanför restaurangen 

Caselösningen skulle gärna ha en tydlig koppling till FN:s Glo-
bala mål för hållbar utveckling. Foto: Smilla Frykholm.
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En lugn stund bland träden. Foto: Sonia Guina.
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i stadens närhet – en uppmuntran att sig ut i skogen i när-
heten av den stad där restaurangen befinner sig för tillfället.

Restaurangen Från Brus till Sus ska marknadsföras med 
en kort film i sociala medier. Medan en skog växer upp mitt 
på ett centralt torg hör och ser vi texten ”Nu växer skogen i 
din stad, kom och smaka”. För att öka engagemanget skapar 
vi även en plattform som via hashtaggen #frånbrustillsus 
kopplar användarna till vår hemsida där de kan dela tips 
om skogen i allmänhet via sina instagramkonton – allt från 
recept på lingonsylt till tips om hur man återskapar känslan 
av skog i sitt hem. Plattformen blir både en kunskapskälla 
och en community som uppmuntrar människor att faktiskt 
besöka skogen och ta del av dess skatter.

Via plattformen uppmärksammar vi också det många 
gånger ogreppbara tidsperspektiv som skogens användare 
har att förhålla sig till: den skog vi planterar idag kommer 
användas om 100 år. För att levandegöra detta berättar vi 
om restaurangens varor. Det var besökarens mormorsmor 
som la grunden till den skog som restaurangens varor kom-
mer ifrån idag. Hon lägger i en film fram mat och bestick 
till sitt barnbarnsbarn. Det skapar en koppling bakåt i ti-
den och en förståelse för varför långsiktighet är nödvändigt. 
Den gamla släktingen som de flesta kan relatera till gör 
det mer verkligt och konkret att den skog vi anlägger idag 
kommer att ge produkter och tjänster till våra barnbarns-
barn om 100 år. I det perspektivet känns också fantastiska, 
futuristiska uppfinningar, som skogen kommer att leverera, 
både realistiska och trovärdiga. Vem vet vad den skog du 
anlägger idag kommer sluta som för produkt eller tjänst? Vi 
fångar den positiva känsla som finns i långsiktighet. Att visa 
hur länge skogsbranschen har arbetat för att nå dit vi är idag 
talar om ansvarstagande och ger trovärdighet 

De globala hållbarhetsmålen 
Vårt kommunikationskoncept bidrar direkt till de två må-
len att främja god hälsa och välbefinnande samt hållbar 
konsumtion och produktion, vilket är. Det bidrar indirekt 
till att uppfylla flertalet andra utvecklingsmål. Till exem-
pel kommer en ökad förståelse för skogens olika nyttor att 
hjälpa människor att göra mer klimatsmarta val, vilket bi-
drar till att bekämpa klimatförändringarna.

KSLA:s Caseutmaning 2018: How Tall is a Pine?

skapar ett tiotal träd skogskänsla runt byggnaden. Att kliva 
in i restaurangen ska vara som att trampa ut i skogen, en 
rofylld miljö där skärmar som visar ”levande” skog pryder 
väggar och tak. Vi ser vindens påverkan på träd och löv 
och hör naturens läten i form av t ex fågelkvitter och su-
sande trädkronor. Riktiga trädstammar utgör pelare bland 
borden. I denna skogens ro och fridfullhet förväntar vi oss 
att våra gäster kan reflektera över och intressera sig för de 
rekreationsvärden som skogen bidrar med. 

Vi vill även visa vilken fantastisk resurs skogen är och 
att den kan användas till så mycket mer än man tror. Allt i 
restaurangen är skogsprodukter, från mat och dryck gjorda 
på råvaror från skogen, till bestick, tallrikar, till och med 
flaskor gjorda av skog. De som väljer take-away får sin mat 
paketerad i skog i form av en pappersförpackning. Stolar, 
menyer, kockmössor, bord, servetter, klädhängare, dörrar – 
allt är tillverkat av skog.

Däremot går det inte att äta vid alla restaurangens bord. 
Vid minst 17 procent av dem får ingen sitta. Dessa bord 
illustrerar att vi inte kan bruka all skog för att göra pro-
dukter. I ett hållbart skogsbruk är ordentliga avsättningar 
för naturvård en självklar del. Dessa bord, placerade i ett 
hörn, avviker tydligt från de andra borden. På dem ligger 
en gammal låga (död ved) och bland dem står en torraka 
med ett fågelbo, där en spillkråka sitter på den torra tall-
stammen. På digitalskärmarna bakom dessa bord ser skogen 
annorlunda ut. Det är inte den välskötta kulturskogen, utan 
naturskogens karaktärer syns tydligt. Genom att visa skill-
naden mellan naturskog och kulturskog och att båda har 
en naturlig och självklar del i den svenska skogen minskar 
vi polariseringar. Det är ett pedagogiskt sätt dels att visa 
skogsbruksivrare att allt inte kan brukas om miljömålen 
ska uppnås, dels blir det tydligt för de som är oroade över 
statusen på den biologiska mångfalden hur skogsindustrin 
arbetar för att säkerställa att skogens alla arter kan leva i 
livskraftiga populationer.

Gästerna ska inte matas med information om skogen 
och dess användning, utan kunna utforska själv och bilda 
sin egen uppfattning. Antingen man tar en lugn lunch 
”i skogen” eller väljer take-away, betalar man och får sitt 
kvitto. På kvittot och förpackningen finns en QR-kod som 
leder gästen till information om tillgängliga skogsområden 

Se de deltagande gruppernas videopitchar här: https://www.youtube.com/watch?v=Ggla93_JuUo&feature=youtu.be
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Innan KSLA Caseutmaning 2018 startade 
bjöds deltagarna på inspirationsföreläs-
ningar inför jobbet att lösa det uppdrag de 
ställdes inför.
Peter Holmgren, internationell expert på 
skogsskötsel och markanvändning, gav en 
global utblick på skogen och dess roll för 
att uppnå hållbarhetsmålen. Jon Haag, 
chef för RISE Test & Demokontor, talade om 
framtida affärsperspektiv på megatrender. 
Kommunikationsstrategen Cecilia Boman 
berättade om vad som krävs för att sikta 
rätt och påverka i ett kommunikationspro-
jekt och gav exempel från initiativet Svens-
ka Skogen. 

inspirationsföreläsningar 3

Cecilia Boman, Peter Holmgren och Jon Haag. Foto: © Skogsindustrierna. Text LINNEA FORSSÉN

Peter Holmgren inledde med att fråga deltagarna om hur 
de trodde att skogstillståndet i världen ser ut; om det ökar, 
minskar eller består oförändrat. Majoriteten trodde att 
skogen i världen minskade – en vanlig föreställning, enligt 
Peter Holmgren. Det är faktiskt det motsatta som är sant. 

Den bild som media målar upp av det som händer i 
världens skogar – ofta skövling och avskogning – stämmer 
inte alltid med verkligheten. Skogsavverkningen genererar 
också nyttor som sällan uppmärksammas lika mycket som 
avskogningen gör. Vi får ofta intrycket att skog ”försvin-
ner”, utan att växa upp igen. I Sverige har vi sedan 1920 
mätt tillståndet i skogarna och virkesförrådet har fördubb-
lats på dessa 100 år. Peter Holmgren visade också bilder 
från landskap i andra länder där det idag växer mer skog än 
historiskt sett. 

Peter Holmgren tog upp problematiken som uppstår när  
vi fokuserar på en sak åt gången istället för att skapa oss 
en holistisk bild av skogen och dess nyttor. På samma sätt 
menade han att det blir problematiskt när ingen tar ansvar 

för helheten av SDG-målen, utan väljer ut några mål, el-
ler kanske bara ett, att arbeta med. Skogen är givetvis en 
mycket viktig resurs där den står för att till exempel rena 
vatten, minska risk för erosion, etc. Men att se fördelarna 
med brukad skog är också viktigt; ökad kolbindning i bru-
kade skogar, produkter från förnyelsebart material, många 
arbetstillfällen och mycket mer. Skogen är inte endast sym-
bolen för ekologisk hållbarhet, utan även en viktig del i den 
sociala och ekonomiska utvecklingen. 

De konventioner och överenskommelser som finns idag 
gällande skog på både global och nationell nivå domineras 
ofta av de två aspekterna klimat och biodiversitet. Det har 
gett miljörörelsen stor möjlighet att styra skogspolitiken 
och det finns därmed ett behov av att näringen beskriver de 
nyttor som faller ut från brukad skog och bidrar till ett håll-
bart samhälle. Det är nödvändigt för att vända den negativa 
bilden som finns av skogsbruk, framför allt internationellt, 
och att visa att avverkade träd inte är en förlust utan en vinst 
i form av förnyelsebara material och hållbara landskap. 

Inte bara klimat, skogen är så mycket mer
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inspirationsföreläsningar 

Globala hållbarhetsmål i akademiens plenisal. Foto: © Skogsindustrierna.

Jon Haag började med att beskriva omvärlden utifrån me-
gatrender, det vill säga stora transformationer; globala kraf-
ter som definierar vår framtid genom att ha långtgående 
inverkan på ekonomi, industri, handel, samhälle och indivi-
der. De trender han valde att lyfta fram var urbaniseringen, 
hållbarhet som en självklarhet i allt som görs, ökad mobi-
litet hos både människor och materia, uppkoppling genom 
digitalisering, förändring av värdekedjor och att tydliga 
demografiska uppdelningar i samhället minskar. 

Dessa trender märks redan nu och de kommer att bli 
ännu tydligare och nödvändiga att ta hänsyn till ur ett fö-
retagsperspektiv. Framtida organisationer behöver anpassa 
sig till följande sex punkter:

1. Problemlösning för megastäder – säkra tillförsel av mat 
och vatten. Återvinning. Minimera svinnet.
• År 2050 kommer 2/3 av jordens befolkning att leva i 
storstäder. Med det förändras livsstilen; mer stress och häl-
soproblem och fler ensamhushåll.
• Megastäderna växer fram på södra halvan av jordklotet. 
Det sker en maktförskjutning från ”gamla västvärlden” sö-
derut och österut, det är där lösningarna behövs först. 
2. ”Snälla” och hjälpsamma varumärken blir framgångsrika
• 66 procent av konsumenterna kan tänka sig att beta-
la mer för hållbara märken. Ett exempel är Arlas oblekta 
ekomjölkkartong som låter konsumenten visa att hen be-
talar mer för en ”snäll” vara. Det syns i varukorgen vilken 
mjölkförpackning kunden valt, det blir ett sätt att visa sitt 
ställningstagande. 

Framtida affärsperspektiv utifrån mega- 
trender – hur kan vi tänka framöver?

• Företag måste tänka nytt och använda sitt arbete med 
SDG som en konkurrensfördel – och vara säkra på att de är 
en del av förändringen. Ett exempel är Head & Shoulders 
”premiumflaska”, som skapats av plast som är insamlad på 
stränder. Kunderna är beredda att betala mer för mervärden 
utöver produkten i sig.
3. Design för icke-människor, 100-procentig automatisering
• 47 procent av dagens arbetskraft skulle kunna bli ersatt 
av robotar kommande 20 år. Konsumenterna kommer att 
kräva leveranser vid alla tidpunkter, så snabbt som möjligt 
och till alla platser. 
• Det ställer krav på företag att anpassa sina leveransvä-
gar och det snabbt. Ett exempel är Amazon Go, där kun-
der går in i butiken och plockar de varor de behöver. Ett 
övervakningssystem i taket håller koll på vem som plockar 
vilken vara och hur mycket. När kunden går ut ur butiken 
dras pengarna automatiskt från kontot registrerat till den 
kunden.
4. Generera, dela och tjäna på data
• Den ständiga uppkopplingen gör att det konstant samlas 
ett överflöd av data om individer, våra personligheter och 
vanor. Ännu vet vi inte alltid hur alla data ska användas, 
men när företagen lär sig att samla och använda dem till 
sin fördel kommer allt fler tjänster och produkter kunna 
skräddarsys utifrån individens behov. 
5. Fånga det äkta värdet
• Det blir allt viktigare att möta det kunderna faktiskt 
behöver med en lämplig affärsmodell. Behöver kunden ett 
hotellrum eller någonstans att sova? Behöver kunden en bil 
eller en transport från A till B? Det är inte produkten i sig 
utan värdet av tjänsten för kunden som blir viktigt. 
• För detta krävs en omdefiniering av värdekedjan. Istället 
för långa och krångliga kedjor skapas ”hubbar”, nätverk som 
stöttar många affärer på samma gång. Det skapar ett högre 
värde för kunden. 
6. Användarvänligt på riktigt
• Kundupplevelsen blir en allt viktigare konkurrensfaktor 
för företag. För att lyckas krävs att företaget verkligen för-
står sina kunder. Beteendevetenskap blir viktigare än tek-
nisk kunskap för att lansera nya innovationer.

Jon Haag menade att skogen som resurs har stora möjlig-
heter att vara en del av denna samhällsförändring. Skogs-
råvaran är en förnyelsebar resurs och det öppnar upp stora 
möjligheter när SDG har blivit den globala bibeln för före-
tag och organisationer att förhålla sig till. Men det ställer 
krav på att själv våga vara en del av förändringen så att inte 
andra springer om.                                                           →
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KSLA:s Caseutmaning 2018: How Tall is a Pine?

Cecilia Boman ligger tillsammans med Åsa Bihl bakom 
arbetet med Svenska Skogen, en gemensam satsning från 
skogsnäringen för att skapa större förståelse för skog och 
svenskt skogsbruk. Cecilia Boman beskrev hur de från 
början tog reda på attityden och kunskapsläget om sko-
gen och dess brukande. Lite förvånande visade sig skogen 
vara en ickefråga för de allra flesta. Utifrån de insikter man 
fick i förarbetet formades folkbildningsuppdraget Svenska 
Skogen.

Vad krävs för att sikta rätt och påverka på 
riktigt? Case Svenska Skogen

Cecilia Boman gav deltagarna i caseutmaningen en bra 
grund inför arbetet med att ta fram ett kommunikations-
koncept och betonade vikten av att känna de tänkta mot-
tagarna av budskapet väl innan det sänds ut. Hon berättade 
hur kommunikation fungerar och vad som krävs för att 
förmedla ett budskap i dagens mediebrus för att göra sig 
förstådd och intressant. Hon tog också upp valet av vilka 
vägar man vill ta för att nå ut till mottagarna – Svenska 
skogen valde de stora tv-kanalerna, med små och korta rek-
lambudskap, och affischering i städerna.

Vår senaste publikation
KSLAT 6-2018 Forests and the climate
Manage for maximum wood production or leave the forest as a carbon sink?
The Paris Agreement sets ambitious targets for climate mitigation, which require transforma-
tion of the production and consumption systems that generate greenhouse gas (GHG) emis-
sions, mainly due to fossil fuel use. 

The interaction of forests with the climate system is complex. The scientific literature provi-
des a variety of views on how different forests and forest management options can be adapted 
to climate change – and there are also divergences in view on how they affect the climate.

This report summarizes the discussions from the 2-day international conference Forests and 
the climate: Manage for maximum wood production or leave the forest as a carbon sink? in March 
2018 at KSLA. The aim was to facilitate dialogue among experts representing different views 
related to forest management and climate change mitigation, to help advance scientific under-
standing, and to identify knowledge gaps and priorities for future research and data collection. 

Akademiens publikationer går att beställa på vår hemsida, ksla.se – och oftast även att hämta som pdf! 

Författare: Göran Berndes, Mattias Goldmann, Filip Johnsson, Anders Lindroth, Anders Wijkman, Bob Abt, Johan Bergh, Annette Cowie,
Tuomo Kalliokoski, Werner Kurz, Sebastiaan Luyssaert och Gert-Jan Nabuurs.
48 pages.
ISBN tryckt: 978-91-88567-21-5, digital: 978-91-88567-22-2 (tillgänglig i tryck i början av 2019)
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Artur Larsson, konsulent och stekelexpert 
på Artdatabanken (SLU) började med 
att göra det tydligt att den nationella 
rödlistan är en beräkning över arters 
risk att dö ut men inte någon prognos. 

Kunskapsunderlaget till rödlistan 
inhämtas från olika forskare och exper-

ter men även från intresserade amatörer som 
gör inrapporteringar till Artportalen om vad 
de hittar. Rödlistan uppdateras vart femte år 
(senast 2015) och arter kan då byta kategori. 

Totalt har 21 600 arter bedömts, varav 19–20 
procent placerats på rödlistan. Knappt hälften av 

dem klassas som hotade. 53 procent av de rödlis-
tade arterna lever i skogen, vår vanligaste naturtyp. 

Jordbrukslandskapet omfattar bara några procent av 
landets yta men är mycket artrikt och hyser 52 pro-

cent av de rödlistade arterna. 20 procent lever i ur-
bana miljöer. Fakta om arter, på och utanför rödlistan, 

finns på Artfakta. 
I sin framtidsspaning lyfte Artur Larsson fram att 

skogens åldersfördelning radikalt förändras. I produktions-
skogarna minskar de äldre bestånden. Skog äldre än 140 år ökar 
men det beror främst på att skogsarealer avsatts för naturvård.
Han tog Västerbotten som ett exempel. Där har en stor del 
av skogslandskapet slutavverkats sedan 1958 medan andelen 
skogar som aldrig slutavverkats är låg. Mängden död granved 
ökar men inte tallveden. 

Artur Larsson menade att vår pågående förlust av biolo-
gisk mångfald fortsätter om dagens skogsbruk fortgår, an-
talet arter kommer att minska. Klimatförändringarna utgör 
också ett hot. Men han ingav också hopp – naturvårdsinsat-
ser ger resultat!

Kortare, längre eller 
bara annorlunda?
November månads akademisammankomst hade temat Skogens rödlista 
2050, inklusive frågan om rödlistan då kommer att vara kortare, längre el-
ler bara annorlunda jämfört med idag. Svaren varierade och det enda möj-
liga gemensamma svaret är nog att den är annorlunda. Ett återkommande 
budskap var vikten av att tolka och använda rödlistan på rätt sätt. Den är 
ett kunskapsunderlag, längden på rödlistan är inget direkt mått på skogens 
biologiska mångfald, inte heller på skogsbrukets hållbarhet. 

Skogens rödlista 2050

Text MARIANNE ERIKSSON

Spillkråkan är en viktig nyckelart som många andra arter är beroende av. 
Foto: Alastair Rae [CC BY-SA 2.0 ]

https://www.artdatabanken.se/
https://www.artportalen.se/
http://artfakta.artdatabanken.se/
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Västliga arter

Östliga 
arter

Sydliga 
arter

Svenska Rödlistan och dess norska motsvarighet.Många arter på rödlistan befinner sig på gränsen av sitt utbredningsområde.

Arter som uppfyller något av följande 
kriterier hamnar på rödlistan

• Allvarlig populationsminskning
 (> 15 procent under 10 år)
• Liten geografisk utbredning 
• Liten population och minskning
• Mycket liten population
• Riskanalys (minst 5 procent risk
 att dö ut inom 100 år) 

Arterna på rödlistan är sorterade
i följande kategorier

• Nationellt utdöd – RE (Regionally Extinct)
• Akut hotad – CR (Critically Endangered)
• Starkt hotad – EN (Endangered)
• Sårbar – VU (Vulnerable)
• Nära hotad – NT (Near Threatened)
• Kunskapsbrist – DD (Data Deficient)

När man talar om hotade arter avses kategorierna
CR, EN och VU. Arter som klassas som livskraftiga –
LC (Least Concern) är inte med på rödlistan.

Skogslandskapet är viktigt för ryl (Chimaphila 
umbellata) som är  rödlistad i kategori EN.

Ryl missgynnas av tätare skogar.
Foto: Walter Siegmund [CC-BY-SA-3.0].

Exempel från Norge
Ivar Gjerde, seniorforskare, zoolog och biolog från NIBIO, 
Norsk institutt for bioøkonomi, talade om rödlistans ut-
veckling över tiden.

De flesta arter i naturen är sällsynta. Rödlistan innehål-
ler både naturligt sällsynta arter och arter som har gått till-
baka på grund av människans påverkan. Arter i utkanten av 
sitt utbredningsområde är ofta sällsynta där. Norge har t ex 
många arter med västlig utbredning i Europa, som i Norge 
ligger de på gränsen av sitt utbredningsområde. I Finland 
är många östliga arter rödlistade och i Sverige når arter med 
sydlig utbredning i Europa sin gräns norrut. Drygt 500 röd-
listade arter i Sverige är klassade som livskraftiga i Norge 
och Finland. Ivar Gjerde väckte utifrån detta frågan om det 
är rimligt att rödlista arter som har livskraftiga populatio-
ner i grannländerna.

Flera saker påverkar rödlistans längd. Arter tillkommer 
eller tas bort från listan på grund av ny kunskap om popu-

lationerna, man gör fynd av nya arter eller ändrar i taxo-
nomin, man får kunskap om ändringar i habitatens mängd 
eller kvalitet, inventeringen och inrapporteringen av arter 
ändras och även klimatförändringar påverkar listan. För 
nästan alla arter saknas data om populationsändringar, ex-
pertvärderingar används istället.

Att rödlistan förändras över tid är alltså klart, bl a uti-
från ny kunskap. Det gör att avsättning av skog baserad 
på rödlistade arter kan vara problematisk. Ivar Gjerde tog 
(utan att ge något svar) upp frågan om hur värdet av områ-
den som avsätts utifrån rödlistearter förändras när rödlistan 
förändras. 

Ivar Gjerde betonade att rödlistans längd lämpar sig då-
ligt att använda som mått på biologisk mångfald – det är 
bättre att använda rödlisteindex som följer hur hotade arter 
förändras över tid. Rödlistan ger dock mycket värdefull in-
formation om vilka livsmiljöer som är viktiga att ta vara på.

https://nibio.no/
https://nibio.no/
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Den svenska skogen 2050
Sedan Riksskogstaxeringen startade för snart hundra år 
sedan har arealen skog som är yngre än 40 år ökat medan 
arealen skog äldre än 160 år har minskat. Den årliga avverk-
ningsvolymen har ökat sedan 1960-talet och det förväntas 
fortsätta under överskådlig tid.

Riksskogstaxeringens material, bearbetat i analyspro-
grammet Heureka, utgör basen för de skogliga konsekvens-
analyser som Skogsstyrelsen gör i samarbete med SLU. De 
senaste kom 2015 – SKA15. I ett antal olika scenarier där 
skogen sköts på olika sätt beräknas och analyseras på 100 
års sikt virkesbalans, miljövariabler och klimatets påverkan.

Anna-Lena Axelsson, forskare vid SLU, utgick till 
stor del från just SKA15. Hon berättade att analysen av 
miljöförhållandena har som utgångsläge att 10 procent av 
skogsmarksarealen är formellt eller frivilligt avsatt, att de 
generella hänsynen utgör 7 procent av arealen samt att yt-
terligare 330 000 hektar avsätts under perioden.

I ett av scenarierna i SKA15 fortsätter skogsbruket i  
ungefär samma form som nu. Arealen gammal skog (äldre 
än 140 år i norra Sverige och 120 år i södra Sverige) ökar då 
från år 2020 och framåt efter en svag nedgång 2010–2020. 
Arealen skog uppkommen före 1950 minskar och antalet 
träd som är äldre än 200 år ökar, särskilt tall.

1 860 000 hektar skog är idag naturtypsklassad, vilket 
innebär att den håller mycket höga naturvärden. Knappt 
hälften av dessa ”crème de la crème”-skogar, som Anna-
Lena Axelsson kallar dem, ligger i brukad skog. En fjär-
dedel finns i formellt avsatta reservat och resten i frivil-

liga avsättningar. De naturtypsklassade arealerna minskar 
i SKA15:s scenarier och kommer att svårt att nå gynnsam 
bevarandestatus.

Givet förutsättningarna får vi i framtiden enligt SKA15 
tätare skog och mindre tallskog men mer granskog och 
barrblandskog. Det blir ett stort glapp i åldersstrukturen, 
skogar på 80–140 år minskar kraftigt, men antalet äldre 
träd ökar. Skog med obruten kontinuitet minskar

Anna-Lena Axelssons avslutande framtidsspaning inne-
höll bl a ett mer polariserat landskap. Hon såg framför sig 
mer aktiv skogsskötsel för att behålla naturvärdena i av-
satta områden och ökande hänsyn till friluftsliv och sociala 
värden. Samhället blir biobaserat – och kanske får vi en ny 
grön våg? Men det är en konst att förutsäga framtiden, sade 
hon och konstaterade som uppmuntrande slutkläm att det 
genom åren visat sig att pessimisterna ofta har haft fel.

Tre tänkare tänker högt
Gunnar Lindén, naturvårdsexpert hos LRF Skogsägarna, 
svarade på frågan om rödlistan 2050 är kortare eller längre, 
att det beror på hur många arter som bedöms, om det sker 
stora förändringar i markanvändningen och om det görs en 
systematisk inventering av potentiella rödlistearter.

Gunnar Lindén förklarade att det vanliga i naturen är 
att vara ovanlig. När arter invandrar till Sverige är de i ut-
kanten av sitt utbredningsområde. Där är de få och ovanliga 
vilket kvalificerar dem för rödlistan. Det har också visat sig 

Grova lövträd, såväl levande som döda, är viktiga för många rödlistade arter. Foto: Marianne Eriksson.

https://www.slu.se/miljoanalys/program/skog/
https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/skogliga-konsekvensanalyser/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/
https://www.lrf.se/skog
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Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens GD, inledde med 
att kort och gott säga att ”rödlistan är bra”. Kunskap är 
bra, särskilt sådan som grundar sig på standardiserade be-
dömningar. Kunskap utan värderingar är ovanligt, därför 
uppskattar Herman Sundqvist rödlistan. Han betonade att 
vi nu talar om den nationella rödlistan och den nationella 
utdöenderisken. 

Herman Sundqvist hävdade att förståelsen för röd-
listan är liten, det är mycket vanligt att den misstolkas. 
Diskussionen stannar ofta vid hur många arter som finns 
på rödlistan och att ”skogsbruket är inte hållbart eftersom 
rödlistan är lång”. Det är olyckligt att vi inte kommer längre 
än så, menade han.

Det är stor skillnad på varför arter är rödlistade, sade 
han och tog några exempel från fågelvärlden: En del arter 
är nyetablerade i Sverige och populationerna är därför små. 
Brun glada, brandkronad kungsfågel och taigablåstjärt är 
exempel på sådana arter. Dvärgsparv och nordsångare är 
exempel på arter som är på gränsen av sitt utbredningsom-
råde. Vissa arter flyttar långt och har en tuff resa, till exem-
pel löper videsparv och ortolansparv stor risk att bli uppätna 
under sin resa. Och klimatförändringarna gör att nötväckan 
nu finns i Norrland medan lappmesen drar sig tillbaka.

Vi bör prata om arter som är knutna till skog och som det går dåligt för. Duvhök är en sådan. 
Foto: Richard Crossley [CC BY-SA 3.0].,

Brun glada är nyetablerad i Sverige och populationen är 
ännu liten. Foto: Thomas Kraft [CC BY-SA 2.5].

Nordsångare. Foto: Alnus 
[CC BY-SA 3.0]

Talltita. Foto: © Francis C. 
Franklin [CC-BY-SA-3.0].

Taigablåstjärt. Foto: Su 
Neko [CC BY 2.0].

Lappmes. Foto: Estormiz 
[Public domain].

Ortolansparv. Foto: Andrej 
Chudy [CC BY 2.0].

att antalet rödlistade arter står i direkt proportion till anta-
let bedömda arter. Ju fler arter desto längre rödlista. En lång 
rödlista innebär alltså en rik biologisk mångfald. 

Ändringar i markanvändningen kan ge stora utslag på 
rödlistan eftersom en art som minskar mer än 15 procent 
automatiskt hamnar på rödlistan. Gunnar Lindén visade 
som exempel hur en kraftig minskning av hyggesarealen 
skulle leda till en längre rödlista.

Liksom Ivar Gjerde menade Gunnar Lindén att röd-
listeindex är ett bättre mått på biologisk mångfald än röd-
listans längd. Ju lägre index desto större utdöenderisk. Om 
index är 0 är alla arter utdöda, om det är 1 är alla arter livs-
kraftiga. En nettoförlust av biologisk mångfald skulle leda 
till ett sjunkande rödlisteindex. Under åren 2000–2015, den 
tid som rödlistan funnits, har rödlisteindex konstant legat 
på ungefär 0,9. Våra arter närmar sig alltså i genomsnitt 
inte utdöende.

Gunnar Lindén avslutade med att säga att rödlistan 
framför allt bedömer miljöerna, inte arterna. Vad gäller 
viktiga komponenter i miljön så vet vi att död ved, gammal 
skog, grova lövträd och lövrik äldre skog med död ved ökar. 
Artdatabanken tycks dock utgå från att arter inte kan flytta 
sig och hitta till nya miljöer.

https://www.skogsstyrelsen.se/
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Herman Sundqvist betonade att de arter vi bör prata 
om är de som är knutna till skog och som det går dåligt för. 
Vitryggig hackspett, duvhök, talltita och tretåig hackspett 
är några exempel. Där måste vi verkligen tänka till vad det 
beror på.

Herman Sundqvists svar på dagens huvudfråga, ”kor-
tare, längre eller annorlunda?” var mycket tydligt: ”annor-
lunda!”

Stefan Silfverblad, WWF, konstaterade att rödlistans 
utveckling inte är helt lätt att förutspå, det händer både 
positiva och negativa saker samtidigt. 
• Naturhänsynen ökar samtidigt som arealen kontinui-
tetsskog minskar.
• Hänsynens ålder ökar samtidigt som avverkningsåldern 
sjunker.
• Naturvårdande skötsel ökar, men på för begränsade 
arealer för att nå många arters tröskelvärden. 
• Vi har en invandring av vissa arter samtidigt som vi har 
en pågående utdöendeprocess. 
• Arealen formellt skydd ökar men det är ofta frivilliga 
avsättningar som omvandlas vilket gör att det blir låg andel 
nya naturvårdsarealer.

Stefan Silfverblad ifrågasatte om vi tar de internationella 
målen från Nagoya på allvar. Där sägs bl a att 17 procent 
av ekologiskt representativa områden ska skyddas. WWF:s 

uttolkning är att Sverige bara har nått halvvägs till det må-
let, de anser inte att lågproduktiv skog och hänsynsytor ska 
räknas med.

WWF:s långsiktiga mål är att minst 20 procent av den 
produktiva skogsmarken ska skyddas. Med dagens natur-
hänsyn tror man att bara 25 procent av de rödlistade arterna 
kan överleva i det brukade skogslandskapet. 45 procent av 
dagens arter klarar inte hyggen. 

Stefan Silfverblad lyfte fram värdet av några vanliga, 
men viktiga, naturvårdsarter. En sådan nyckelart är spill-
kråkan som finns i alla skogar. Den skapar bohål till andra 
fåglar och livsutrymmen för skalbaggar och steklar. Vare sig 
spillkråkan är rödlistad eller inte så bör den finnas i stora 
numerärer. Blåbär, sälg och asp är exempel på andra nyc-
kelarter.

Troligen är ca 75 procent av arterna på rödlistan be-
roende av avsättningar av större biotoper, inte bara någon 
enstaka hektar. 45 procent klarar inte att leva på hyggen. 
Stefan Silfverblad trodde att rödlistan är kortare år 2050 
än nu och han påminde om att rödlistan inte är någon na-
turvårdsprioritering.

Moderatorn Carl-Henrik Palmér avslutade dagens sam-
mankomst med att konstatera att ”om syftet med denna 
sammankomst var att problematisera rödlistan så har dagen 
varit en succé”.

Saffranstickan är CR-klassad på rödlistan, akut 
hotad. Foto: Walt Sturgeon [CC BY-SA 3.0].

Ungefär 
20 procent av 

arterna på den norska 
rödlistan är där för att 

de är sällsynta, har små 
populationer.

Vi borde kunna 
fördela ansvaret för 

östliga och västliga ar-
ter mellan de nordiska 

länderna.

Det finns kunskaps-
luckor om arternas 
återinvandring i det 
brukade skogsland-

skapet.

En stor del av de 
skogslevande arterna 
levde tidigare i trädbä-

rande betesmarker.

30 år räcker för att 
göra en betesmark till 

ett mörker.

Bränning är den 
viktigaste naturvårds-

åtgärden, annars tar 
granen över.

40 procent av de 
rödlistade arterna är 
knutna till ädellöv. Är 

det bryn och kantzoner 
som är nyckeln?

Hur skulle plock-
huggning gynna 

hotade arter?
Svar: Det gynnar inte 

alla arter.

Hur ska vi kommuni-
cera dynamiken i skogs-

landskapet?

Är det ett problem 
att sambandet mellan 
rödlistan och biologisk 
mångfald är så kompli-

cerat?

På 
50-talet dog 

det ut 9 skogsle-
vande arter i Sverige, de 

kommande decennierna 4, 
1, 3 resp 4 arter. Utdöende-

takten har alltså sjunkit 
trots hyggesbrukets 

införande. 

Ska av-
sättningarna för 

naturvård göras på bo-
lagsmark, statligt ägd mark 
eller enskilt ägd mark? Det 

spelar stor roll för lands-
bygdens utveckling.

Det 
är en paradox 

att det går bra för 
miljöerna men inte för 

arterna. Frågan är därför 
i vilken omfattning 

bedömningarna 
stämmer.

Axplock från diskussionen

https://www.wwf.se/wwfs-arbete/skog/
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Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling 
ger oss ett utmärkt sätt att diskutera frågor från ett helhets-
perspektiv. Så öppnade moderatorn Alexander Crawford 
från Global Utmaning seminariet, och så blev det.

International Institute for Applied Systems Analysis, 
IIASA, har presenterat sin första rapport inom The World in 
2050-initiativet. Rapporten undersöker vägar för att stödja 
implementeringen av Agenda 2030, berättade IIASA:s vd 
Nebojsa Nakicenovic. För att lyckas med den måste vi en-
ligt rapporten fokusera på längre sikt än 2030, ha ett holis-
tiskt perspektiv, få med oss alla i utvecklingen och satsa på 
en inkluderande bottom-up styrning.

The World in 2050 Report lyfter sex stora transforma-
tioner och Nebojsa Nakicenovic pekade på den digitala re-
volutionen som den kanske största utmaningen men också 
möjligheten. Han tryckte på att målen för hållbar utveck-
ling är sammanlänkade. Vi kan inte lämna något av målen 
därhän – det finns trade-offs, men vi bör fokusera på syner-
gierna. Här har forskningen en stor roll att spela. 

Agenda 2030 är ett universellt och inkluderande ram-
verk för hållbar utveckling, sade Thais Linhares-Juvenal 
från FAO. De 17 målen för hållbar utveckling visualise-
ras som en cirkel för att markera att de är integrerade och 
odelbara, man kan inte se till ett mål isolerat. Exempel på 
det ur skoglig synvinkel är t ex att 2018 års State of the 
Worlds Forests-rapport fokuserar på hur skogen bidrar till 
de 17 målen för hållbar utveckling och att FAO:s nya pro-

jekt ”Sustainable Wood for a Sustainable World” (SW4SW) 
beskriver hur hållbara skogliga värdekedjor bidrar till ut-
vecklingsmålen.

Sveriges nationella 2030-agenda och handlingsplan säger 
att Sverige ska vara ledande på implementering av Agenda 
2030, i Sverige och utomlands. I Sveriges nationella skogs-
program, som presenterades i maj 2018, är ett fokusområde 
att hållbart brukande och bevarande av skogen är och ska 
vara en profilfråga för Sveriges internationella arbete. Detta 
berättade Helene Holstein, Näringsdepartementet.

Sverige ska ha en stark röst i världen för att lyfta skogens 
roll för hållbar utveckling och bioekonomi, sade hon. Detta 
av två anledningar: Vi tror att Sverige har en historia att 
berätta för andra och att andra länder har en historia att 
berätta för oss. Agenda 2030 är här för att stanna, men det 
blir upp till nästa svenska regering att bestämma hur det 
svenska arbetet kommer fortsätta, konkluderade hon.

Björn Merkell från Skogsstyrelsen berättade mer om det 
nya nationella skogsprogrammet och temat Internationellt 
arbete med skog. Kopplat till detta tema har Skogsstyrelsen 
fått två regeringsuppdrag. Det ena är att assistera rege-
ringen i arbetet med internationella skogsfrågor. Det är ett 
uppdrag som handlar om policyutveckling inom EU, att 
stärka och utveckla omvärldsbevakning och att hjälpa till 
att stärka det globala utvecklingsarbetet. Det andra upp-
draget är att organisera och genomföra en skogsakademi 
för EU-beslutsfattare i oktober–november 2019 i Sverige. 

Hur kan Sverige bidra globalt genom sin internationella politik och hur kan 
svenska företag i skogen och dess värdekedjor bidra till respektive dra nytta av 
Agenda 2030 för sin utveckling? Dessa frågor diskuterades vid det seminarium 
som KSLA:s Internationella utskott arrangerade den 27 november. 

Agenda 2030 och skogen 
– i internationell policyutveckling och företagande

Text EMMA BERGLUND  |  Foto YLVA NORDIN
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Jerker Thunberg, tidigare vid FAO:s National Forest 
Programmes Facilities, tittade tillbaka på sina erfarenhe-
ter av svenskt utvecklingsarbete och dess relevans för im-
plementeringen av Agenda 2030. Sverige har haft ett brett 
utvecklingsarbete inom skog sedan 1960-talet, sade han, 
men de långsiktiga framgångarna uteblev ofta, ända tills 
man ändrade fokus till människors utvecklingsmöjligheter.

Den första perioden (1960–1990) lades det mesta arbetet 
på statliga skogsbolag och överföring av svenskt know-how 
och teknologi. Under nästa period (1985–1995), den tro-
piska avskogningskrisen som Jerker Thunberg kallade den, 
skedde ett misslyckat försök att segregera landanvändning. 
Det ledde bland annat till att lokalbefolkningar förlorade 
tillgången till marken, vilket var en lärdom. Period tre 
(1980–2000) handlade om skog för människor och foku-
serade på äganderätt och brukarrättigheter för lokalbefolk-
ningen. Det var en tid då skogsadministrationer gick från 
att vara kontrollerande till rådgivande, man stärkte bonde-
organisationer och lokalbefolkningens levnadsvillkor för-
bättrades.

Jerker Thunberg kallade den nutida perioden (2000–) 
”SFM, biodiversity and climate change”. Här framhöll han 
som den största lärdomen att donationspengar inte är till-
räckligt. Man måste skapa förutsättningar för mobilisering, 
investeringar, decentralisering, transparanta institutioner 
och tydliga brukanderättigheter. Det finns inga begräns-
ningar för vad vi kan göra inom detta område, sade Jerker 
Thunberg, som också ansåg att Sverige här bör ta en ledande 
roll.

Peter Holmgren har nyligen kommit tillbaka till Sverige 
efter många år utomlands vid bl a Center for International 
Forestry Research (CIFOR). Han pratade om hur de glo-
bala målen bidrar till svensk skogsnäring och hållbar ut-
veckling. Han reflekterade över den svenska skogsdebatten 
som han ser som fastkörd i en polarisering mellan produk-
tion och bevarande, och i avsaknad av helhetsperspektiv. 
Vi måste lyfta blicken, framhöll han. Vi måste zooma ut 
från Hållbarhetsmål 15 – Livet på land (ekosystem och bio-
logisk mångfald) – och se skogen i det bredare perspektiv 
som SDGs innebär, med odelbara mål, och att detta kan 
utveckla skogsnäringen.

Peter Holmgren hävdade att Sverige och andra nor-
diska länder har ett öppet mål i frågan om skogens bidrag 
till SDGs och framförallt till att motverka klimatföränd-
ringen. Han framhöll att naturvården i Sverige går ganska 
bra och att vi har skapat konflikter och låsningar i onödan 
på detta område. Svensk skogsnäring måste bli mer håll-
barhetsproaktiv, avslutade Peter Holmgren. Företagen bör 
se SDGs som något som genomsyrar verksamheten och inte 
bara som en del av en kommunikationsstrategi.

Södra har integrerat hållbarhet som en del av sina af-
färsmål, sade Kristina Altner. Hon tog upp vikten av att 
ha mätbara mål – det som mäts blir gjort. Södra har 15 
koncerngemensamma hållbarhetsmål, varav 3 är priorite-
rade och likställda med de finansiella målen: fossilfrihet, 
skogstillväxt och arbetsskador. Agenda 2030 ger en ge-
mensam plattform att prata utifrån med intressenter och 
kunder, sade Kristina Altner. Södra har sett många resultat 
av arbetet med sina hållbarhetsmål, bland annat en fossilfri 
hamn, mer grön el och att de fått pris som Sveriges mest 
attraktiva arbetsgivare.

Sveaskog gjorde tidigt i sitt Agenda 2030-arbete en 
kartläggning över var de stod i relation till de 17 målen. 
Att målen är integrerade och odelbara var en viktig del i ar-
betet, sade Lena Sammeli-Johansson. Arbetet med Agenda 
2030 har också gett ett verktyg för att översätta hållbar-
hetsarbetet så det blivit förståeligt för övriga inom organi-
sationen. Även Lena Sammeli-Johansson betonade vikten 
av att målen är mätbara och sätts upp jämte de finansiella 
målen. Sveaskog har också jobbat med flerdimensionellt 
värdeskapande, sade hon. Det är ett sätt att synliggöra och 
kvantifiera värden som tidigare inte mätts, inklusive sko-
gens koldioxidinbindning och vattenreglering.

Inom Stora Enso arbetar man efter en hållbarhets- 
agenda med nio prioriterade områden inom tre dimensioner 
av hållbarhet och mänskliga rättigheter som ett genomgri-
pande mål. Stora Enso är också engagerat i World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD) och deras 
Forest Solutions Group, berättade Antti Marjokorpi. Där 
pågår ett arbete med att ta fram en roadmap för skogssek-
torns bidrag till målen för hållbar utveckling.

IKEA:s hållbarhetsstrategi ”People and Planet Positive” 
syftar till att inspirera människor att ta bättre beslut. Louise 
von Ehrenheim tog upp en rad globala utmaningar, där 
IKEA har identifierat ohållbar konsumtion som sin största 
utmaning. IKEA ser SDGs som en plattform och kompass 
att utgå ifrån. Hon berättade om IKEA:s tre fokusområ-
den (ungefär Hälsosamt & hållbart boende, Cirkulärt & 
klimatpositivt och Rättvist & jämlikt) och de konkreta 
mål de har ställt upp inom varje område. Exempelvis ska 
IKEA sänka klimatavtrycket med 70 procent per produkt 
till 2030 och använda 100 procent förnybar energi. Louise 
von Ehrenheim poängterade IKEA:s ansvar att som en stor 
spelare på den globala marknaden vara med och utveckla ett 
ansvarsfullt skogsbruk. 

Företag kan bidra till skydd och hållbart brukande av 
världens skogar, sade WWF:s Per Larsson, som tryckte på 
vikten av att företag tar ansvar för produktion och handel 
som påverkar skog. Skogen är viktig för många SDGs men 
det finns oroande trender både globalt och i Sverige. Per 
Larsson menade att vi inte når de två mål han fokuserade 
på i framställningen, Hållbar produktion och konsumtion 
samt Livet på land.
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Text INGER ANDERSSON  |  Foto MAGNUS STARK

Foodvalley är ett dynamiskt kunskapscentrum som fungerar som ett ekosystem där sammanhanget 
ger mervärde till alla involverade. 

Foodvalley

KSLA:s Kommitté för livsmedelsproduktionens värdekedja 
reste till Foodvalley i Nederländerna i oktober för att inspi-
reras. Foodvalley ligger runt Wageningen i Gelderland-pro-
vinsen, som gränsar till Tyskland. I området arbetar 15 000 
personer inom food tech. Räknar man in lantbrukare och in-
dustri så mångdubblas antalet sysselsatta i regionen. I förra 
numret av KSLA Nytt & Noterat fick vi rapporter från några 
av besöken, här kommer några till.Gelderlands

provinsvapen.

Den vanligaste betydelsen av begreppet ekosystem är att 
det är ett system som består av allt levande, som djur, väx-
ter, svampar, mikroorganismer, och den miljö som finns i 
naturområdet. I ekosystemet lever alla tillsammans och alla 
är beroende av varandra och påverkar systemets utveckling. 

Vid vårt besök i Wageningen mötte vi en annan typ av 
ekosystem, bestående av samhälle, företagande och innova-
tion som skapar ett sammanhang och ömsesidigt beroende 
som bidrar till mervärde för alla involverade. Dels gav be-
söket en översiktlig bild av ekosystemet Foodvalley, som 
har sitt fokus på större verksamheter, dels fick vi möjlighet 
att ta del av Regio Foodvalley som arbetar på regional nivå. 

Ekosystemet Foodvalleys styrka är koncentrationen av 
internationella livsmedelsföretag, forskningsinstitut och 
närheten till Wageningens universitet. Inom Foodvalley 
är cirka 15 000 verksamma inom matrelaterad vetenskap 
och teknisk utveckling. Sedan starten 2004 har Foodvalley 
byggt upp stor insikt i utmaningarna inom livsmedels- 
industrin och vad som bidrar till att hantera dessa effektivt.

Dynamiskt kunskapscentrum
Syftet med Foodvalley är att bilda ett dynamiskt kun-
skapscentrum för den internationella livsmedelsindustrin. 
Foodvalley har anslutit sig till Food Innovation Network 
Europe, som är ett samarbete på EU-nivå.

Stödet som det enskilda projektet får från Regio 
Foodvalley kan vara att antingen att skapa uppmärksam-
het och ge energi eller förstärka samverkan mellan olika 
projekt. 

Arjen Droog, verksamhetsansvarig på Foodvalley: 
– Vi strävar efter att i rollen som ambassadörer hitta 

finansiering av olika projekt och stödjer och bidrar till 
implementeringen av projekten. Vi arbetar i första hand 

Ett ekosystem för innovation bland livsmedel

med företag som finns 
i regionen, men vi har 
samarbete också med 
organisationer i andra 
länder, som Kina och 
Indonesien, och även 
med Vreta Kluster i 
Sverige.

Regio Foodvalley 
arbetar på motsvarande 
sätt på regional nivå. 
Där har man fokus på 
de regionala aktörerna 
och bidrar på ett för-
tjänstfullt sätt till nä-
ringens utveckling. Ju 
mindre ett enskilt före-
tag är desto mer ökar 
betydelsen för dess utveckling att det finns inkubatorer, före- 
tagsparker, riskkapital och stöd för kommunikation och 
marknadsföring.

Vi möttes av insikten om att värdet av denna typ av eko-
system är mångfalden av olika kompentenser och initiativ. 
Under vår studieresa presenterades ett flertal livsmedels- 
företag som har möjlighet att växa tack vare Regio Food-
valley för oss. Läs mer på www.foodvalley.nl.

Fem utmaningar i Foodvalleys strategiska agenda
• Förstärka kunskapsutbytet 
• Expandera globalt
• Förstärka den innovativa kraften
• Varumärkesbyggande och marknadsföring
• Förstärka hällbarhetsaspekten för såväl
 omgivande miljö som socialt och ekonomiskt

Inger Andersson i samspråk med Arjen 
Droog.
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Refresh, food waste och cirkulär ekonomi
EU-projektet Refresh drivs av universitetet i Wageningen. Huvudfokus är dock inte forskning utan 
att implementera kunskap för att uppnå förändring med sikte på mål 12.3 i Agenda 2030 – halverat 
matsvinn. Text JONATAN FOGEL  |  Foto MAGNUS BÖRJESON

Kampen mot matsvinnet

Toine Timmermans är programchef för Sustainable Food 
Chains vid Wageningen University & Research (WUR). 
Han berättar att WUR tidigare fokuserade på i första hand 
produktion men att de har skiftat fokus mot livsmedlens 
påverkan på systemet. Programmet jobbar med ett globalt 
perspektiv men det lokala har betydelse för måluppfyllelsen.

Den stora utmaningen ligger i att kombinera och tyd-
liggöra de olika skalorna så de gör skillnad på lokal nivå. 
För forskarna handlar det om hur man kan åstadkomma 
förändring genom att få människor att förstå systemet och 
få dem att gå från förståelse till handling. Arbetet utgår från 
fakta och med vetskapen om att cirka hälften av allt svinn 
i livsmedelskedjan uppstår i hushållen har de insett att de 
måste jobba med människorna. 

EU-projektet Refresh
WUR driver EU-projektet Refresh som en del av arbetet 
med hållbar matkedja och med sikte på att bidra till att 
uppnå mål 12.3 i Agenda 2030 – halverat matsvinn. Refresh 
är ett ramverk för samarbeten mellan aktörer längs hela livs-
medelskedjan för att uppnå kostnadseffektiva beteendeför-
ändringar. Av 26 aktörer som är involverade i projektet är 
två svenska – RISE och IVL. 

Utgångspunkten är matsvinnstratten och ambitionen är 
att få varje nation att flytta upp sitt svinn ett steg i den. 
Den nationella kontexten gör att utmaningarna ser olika ut 

Matsvinnsminskningen görs genom tre olika strategier
• Svinntratten som guide
• Förebygga, reducera och tillvarata
• Hitta, mät och agera

Toine Timmermans.

i olika länder och därför skiljer aktiviteterna sig åt mellan 
länderna. Men istället för att arbeta på nationell nivå utgår 
Refresh-projektet från att göra gemensamma aktiviteter och 
tillsammans med privata företag som i sin tur påverkar na-
tionella systemet. 

Äggproducenten OERei är ett exempel på företag som 
Refresh arbetat tillsammans med för att minska matsvin-
net. Företaget har ställt om till att utfordra sina hönor med 
levande insekter som är uppväxta på matsvinn. Det tog ett 
år av samtal med Lidl för att få dem att vilja ta in äggen i 
sitt sortiment. Idag är de en storsäljare. 

En av programmets lärdomar är att cirka 25 procent av 
svinnet kan elimineras bara genom att få företagsledaren 
att säga att det är viktigt att minska svinnet, vilket i sin tur 
motiverar kunniga medarbetare. Alltså kan vi komma lång 
bara genom att få företag att säga att det är viktiga frågor. 

Tione Timmermans menar att om vi utgår från att tänka 
på cirkulära system gör vi det möjligt att prata om vilket 
system vi vill ha. Här nämner han som exempel hur man ser 
på hankillingar och vilken roll de spelar i livsmedelssyste-
met och hoppas därmed kunna belysa hur de kan användas 
bättre.

Svinnprevention, avfallshierarkin

Motverka svinn på alla sätt

Donera till människor

Förädla till människor

Djurfoder

Kompost

Biogas 
E

Mest
önskvärt

     Minst
önskvärtMatsvinnstratten, efter Mårten Thorslund.
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FrieslandCampina har byggts upp genom flertalet fusio-
ner och uppköp och den ursprungliga delen är från 1871. 
Företagsstrukturen liknade under tiden fram till slutet av 
1990-talet den svenska mejeristrukturen – fusioneringar 
genomfördes med mindre mejeriföretag som sedan genom-
gick strukturrationaliseringar.

År 2007 fusionerade Friesland med Campina och be-
driver nu stor verksamhet i 33 länder, främst i Europa men 
också i Asien och Oceanien. Visionen är ”Nourishing by 
nature”. Det står för bättre nutrition, bra levnadsförhållan-
den för ägarna och mjölkbönderna och bra förutsättningar 
för kommande generationer 

FrieslandCampinas stora satsning på forskning och 
innovation med ca 500 anställda är unik. Knappt 100 av de 
anställda är disputerade eller akademiker från 63 universitet 
och 22 länder. FrieslandCampina fokuserar sina innovatio-
ner på hållbar tillväxt, hälsa och välbefinnande hos konsu-
menterna.

Innovation, F & U samlas i ett centrum
FrieslandCampina har samlat sin kompetens inom innova-
tion och forskning och utveckling i ett Innovation Centre 
som ligger i anslutning till Campus Wageningen. Företaget 
vill stärka sin innovativa förmåga genom att kombinera 
olika discipliner, som forskning och utveckling, mark-

Text INGER ANDERSSON  |  Foto MAGNUS STARK

FrieslandCampina är det femte största mejeriföretaget i världen. Det är en ekonomisk förening med 
en omsättning på drygt 120 miljarder SEK. 

Femte största mejeriet i världen

FrieslandCampina

nadsföring, försäljning och logistik, och låta alla kompe-
tenser arbeta intensivt i en inspirerande miljö. Samarbete 
med Wageningens universitet och forskningscenter, andra 
kunskapsinstitut, kunder och leverantörer är viktigt för att 
påskynda innovationsprocessen och göra den mer fram-
gångsrik.

Innovation Centre har fyra delar; en stor pilotanlägg-
ning med kyl- och förrådslokaler och tre avdelningar 
som rymmer laboratorier och kontor och ett stort atrium 
där besökare får en översiktlig presentation av företaget. 
Byggnaden innehåller också ett så kallat erfarenhetscenter, 
ett innovationskök där besökare och anställda kan smaka, 
lukta och känna på produkter.

Satsningen på närhet till forskningen på Wageningens 
universitet har skapat fördelar såväl för FrieslandCampina 
som för universitetet genom ett utvecklat samarbete och 
utnyttjande av utrustning av olika slag, inklusive den välut-
rustade Pilot Plant-anläggningen.

FrieslandCampinas huvudverksamheter
• Mejeriprodukter för direktkonsumtion
• Produkter för särskilda nutritionsbehov
• Ost, smör och mjölpulver
• Mjölkbaserade ingredienser

På besök i världens femte största mejeri, FrieslandCampina.
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Restaurangen ligger på universitetets campus. 
Lunchens serveras som en buffé där du betalar 
för det du tar. Vid en första anblick en ganska 
vanlig restaurang. Det var inte särskilt många 
nyskapande rätter som Restaurant of the Future 
hade att bjuda på när vi besökte dem.

Det intressanta är istället att du som gäst 
kan vara en del av en bred datainsamling om 
konsumenter och deras beteende. Data sam-
las in via kameror i taket som registrerar vad 
människor plockar för mat och hur de reagerar 
på olika livsmedel. Dessutom finns olika sen-
sorer som avger dofter och som sedan registre-
rar hur våra beteenden förändras.

Golvet vid utcheckning (betalning) utgörs 
av en stor våg som väger såväl gäst som gästens 
mat. Ett toppmodernt kök gör det möjligt att 
förbereda nya innovativa rätter och det flexibla 
matvalområdet möjliggör systematiska varia-
tioner av relevanta variabler som etiketter, lo-
gotyper och buffélayout. Alla data som samlas 
in ligger till grund för varierande forskning vid 
universitetet. 

I Foodvalley samlas internationella livsmedelsföre-
tag, och forskningsinstitut nära Wageningens uni-
versitet. Området är fortfarande under utveckling, 
ett centrum för matrelaterad vetenskap och teknik. 

Hur kommer det sig att land som är lika stort som Småland och Skåne kan vara världens näst största exportör av livsmedel? 
Läs en artikel från National Geographic:
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/09/holland-agriculture-sustainable-farming/

Text JONATAN FOGEL  |  Foto MAGNUS STARK

På Restaurant of the Future synas inte maten i sömmarna, däremot synas gästerna reaktioner på mat, 
uppläggningar och presentationer.  

Lunch på framtidens restaurang
Beteendeforskning

Kameror i restaurangtaket registrerar vad du äter och hur du reagerar på maten. Jonatan 
Fogel (t v) och Magnus Börjeson checkar ut via gästvågen. 
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Nya ledamöter 2018
Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 13 december 2018 valdes 
totalt 23 nya ledamöter in. I och med de nya invalen har akademien 517 svenska och 172 
utländska ledamöter, totalt 689 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter. De nyinvalda 
kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 207:e högtidssammankomst den 28 
januari 2019.

Foto: Erik Cronberg

Allmänna avdelningen
Ann Dolling, född 1956, är jägmästare, skoglig doktor och 
universitetslektor vid SLU. Hennes tvärdisciplinära forsk-
ning handlar bland annat om hur skogen kan användas för 
att främja hälsa och välbefinnande och om hur naturen kan 
användas för integration av nyanlända och även om hur na-
tur- och kulturarv kan användas för turism och för hälso-
baserat företagande. Ann Dolling strävar efter att kunskap 
om skogens sociala värden ska finnas med då beslut fattas 
om skoglig planering och skogsskötsel. 

Tuija Hilding-Rydevik, född 1954, är föreståndare för 
Centrum för Biologisk Mångfald i Uppsala och professor 
i miljökonsekvensbeskrivning. Hennes forskning är inrik-
tad på biodiversitet som samhällsansvar. Med sin breda 
tvärvetenskaplig kompetens, som förenar naturvetenskap 
med samhällsvetenskap, kommer hon på ett tydligt sätt att 
kunna bidra till akademiens avdelningsövergripande arbete 
med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. 

Louise Hård af Segerstad, född 1972, är verksamhetschef 
på den ideella föreningen Albaeco som arbetar med att spri-
da kunskap om naturens nytta för människor, ett fält som 
är centralt med hänsyn till vår tids utmaningar. I sitt arbete 

bidrar Louise Hård af Segerstad till tvärgående samarbeten 
inom akademi, myndigheter, organisationer och näringsliv 
och hon har bidragit till att kunskaper om ekosystemtjäns-
ter och resiliens finns närvarande i allt från statliga utred-
ningar till lärares fortbildning och kommuners strategiska 
utvecklingsarbete.

Per Klingbjer, född 1964, är förbundsdirektör i fackför-
bundet Naturvetarna. Han är fil.dr i naturgeografi och har 
ett starkt intresse för utvecklings-, markanvändnings- och 
klimatfrågor. Per Klingbjer var tidigare forsknings- och 
utvecklingschef på SGU inom berg, jord och grundvatten, 
alla grundförutsättningar för utveckling av de areella nä-
ringarna. Han har också under de senaste åren arbetat ide-
ellt med fjällfrågor. Per Klingbjer är styrelseordförande för 
Svenskt Friluftsliv och han engagerar sig bland annat i att 
vårda och värna allemansrätten och att hantera olika mot-
stående intressen vid markanvändning. 

Jens Mattsson, född 1964, är docent i mikrobiologi. Som 
generaldirektör för Statens veterinärmedicinska anstalt 
i Uppsala framhåller han i olika sammanhang den goda 
svenska djurhälsan, inklusive ansvarsfull antibiotikaan-
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Jordbruksavdelningen
Linley Chiwona-Karltun, född 1963, är docent vid SLU:s 
institution för stad och land. Hon har i olika kapaciteter 
under sin karriär arbetat för att förbättra afrikanska kvinn-
liga bönders liv och arbete. Inom sin forskning, bland annat 
på SLU, har hon främst ägnat sig åt kassava, en gröda som 
i många delar i Afrika är den viktigaste stapelgrödan, och 
som främst odlas av kvinnliga bönder. Idag finns ett större 
intresse för kassava som nyckelgröda när det kommer till att 
bekämpa fattigdom, för att åstadkomma livsmedelssäker-
het i Afrika och för att skapa möjligheter för kvinnor som 
småbrukare och entreprenörer. 

Erik Hartman, född 1961, har sedan 1987 representerat 
Föreningen Foder & Spannmål inom branschfrågor tätt 
kopplade till svenskt jordbruk och industri. Hans bakgrund 
som civilekonom och långa erfarenhet har gett honom för-
mågan att sätta in frågeställningar i sitt helhetsperspektiv 
för hela värdekedjan inom svensk livsmedelsproduktion 
och handel. Som vd i Foder och Spannmål och vd även 
inom Svensk Industriförening har Erik Hartman skapat ett 
mycket brett kontaktnätverk, nationellt och internationellt, 
inom lantbruk, industri och myndigheter kopplade till de 
gröna näringarna.

Christian Hidén, född 1964, är lantmästare och lantbru-
kare på Forsviks säteri, Säffle. Vid sidan av drift av gården 
ägnar han sig åt konsultverksamhet med inriktning på att 
skapa ett miljövänligare jordbruk. Han har också genom sitt 
breda kontaktnät haft ett flertal förtroendeuppdrag, bland 
annat olika typer av ordförandeskap. Christian Hidén har 

byggt upp en lång och bred erfarenhet beträffande förut-
sättningarna kring landsbygdsföretagande och även ett stort 
tekniskt kunnande i fråga om jordbrukets mekanisering. 

Lars Olsson, född 1966, är departementsråd vid enheten 
för hållbar landsbygd på Näringsdepartementet. I grunden 
är han agronom och han har genom utbildning och aktivt 
lantbruk skaffat stor teoretisk och praktisk kunskap om 
lantbruk. Hans långa anställning inom departementet har 
också gett honom stor erfarenhet av det jordbrukspolitiska 
spelet inom både Sverige och EU. Till vardags arbetar han 
huvudsakligen med EU:s framtida jordbrukspolitik och 
ansvarar för stöd och åtgärder, inriktade på att förbättra 
jordbrukets konkurrenskraft, inom landsbygdsprogrammet.

Lena Åsheim, född 1958, har i många år innehaft ledande 
positioner i livsmedelsindustrin och inom livsmedelsanknu-
ten innovationsverksamhet. Hon har genom styrelseupp-
drag och konsultuppdrag inom livsmedelssektorn fått bred 
kunskap om strategisk affärsutveckling med inriktning på 
vidareförädling av lantbrukets produkter. Genom den egna 
verksamheten i Salixenergi Europa har hon också erfaren-
het av den biobaserade råvarusektorn och energisektorn. I 
sin nuvarande roll som ordförande i styrelsen för Stiftelsen 
Lantbruksforskning har Lena en nyckelposition i utveck-
lingen av forsknings- och innovationssystemet inom och i 
anknytning till den kommande arenan för livsmedelsbran-
schen, Sweden Food Arena. 

r

vändning, som en av nycklarna till en hållbar svensk ani-
malieproduktion. Under hans ledning har SVA arbetat med 
en strategi som syftar till att Sverige ska stå rätt rustad för 
framtida sjukdomsutmaningar. Tillsammans med gene-
raldirektörerna för Jordbruksverket och Livsmedelsverket 
har Jens Mattsson tagit initiativ till ett stärkt samarbete för 
friska djur och god, nyttig och hållbar mat. 

Inger Olausson, född 1969, är hortonom och universi-
tetslektor i kulturvård vid Göteborgs universitet och har 
en kompetens som spänner över naturvetenskap såväl som 
humaniora och samhällsvetenskap. Inger Olausson besit-
ter dessutom praktiskt hantverkskunnande och gedigen 
faktakunskap om trädgårdsnäringen och dess historia och 
hon har också en tjänst som akademiforskare vid Kungl. 
Vitterhetsakademien. Hon kommer att tillföra akademien 
kunskap om trädgårdsodlingens betydelse för hållbar ut-
veckling, rekreation och integration i en globaliserad och 
urbaniserad värld. 

Ulf Sonesson, född 1963, är agronom med doktorsexamen 
i lantbruksteknik. Han arbetar vid forskningsinstitutet 
RISE (Research Institutes of Sweden) där han ansvarar för 
forskningsområdet ”Hållbara system i livsmedelskedjan”, 
ett område som är av central betydelse för FN:s globala ut-
vecklingsmål. Ulf Sonesson är en uppskattad brobyggare, 
som knyter samman forskning, samhälle och näringsliv. 
Han har en bred, tvärvetenskaplig kompetens och många 
pågående uppdrag och samarbeten inom och utom landets 
gränser. 

r

Stanford F. Blade, född 1960, är dekanus för Faculty of 
Agricultural, Life and Environmental Sciences (ALES) 
vid University of Alberta, Edmonton, Kanada. I denna roll 
intresserar han sig bland annat för frågor kring innovation 
och företagsutveckling. Dr. Blade har sin vetenskapliga 
bakgrund inom genetik och växtförädling och har som 
expert i frågor om växtodling och odlingssystem arbetat 
mycket i olika afrikanska länder med att främja jordbrukets 
utveckling. 
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Skogsavdelningen
Göran Ericsson, född 1966, är professor vid institutionen 
för vilt, fisk och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 
Han är SLU:s strategiska ledare för vilt och samhällsfrågor 
och medverkar löpande som expert till myndigheter och or-
ganisationer. Nationellt och internationellt arbetar han med 
ekologiska och tvärvetenskapliga frågor om naturresursut-
nyttjande med vilt, människa och samhälle i fokus. Han är 
vice ordförande i Norges forskningsråds programsatsning 
”Miljöforsk”. Göran Ericsson är också engagerad i KSLA:s 
Viltförvaltningskommitté.

Lars Laestadius, född 1956, är egen företagare och adjung-
erad lektor vid institutionen för skogens ekologi och sköt-
sel på SLU. Lars Laestadius verkar i snittet mellan forsk-
ning och policy med fokus på internationella skogsfrågor 
och strategiskt tänkande. Han gör uppdrag åt bland andra 
FAO, World Resources Institute India och Skogstekniska 
klustret.

Pär Lärkeryd, född 1962, är vd för Norra Skogsägarna och 
har också flera uppdrag inom näringsliv och samhälle, bland 
annat som ledamot i dels Länsförsäkringar Västerbottens 
styrelse, dels Skogsstyrelsens styrelse. Han är också ord-
förande i teknikföretaget Ausferritic och även i valbered-
ningen för Skogstekniska klustret. Pär Lärkeryd har drivit 
och driver förändringsprojekt med fokus på utveckling av 
såväl verksamheter och människor. 

Lotta Möller, född 1967, är forsknings- och anslags-
chef vid Skogssällskapet AB och ansvarar för Stiftelsen 
Skogssällskapets anslagsprocess och för bolagets samlade 
kommunikation och opinionsbildning. Hon är vice ord-
förande i Skogforsks styrelse och ordförande för referens-
gruppen för NRA Skog i Skogsnäringens forskningsagenda. 

Lotta Möller var engagerad i KSLA:s skogsskötselkommit-
té åren 2011–2016.

Caroline Rothpfeffer, född 1971, är hållbarhetschef med 
fokus på skogsfrågor och kommunikation kring skog och 
skogsbruk på BillerudKorsnäs. Hon är representant för 
Ekonomiska Kammaren i FSC:s förhandlingsgrupp under 
framtagandet av en ny skogsbruksstandard och medver-
kar även i PEFC:s arbetsgrupper under framtagandet av 
nya standarder. Dessutom är hon förtroendevald i Gröna 
Arbetsgivare. I februari 2019 tillträder Caroline Rothpfeffer 
som kommunikations- och hållbarhetschef på Skogforsk.

r

Klaus Puettmann, född 1960, är en av världens ledande 
skogsskötselforskare och en mycket aktiv lärare och hand-
ledare. Han är Edmund Hayes-professor i alternativ skogs-
skötsel (Silviculture Alternatives) vid department of Forest 
Ecosystems and Society, Oregon State University. Klaus 
Puettmann har lett utvecklingen av nya skogsskötselsystem 
baserade både på produktion och ekologi  

Markku Rummukainen, född 1966, är en framstående ex-
pert på klimat och klimatförändringars förväntade effekter 
på natur, miljö och samhälle. Han är professor i meteorologi 
vid Lunds universitet (LU) och även föreståndare för LU:s 
del i den sameuropeiska kunskapsplattformen European 
Knowledge and Innovation Community Climate-KIC. 
Markku Rummukainen är klimatrådgivare vid SMHI och 
dess representant i Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC). De senaste tre åren har han fungerat som 
huvudsekreterare vid forskningsrådet Formas.

Shane Hamill, född 1986, arbetar som Overseas Trade 
Manager på Bord Bia, en irländsk halvstatlig organisation 
med marknads- och exportfokus. Inom Bord Bia har han 
även stationerad i USA arbetat med hållbarhetsfrågor inom 
livsmedelsförsörjning. Han har tidigare erfarenhet av att ar-
beta inom FN, Världsbanken, privat livsmedelsindustri och 
som konsult i Bryssel rörande livsmedelsfrågor och EU:s 
livsmedelspolitik.  

Tom Kelly, född 1955, är chef för Knowledge Transfer 
Directorate inom Teagasc, den irländska myndighet som 
ansvarar för största delen av Irlands forskning inom om-
rådena jordbruk och livsmedel. Tom Kelly är ansvarig 
för Teagascs rådgivningstjänst och yrkesutbildningspro-
gram och har haft en viktig roll när det gäller att utveckla 
Teagascs personalskapacitet och digitala supporttjänster. 
Han har också deltagit i utvecklingen av EIP-AGRI (the 
agricultural European Innovation Partnership) och är grun-
dare och nuvarande ordförande för EUFRAS, European 
Forum for Agricultural and Rural Advisory Services.
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Sven Lindgren ny 
hedersledamot 
i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Förre landshövdingen i Kalmar län Sven 
Lindgren, Linköping, har valts till heders-
ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademien vid sammankomsten den 13 
december 2018.

Sven Lindgrens hedersledamotskap i KSLA motiveras 
främst av att han på senare år starkt engagerat sig i Sveriges 
livsmedelsberedskap – eller snarare i avsaknaden av en 
svensk livsmedelsberedskap, en fråga som akademien tar 
på yttersta allvar. Om livsmedelsproduktionen och livsme-
delsdistributionen i vårt land störs på något sätt så tar det 
inte många dagar innan den svenska konsumenten inte har 
tillgång till mat. Idag importerar Sverige mer än hälften av 
de livsmedel som landets invånare behöver.

Akademiens nye hedersledamot var den person som på 
riktigt lyfte frågan om bristen på svensk livsmedelsbered-
skap i media och i kommunikation med myndigheter och 
olika organisationer. Han har påtalat den prekära situatio-
nen i ett flertal debattartiklar i nationella och lokala me-
dia och även i fackpress. Redan 2013 publicerade Svenska 
Dagbladet en debattartikel om Sveriges livsmedelsförsörj-
ning, signerad Sven Lindgren. Den har följts av flera, ibland 
i samarbete med andra kända profiler som liksom han be-
kymrar sig för landets utsatta situation.

Under arbetet med att ta fram den nu gällande svenska 
livsmedelsstrategin var Sven Lindgren noga med att ihär-
digt och vid flera tillfällen påvisa vår bristfälliga livsme-
delsberedskap. Han tog initiativet till boken Beredskap i kris 
– om livsmedelsberedskap och försörjning som gavs ut hösten 
2015 av Civilförsvarsförbundet (förf: Susanne Gäre och 
Gunnar Lyckhage). Han har också varit en flitig föredrags-
hållare hos olika organisationer och föreningar, inte minst 
har han figurerat i flera KSLA-aktiviteter på temat livsme-
delsberedskap.

Sven Lindgrens insatser har fått starkt genomslag. 
Riksrevisionen har i en rapport bekräftat de påtalade bris-
terna och Försvarsberedningen har lagt fram en rapport 

om vad som behöver göras. Regeringen har anslagit medel 
för uppbyggnaden av ett civilt försvar från 2020 och alla 
bevakningsmyndigheter (myndigheter som har ansvar att 
vidta ytterligare förberedelser vid höjd beredskap) har fått 
ett regeringsuppdrag att se över sin roll i uppbyggnaden av 
detta civila försvar – här ingår livsmedelsberedskap.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, kom-
menterar valet.

– Vår nye hedersledamot har med engagemang och 
kraft mycket framgångsrikt drivit en fråga som ligger alla 
akademiens ledamöter varmt om hjärtat. Sveriges livsme-
delsberedskap inbegriper på ett vidare plan den svenska 
livsmedelsproduktionens lönsamhet och konkurrenskraft. 
Sven Lindgren kommer med sitt nätverk och sin kunskap 
att bidra till att KSLA får en viktig roll i diskussionen om 
Sveriges livsmedelsberedskap i fortsättningen, säger Eva 
Pettersson.

Sven Lindgren föddes 1946 och blev tidigt politiskt aktiv. 
Efter sin forskarutbildning inledde han sitt yrkesverksam-
ma liv med att dela sin tid mellan en tjänst som universi-
tetslektor i statsvetenskap och ett flertal förtroendeuppdrag 
– partipolitiska, kommunala, statliga och även som styrel-
seledamot eller ordförande i ett antal olika organisationer.  
Under 2000-talet har han bland annat varit ordförande i 
såväl Civilförsvarsförbundet som Hushållningssällskapens 
förbund, två uppdrag med stark koppling till livsmedelsför-
sörjning och -beredskap.

Sven Lindgren kommer att ta emot sitt hedersledamots-
brev vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms 
stadshus den 28 januari 2019. Han kommer att ingå i aka-
demiens Allmänna avdelning.

Sven Lindgren mottog akademiens silvermedalj 2017. Foto: Erik Cronberg.
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Akademiens A. W. Bergsten-pris
Professor Ulf Magnusson, Knivsta
för hans målmedvetna arbete med att lyfta fram veterinär-
medicinens och djurhållningens betydelse för fattigdoms-
bekämpning och säker livsmedelsförsörjning i låginkomst-
länder.

Akademiens NIlsson-Ehlemedalj
Professor Bengt Andersson Gull, Umeå,
för att han genom sitt engagemang inom den operativa 
skogsträdsförädlingen starkt har bidragit till att säkerställa 
tillgången till högkvalitativt odlingsmaterial för framtida 
skogar i Sverige.

Akademiens Håstadiuspris
Agronomie doktor Christer Nilsson, Dalby,
för hans forskning rörande insektsskadegörare i lantbruket, 
och för hans arbete med att generera tillämpbara, hållbara 
och lönsamma lösningar inom växtodlingen.

Akademiens guldmedalj 
Agronom Elisabeth Gauffin, Uppsala,
för att hon i ledande positioner bidragit till att utveckla olika 
organisationer med hållbarhetsbegreppets alla delar i fokus 
och för att hon internationellt förmedlat erfarenheter från 
svenskt jordbruk i fråga om miljö och djuromsorg, som en 
förutsättning för långsiktigt hållbar jordbruksproduktion.

Akademiens silvermedalj 
Agronom, med.dr hc Jan-Olov Johansson, Uppsala,
för att han inom olika media med stort engagemang och 
på ett intresseväckande sätt verkat för att hos allmänhet 
och organisationer skapa intresse för de areella näringarna, 
speciellt vad gäller det långsiktiga nyttjandet.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete
Agronomie doktor Sandra Lindström, Tomelilla (SLU 
Uppsala),
för hennes avhandling Insect Pollination of Oilseed Rape. 
Sandra Lindström har på ett imponerande sätt genomfört 
fält- och experimentbaserade studier av pollinerande insek-
ters inverkan på skördeutfall av raps.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom 
pedagogik och undervisning
Docent Per Magnus Ekö, Lomma,
för att han inom SLU Alnarp och i samarbete med ett antal 
europeiska skogsfakulteter utvecklat innovativa former för 
undervisningen inom sydsvenskt skogsbruk, framför allt 
inom mastersprogrammet Euroforester.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom 
forskningskommunikation
Professor Carola Wingren, Malmö,
för att hon med aldrig sinande engagemang och idérike-
dom på ett inspirerande sätt framgångsrikt kommunicerar 
akademisk kunskap om landskapsförändringar och försvin-
nande landskap till samhället utanför akademin.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- 
och jordbruksforskningens tjänst
Skogsmästare Hagos Lundström, Uppsala,
för hans effektiva, kvalitetsmedvetna arbete med att ge-
nomföra skogliga försök, som under tre decennier blivit en 
viktig framgångsfaktor för många forskande kollegor vid 
Skogforsk.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare
Landsbygdsrådgivare Kirsten Jensen, Lundsbrunn,
för att hon med tydligt företagarperspektiv gör det möjligt, 
även för små företagare, att med hållbarhet och lönsamhet 
som mål producera och förädla trädgårdsgrödor utifrån lo-
kala förutsättningar.

Anders Elofsons medalj 
Agronom Torsten Rahbek Pedersen, Lund,
för hans betydande insatser i kunskapsutvecklingen gäl-
lande foder och utfodring, speciellt vallfodrets värdering, 
beredning och utnyttjande.
(Beslutas av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond.)

Vid akademiens sista sammankomst för året, torsdagen den 13 december, tillkännagjordes 
vilka som utsetts till 2019 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser 
inom akademiens områden. H.K.H. Kronprinsessan Victoria delar ut följande priser och 
belöningar vid akademiens 206:e högtidssammankomst den 28 januari 2019 i Stockholms 
Stadshus.

Priser & belöningar 2019
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Priser & belöningar 2019

Akademiens Caseutmaning 2018
– How Tall is a Pine? – där uppdraget var att arbeta fram ett 
kommunikationskoncept som ökar förståelsen för skogens 
nyttor – gärna med en tydlig koppling till FN:s Globala mål 
för hållbar utveckling.

Tomas Axelsson och Angelica Jörnling från Uppsala, 
Isabella Hallberg Sramek från Sundsvall och Joakim Svahn 
från Sigtuna presenterade det koncept som blev juryns fa-
voritbidrag – en pop up-restaurang med skogstema i både 
meny och inredning som turnerar i Sveriges storstäder och 
som visar upp skogens potential för den urbana tidsstres-
sade människan i grab-and-go-miljö. Restaurangens ar-
betsnamn Från brus till sus kom av just denna förflyttning 
från stadens brus till skogens sus. Restaurangdörren leder 
”rakt ut i skogen” och en stunds vila från stadens larm. Av 
bara farten får storstadsmänniskan också lära sig mer om 
skogens värde och att det inte finns en konflikt i att både 
bruka och bevara skogen.

KSLA-Wallenbergprofessuren 2019
Professor Christine Watson, Scotland’s Rural College 
(SRUC), Storbritannien,
är en ledande expert på växtnäringshantering i jordbruket. 
Hon har arbetat inom ett brett fält av jordbrukssystem, 
inklusive växtodling, blandat jordbruk, grisproduktion 
utomhus och mejerisystem liksom kombinerat jord- och 
skogsbruk (agroforestry). Professor Watson kommer att 
bidra i viktiga frågor som odling av växtprotein i Sverige, 
hur förändringar av matvanor påverkar framtida svenska 
odlingssystem och konsekvenserna för miljön av ändrade 
odlingssystem. Detta hänger även samman med livsmedels-
beredskap på såväl nationell som europeisk och global nivå.

Anders Walls landsbygdsstipendium
Stipendiaten tillkännages den 28 januari 2019.
(Beslutas av Anders Walls Stiftelse.)

Rekryteringen av kompetenta personer är en kritisk fråga 
för den svenska skogssektorn och dess framtida konkur-
renskraft. 

Det var en viktig utgångspunkt för KSLA:s Kommitté 
för kunskaps- och kompetensförsörjning som verkade un-
der åren 2013–2015. Den avrundade sitt arbete med skrif-
ten Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning (KSLAT 
nr 2-2015), men ville samtidigt säkerställa att slutsatserna 
togs om hand. En arbetsgrupp där samma personer ingick 
arbetade därför vidare 2015–2018.

Som alla förstår är kunskaps- och kompetensförsörjning 
en fråga som aldrig kommer att få sitt slutgiltiga svar. Men 
efter tre år kände även arbetsgruppen att det var dags att av-

Kompetensförsörjningsfrågan överlämnad till SLU

Text NIKLAS FOGDESTAM  |  Foto BIRGITTA NAUMBURG

Kunskaps- och kompetensförsörjning är en evig fråga, i alla branscher. KSLA:s arbetsgrupp för skoglig 
kompetensförsörjning lämnade efter tre år över sina rön till SLU vid en workshop i Umeå i november.

sluta och lämna över till nya krafter, nämligen SLU. (KSLA 
släpper dock inte ämnet helt, akademiens Ungdomsutskott 
arbetar bland annat med kompetensförsörjningsfrågor inom 
de areella näringarna.)

På workshopen i Umeå deltog lärare och forskare från 
SLU:s skogsfakultet, representanter från skogliga arbetsgi-
vare och SLU:s skogliga Fakultetsnämnd. Ett viktigt under-
lag i workshopen var skriften Framtidens skogsakademiker: 
Skogsakademisk utbildning i ett tidsöverskridande perspektiv 
(KSLAT nr 5-2018), av Erland Mårald som också deltog.

I nästa nummer av KSLA Nytt & Noterat kommer mer 
om vad som sades under dagen.

Presentationerna under workshopen finns här: http://www.ksla.se/aktivitet/skogsakademisk-kompetens-i-en-foranderlig-varld/.

Mats Nilsson, HR-chef Holmen Skog, var en av föredragshållarna. 
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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. 

Till Ur Belopp Ändamål

Lars-Ola Bligård Gunnar och Birgitta Nordins fond 20 000
6th International Forest Engineering Conference, Rotorua, New Zealand, 
april 2018

Sabrina Dressel
Knut och Alice Wallenbergs forskar-
stipendiefond

14 000 Pathways Africa 2018 ‘Living with Wildlife’, Windhoek, Namibia, januari 2018

Örjan Grönlund
Knut och Alice Wallenbergs forskar-
stipendiefond

12 175
Nature conservation management forestry in Sweden, current praxis, 
potentials and trade-offs

Carola Häggström

Gunnar och Birgitta Nordins fond 119 393 Felhandlingar inom skogsbruket

Stipendiefonden för mekanisering 20 000
6th International Forest Engineering Conference, Rotorua, New Zealand, 
april 2018

Louise Johansson SLO-fonden 210 000 Fettsmord sågkedja på motorsågar

Elin Jonsson
C G Johnssons och hans arvingars 
fond

3 000 Praktikkurs: Trädgårdsodling vid Islands Lantbruksuniversitet

Peter Kristoffersson Svenska Vallföreningens fonder 50 000 Vallproduktion, från förädling till grovfoder

Gunilla Larsson Anders Elofsons fond 150 000 Kvävegödsling och tillväxtreglering i ängssvingelfrövall

Lillian Lavesson SLO-fonden 20 000
Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet bland den samiska urbefolkningen med 
fokus på renskötare

Irina Mancheva
Knut och Alice Wallenbergs forskar-
stipendiefond

12 500 IUFRO 125th Anniversary Congress 2017, Freiburg, Tyskland, september 2017

Joel Markgren Edvard Nonnens stipendiefond 15 000 Protein foldning dynamics conference, Texas, USA, januari 2018

Tomas Nordfjell SLO-fonden 250 000 Demonstrations- och försöksmodell av skyddsbåge på fyrhjuling

Theodoros Ntallaris Nils Lagerlöfs fond 10 000
European society for domestic animal reproduction conference, Cordoba, 
Spanien, december 2017

Amanda Persson
C G Johnssons och hans arvingars 
fond

7 742 Kurs i trädgårdsskötsel/växtdesign med studieresa i Nederländerna

Aurelien Saghai Adolf Dahls fond 5 000
Ecology of Soil Microorganisms – 2018 meeting, Helsingfors, Finland, juni 
2018

Aurelien Saghai
Knut och Alice Wallenbergs forskar-
stipendiefond

3 000
Ecology of Soil Microorganisms – 2018 meeting, Helsingfors, Finland, juni 
2018

Maria Sousa Adolf Dahls fond 13 240
34th Annual meeting of the International society of Chemical Ecology, 
Budapest, Ungern, augusti 2018

Elin Stenberg Svenska Vallföreningens fonder 15 000 EGF 2018, Cork, Irland, juni 2018

Lena Ström SLO-fonden
90 000 Utveckling, uttagning och information om SM i Skog

100 000 SM i Skog och Skolmästerskap 2018

Maria Valeberg Svenska Lantbruksveckans fond 350 000 Projekt Unga Gröna Ledare

Torun Wallgren Marie Josephine Guillaumes fond 10 000
69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science 2018, 
Dubrovnik, Kroatien, augusti 2018

Tao Zhao Nanna Bergmanssons, f Wirén, fond 14 000
34th Annual Meeting of the International Society of Chemical Ecology, 
Budapest, Ungern, augusti 2018

Zhenjiang Zhou Svenska Vallföreningens fonder 15 000
Estimation of yield and height of legume-grass swards with remote sens-
ing in Northern Sweden

Året nu gått sitt varv
tolv månvarv gjorda
Fyllda av gnet, ej slarv
kängorna smorda
Då i vårt källarhus
ställs fram ett glas med ljus
som vi snarast ska befria, snarast befria

Hur man blir upplyst – KSLA:s Luciasnapsvisa 2018
vid sammankomsten den 13 december 2018. Melodi: Natten går tunga fjät (text: Magnus Stark).

Dåtiden stor och stum
Nutiden tvingar
sig in i det fina rum
där vår framtid sig svingar.
Då i vårt källarhus
ställs fram ett glas med ljus
som vi snarast ska befria, snarast befria

Foto: Frida Gabot
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I år har det nystartade Forskningsutskottet kartlagt och in-
venterat behov och angelägna frågor att arbeta med. Bland 
annat har samtliga KSLA:s ledamöter inbjudits att svara 
på en enkät. 

– Vi blev överväldigade av det engagemang som le-
damöterna visade och hur många intressanta förslag som 
kom in, säger Charlotte Bengtsson, vd för Skogforsk och 
Forskningsutskottets ordförande. 

Utskottet har arbetat vidare med förslagen och haft dem 
som utgångspunkt för sin verksamhetsplan för 2019. Bland 
annat planeras för möten med politiker och sektorsmyndig-
heter och för ett större seminarium om hur dialogen och 

I fokus för Forskningsutskottet:

Samspel forskning–värderingar
      och forskningspolitiskt inspel

Ett seminarium om hur vetenskap och värderingar påverkar politiken, rundabordssamtal 
med sektorsmyndigheter och samordning av KSLA:s inspel till nästa forskningsproposition. 
Det är några av aktiviteterna som KSLA:s Forskningsutskott planerar för 2019. 

Text CISSI BILLGREN ASKWALL  |  Foto MARIA HAGARDT

kunskapsutbytet mellan forskning och politik kan stärkas.  
De närmaste månaderna kommer utskottet också att 

besöka olika sammankomster på KSLA för att samla in 
underlag för akademiens kommande inspel till nästa forsk-
ningsproposition.

– Vi vill använda all den kompetens som akademiens 
ledamöter och andra mötesdeltagare besitter, för att ringa 
in både problem och lösningar för de gröna näringarna, för-
klarar Charlotte Bengtsson.

Utskottet välkomnar idéer och inspel till sitt arbete. 
Kontakta Forskningsutskottets sekreterare Karin Perhans: 
karin.perhans@formas.se 

Forskningsutskottet består av Charlotte Bengtsson (ordf), vd Skogforsk; Karin Perhans (sekr), forskningssekreterare 
Formas, Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet (kommunikationsansv), Ulrika Geber, avdelningschef 
länsstyrelsen Stockholm; Jens Mattsson, generaldirektör Statens Veterinärmedicinska Anstalt; Erland Mårald, professor 
Umeå universitet; Måns Nilsson, vd Stockholm Environment Institute; Elisabet Rytter, forskningsansvarig Livsmedelsfö-
retagen; Camilla Sandström, professor Umeå universitet; och professor emeritus Arvid Uggla.



30 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 4  2018

Ledamöter reflekterar över tänkvärt tv-program

Köttätarens dilemma

Min åsikt

”Man kan bli vegetarian för mindre”, var en spontan syn-
punkt när vi fick oss till livs en del av dagens storskaliga 
lösningar med intensiv uppfödning. Programmets fokus 
låg dock på alternativet stor och ekonomiskt lönsam nöt-/
fjäderfäproduktion, baserad på lågintensiva uppfödnings-
metoder och god djurvälfärd. Programmet tog även upp 
storskalig maskinmässig slakt och som ett alternativ be-
skrevs intressant nog svenska Hälsingestintans mobila 
slakteri. Det ställde också den berättigade frågan om den 

lågintensiva och mer djurskyddsvänliga produktionen kla-
rar att försörja jordens befolkning.

Vi akademiledamöter som samlades på nätet för en 
högintensiv diskussion om detta var Martin Wierup, Åke 
Rutegård, Peter Sylwan och Inge Gerremo. Eftersom pro-
grammets frågeställningar är centrala för KSLA beslöt vi 
att sammanfatta våra reflexioner. 

Den aktuella frågan (som inte gavs något svar) var vil-
ken slags djuruppfödning som ska kunna försörja en väx-

SVT:s Dokument utifrån sände i mitten av november det franska programmet Köttätarens dilemma. 
Det gav upphov till en diskussion i en grupp KSLA-ledamöter.

Foton: Ylva Nordin
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ande världsbefolkning med animalier. Det var tankeväck-
ande att de goda exempel som togs upp inte var dikterade 
av ofta konfliktfyllda myndighetskrav utan hade etable-
rats spontant av enskilda uppfödare utifrån deras egna 
prioriteringar och praktiska erfarenheter. Deras drivkraft 
var en mer hållbar och djurvänlig produktion.

Från vårt perspektiv är det glädjande att den syn på 
behovet av hållbar djurhållning, med höga krav på hälsa 
och djurvälfärd, som i många år präglat Sverige även fö-
rekommer i andra länder och nu också fokuseras medialt.

Spontant ställde också vi oss frågan om den låginten-
siva produktionens ekonomiska hållbarhet. Enligt svensk 
erfarenhet är denna typ av produktion mer kostsam och 
därför krävs det inte sällan säkerställd avsättning, ofta i 
form av nischprodukter till konsumenter som är beredda 
att betala ett högre pris för maten.

Så verkar det vara i en växande men fortfarande be-
gränsad omfattning i den industrialiserade västvärlden 
där nog merparten av konsumenterna också skulle kunna 
betala mer för sin mat. I Sverige står maten endast för ca 
15 procent av hushållens budget idag, jämfört med 40–45 
procent för inte alltför länge sedan.

Det skulle vara intressant att veta hur mycket t ex dub-
belt så hög ersättning till bonden för köttet och mjölken 
skulle slå på priset i butiken. Vi konsumenter skulle san-
nolikt inte märka särskilt mycket om man inte tar hänsyn 
till handelns roll i prissättningen. I Sverige ser vi hur ett 
högre butikspris på svenska varor i förhållande till impor-
terade produkter endast i begränsad omfattning kommer 
de svenska producenterna till godo.

Programmet visade tydligt att de som tjänar på dagens 
intensiva djurhållning sällan är bönderna själva. Det är 
främst industrin och inte minst de som säljer insatspro-
dukter, från maskiner till läkemedel, som tar hem de stora 
vinsterna. Samtidigt kan konsumentpriset pressas ned – 
länge ett statligt krav på produktionen. 

Det svenska exemplet på mobil slakt var intressant. 
Det visade att denna slaktform kan minska djurens stress. 
Däremot är det inte säkert att köttets kvalitet blir bättre. I 
Sverige fanns redan för nästan 30 år sedan mobila slakte-
rier för ren, men slaktkostnaderna har visat sig bli mycket 
höga i jämförelse med vanliga slakterier. Stora förenkling-
ar är inte möjliga eftersom EU:s och andra internationella 
regelverk styr slakteriernas utformning och verksamhet 

Vi som reflekterade
Martin Wierup – en gång ansvarig för veterinärkontrollerna vid Livsmedelsverket och senare även för hälsovården hos 
landets slaktdjuruppfödning som VD för Svenska Djurhälsovården
Åke Rutegård – tidigare VD för slakteriernas branschorganisation, Kött- och charkföretagen
Peter Sylwan – vetenskapsjournalist
Inge Gerremo – tidigare lantbruksråd med särskilt fokus på hållbarhetsfrågor och global matförsörjning

Se programmet här: https://www.svtplay.se/video/19962662/kottatarens-dilemma 

utifrån konsumentsäkerheten. Slår man ut kostnaden för 
de investeringar som krävs för att driva mobila slakterier, 
och för den personal som behövs inklusive veterinär från 
Livsmedelsverket, på det fåtal djur som man slaktar, går 
kalkylen inte ihop om man inte kan ta ut ett högre pris av 
konsumenten.

Idag importerar vi hälften av det kött vi äter i Sverige. På 
1940-talet hade vi mer än 1 miljon ha betesmark i Sverige. 
Nu är det mindre än 500 000 ha. Skulle vi kunna produ-
cera allt kött vi äter idag inom landets gränser, göra det 
djurvänligt och utan att släppa ut en enda fossil kolatom 
från själva foderodlingen? I så fall skulle vi få bort en massa 
växthusgaser som nu läcker ut från det vi importerar och 
dessutom kanske stoppa ner 1 miljon ton koldioxid i foder 
och betesmarker. 

Vi hoppas att fler tar del av de tankar som program-
met ger upphov till. Dilemmat är att många gånger håller 
inte de ”goda exempel” som media visar upp när de skalas 
upp i den omfattning som behövs. Det framstod även här 
som en osäkerhet när programmet lät några av de enga-
gerade bönderna uttala sig, sådana som såg vikten av att 
vara bonde i dess bästa och jordnära bemärkelse och inte 
i första hand industrialist.

Samtidigt kommer både bondens och industrialistens 
kunskaper att krävas för att världen ska kunna producera 
tillräckligt med mat till den växande befolkningen. Ett 
hoppfullt exempel var faktiskt en amerikansk äggpro-
ducent med frigående höns. Han hade lyckats skala upp 
sin verksamhet till sådana volymer – och med djurhälso-
frågorna i fokus – som kommer att behövas med snabbt 
växande stadsbefolkningar globalt. En stor utmaning men 
kanske ändå inte omöjligt! Diskussionen lär fortsätta.

Nedtecknat av Inge Gerremo



Reservation för ändringar. Arrangemangsprogrammet uppdateras kontinuerligt. Alla arrangemang sker i KSLA:s lokaler, Drottninggatan 95 B i 
Stockholm och är öppna för alla, om inte annat anges ovan eller på vår hemsida: www.ksla.se. Du anmäler dig via vår hemsida.

Vill du ha akademiinformation via e-post så är det enklaste att du skickar ett e-postmeddelande till akademien@ksla.se och talar om det.

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

*) Endast för ledamöter och/eller särskilt inbjudna. 
Webbsändningarna är öppna för alla och till dem krävs ingen anmälan!

Kalendarium
24 januari – Rundabordssamtal*
Utmaningar för framtidens viltförvaltning
Den nybildade Kommittén för viltförvaltning bjuder in till en framtids-
spaning om svensk viltförvaltning. Programmet är under utarbetande.

28 januari – Akademiens 207:e högtidssammankomst*
i Stockolms stadshus
Tema: Mat, smak och hälsa 
Våra nyinvalda ledamöter tar emot sina ledamotsbrev och H.K.H. Kron-
prinsessan Victoria delar ut akademiens priser och belöningar. Middag 
och mingel.

6 februari – Seminarium
Framtidens gröna energi kan odlas i Norrland
Oljeväxten fältkrassing kan odlas mycket långt norrut, den binder kol i 
marken och minskar näringsläckage. HVO-diesel kan tillverkas av oljan 
och när den utvunnits kan en proteinrik rest bli högvärdigt djurfoder.

6 februari – Mottagning*
Riksdagens ledamöter i samarbete med RIFO
Akademien bjuder återigen in riksdagens ledamöter för en informa-
tiv stund och trevligt mingel. Arrangemang tillsammans med RIFO, 
Sällskapet riksdagsledamöter och forskare.

14 februari – Akademisammankomst*
Skogsavdelningen arrangerar. Tema och program är ännu inte fast-
lagt.

14 mars – Akademisammankomst*
Jordbruksavdelningen arrangerar. Tema och program är ännu inte 
fastlagt.

21 mars – Seminarium
Med Wallenbergprofessor Barry Costa-Pierce
Professor Costa-Pierce är en internationellt ledande forskare inom 
fiske och akvakultur. Programmet är under utarbetande.
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