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Sekreteraren
har ordet
Periodiska systemet fyller 150 år
Foto: Erik Cronberg.

För någon vecka sedan var jag på KVA:s högtidssammankomst och blev då varse att det periodiska systemet
fyller 150 år i år. Kanske borde jag ha vetat detta, men i skenet av att jag inte ens kommer ihåg min egen bröllopsdag så
förlåter jag mig själv. Jag hade en gång en medarbetare som
kunde allas födelsedagar på hela arbetsplatsen. Då handlade det inte om 10 utan minst 50 personer! Återigen tröstar
jag mig själv med att vi alla har olika kompetensprofiler och
kanske är jag en fena på något annat.
Nåväl, tillbaka till periodiska systemet och Dimitrij
Mendelejev. Vetenskapen om kemi hade kommit så lång
att man förstod att grundämnena hade olika atomvikt och
att egenskaperna dessutom var periodiska. Mendelejev
tyckte att kemiböckerna var för dåliga, började skriva boken Kemins grundvalar och vips skapade han det periodiska
systemet i samma veva.
KSLA:s forskningsutskott ordnade ett seminarium om
fakta och värderingar den 11 februari där det klargjordes att
det råder ett växelspel mellan fakta och värderingar och att
de kan inte ställas mot varandra. Dimitrijs uppfattning om,
tillika värdering av, kemiböckerna var ganska låg och däri
låg orsaken till att det periodiska systemet föddes.

Jo, visst minns jag min favoritlärare i grundskolan, men
även andra som påverkade mig i någon riktning eller som
var lite ”speciella”. T ex hon som spelade orgel frenetiskt
varje morgon så öronen fick skavsår. Eller hon som väckte
mitt intresse för naturvetenskaperna. Den senare var nog
delvis avgörande för mitt livsval. Flera stjärnor i himmelen
till våra lärare som lägger ned själ och hjärta på den kommande generationen. Det var med glädje vi såg ett flertal
lärare få belöningar för pedagogisk gärning vid KVA:s högtidssammankomst!
Den dagliga kvällspromenaden är undergörande och
ibland överraskande. Vildsvinen jobbar hårt med vårbruket runt vår gård och livs levande traskar plötsligt en av
de skyldiga till markmassakern framför våra näsor. Det är
inget nytt att vi behöver en genomtänkt och strategisk viltförvaltning men det är en komplicerad historia med flera
intressenter.
KSLA:s viltförvaltningskommitté sparkade i gång sin
verksamhet i januari och samlade då aktörer med olika intressen till en livlig diskussion.
Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och vd

Enaforsholmskursen 19–26 juli
FÖRST TILL KVARN... ANMÄL DIG SENAST DEN 30 MAJ!
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Fakta och värderingar

– VAD STYR POLITIKEN FÖR DE GRÖNA NÄRINGARNA?
Hur fungerar samspelet mellan fakta och värderingar egentligen och
hur kan forskningen bäst bidra till en hållbar politik och kunskapsbaserade beslut? Dessa frågor diskuterades vid ett dialogseminarium
Text: KARIN PERHANS
på KSLA måndagen den 11 februari 2019.

– Det har aldrig varit så mycket folk samlade här inne i
det här rummet tidigare, inledde seminariets ena moderator
Jens Mattsson, Statens veterinärmedicinska anstalt, med att
konstatera. Visserligen var KSLA:s plenisal näst intill fullsatt, men vi som lyssnade skruvade ändå på oss och såg oss
omkring med viss tveksamhet.
– Har du räknat dem? frågade Cissi Askwall från
Vetenskap & Allmänhet, seminariets andra moderator.
– Jag presenterar alternativa fakta, menade då Jens, och
syftade på när termen först introducerades i samband med
installationen av USA:s president Trump i januari 2017.

I den enkät som KSLA:s forskningsutskott skickade ut till
alla ledamöter 2018 framgick det tydligt att samspelet mellan fakta, forskning, värderingar och politik har stark bäring på den polarisering vi ser just nu inom flera frågor som

rör de gröna näringarna. För att fördjupa förståelsen valde
forskningsutskottet att arrangera ett dialogseminarium, där
ett av syftena var att stimulera till diskussion och få värdefulla inspel från seminariets deltagare.
Seminariet började med att Erland Mårald, professor i
idéhistoria vid Umeå universitet, klargjorde att det handlar
om just ett växelspel. Fakta och värderingar bör inte ställas
mot varandra. Att något är på ett visst sätt, innebär inte att
det bara finns ett bra sätt att göra något på. Enbart fakta kan
därför inte avgöra hur de gröna näringarna ska utvecklas på
ett gott sätt. Nyckelfrågan är i stället att finna fungerande
och trovärdiga former för ett växelspel där både fakta och
värderingar görs tydliga. Erland liknade det hela vid att
forskare kan ses som kartritare som utforskar och ritar upp
hur landskapet ser ut och att politiker och beslutsfattare
sedan behöver navigera utifrån kartan.

Diskussionspanelen. Fr v Måns Nilsson, Charlotte Bengtsson, Gunilla Svantorp, Betty Malmberg. Till höger står moderator Cissi Askwall. Foto: Karin Perhans.
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Forskarna utforskar och ritar upp landskapet – politiker och beslutsfattare får sedan navigera med stöd av kartan.
Foto: Magnus Emlén/Mostphotos.

Utifrån en lite annan ingångsvinkel beskrev Åsa Wikforss,
professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, några centrala fallgropar i samband med att kunskap om något
formas. ”Bekräftelsebias” innebär att vi har en tendens att
tro på det vi redan vet och undvika fakta som går emot
den egna ursprungliga övertygelsen. På motsvarande sätt
gör ”sanningsbias” att vi oftast har lättare att ta till oss information och tro på saker än vi har att slå saker ifrån oss
och inse att de är osanna. Åsa förklarade också hur känslor
och vilja oftast är starkare än förnuftet när vi fattar olika
typer av beslut.
Vi fick två konkreta exempel från områden där gränsen
mellan fakta och värderingar ofta är suddig och där det bitvis är svårt, till och med för en insatt person, att få rätsida
på debatten.
Elisabet Rytter, som är forskningsansvarig på Livsmedelsföretagen, visade hur resultat från enskilda studier
kring kost och hälsa, uppbackade med starka och ”löpsedelsvänliga” citat från deltagande forskare, har lyfts fram
i media. Elisabet beskrev att det är vanligt att en enskild
studie som ifrågasätter väl etablerad konsensus i forskarvärlden får oproportionerligt stor uppmärksamhet, något
som kan skapa onödig förvirring och misstro mot forskning generellt.
Stefan Jansson, professor i cell- och molekylärbiologi
vid Umeå universitet, belyste problematiken med den polariserade debatten om genetiskt modifierade organismer
(GMO). Frågan kantas enligt Stefan av brist på vetenskaplig definition, konsekventa beslut och tydlighet kring vilken
problembild som olika intressenter egentligen ser med den
nya tekniken.
Eftermiddagens långa fikapaus inrymde också gruppdiskussioner. I snart sagt varje vrå av KSLA diskuterade semi-

nariedeltagarna och förmedlade sedan sina slutsatser genom
ett digitalt enkätverktyg på sina mobiler. Diskussionsfrågan
löd Vad kan politiker respektive forskare göra för att åstadkomma
en mer hållbar politik och mer kunskapsbaserade beslut för de
gröna näringarna?
Ett 70-tal förslag kom in. Flera pekade på behovet av
bättre incitament och möjligheter för forskare att sammanställa breda synteser i kontroversiella och svåra frågor, att
arbeta ännu mer över disciplingränserna och sträva efter att
sätta in forskningsresultat i komplexa och samhällsrelevanta
sammanhang. Deltagarna lyfte också att politiker och beslutfattare behöver våga ta ställning och vara de som hanterar värderingssteget, baserat på de konsekvenser av olika
handlingsalternativ som forskningen visar på.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion kring medskicken som kommit in, både från dem som diskuterade på
plats på KSLA och från dem som deltog i seminariet på
distans.
I panelen fanns Charlotte Bengtsson, Skogforsk, Betty
Malmberg, Miljö- och jordbruksutskottet, Måns Nilsson,
SEI, och Gunilla Svantorp, Utbildningsutskottet. Bland
annat diskuterades värderingars och ideologiers betydelse
för att bryta olika syn i frågor mot varandra och Statens
offentliga utredningars (SOU) roll för att skapa breda
kunskapsöversikter och beslutsunderlag. Charlotte reflekterade också att utifrån ett forskningsinstituts perspektiv är
besvarandet av remisser en viktig uppgift.
Frågan kring samspelet mellan fakta och värderingar,
och mellan forskning och politik, kommer att vara ett av
utskottets fokusområden och seminariet gav en värdefull
grund för det fortsatta arbetet.
KSLA Nytt & Noterat • nr 1 2019
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Visst minns du namnet på din
favoritlärare i grundskolan?
Den retoriska frågan ställde Mats Sandgren i sin sammanfattning av seminariet
”Skogsakademisk kompetens i en föränderlig värld” på SLU i Umeå 6 november 2018.
Deltagarna nickade instämmande och det gick att se på både blick och smilband att
frågan väckte angenäma minnen om en svunnen tid och att samtliga närvarande
skulle kunna namnge favoritläraren om vi hade haft tid till det.
Text: NIKLAS FOGDESTAM

Tid är emellertid något vi känner att vi saknar i den akuta
kampen för att locka fler studenter till skogliga akademiska utbildningar på SLU. Därav detta seminarium där
näringsliv och universitet diskuterade hur den skogliga
kompetensförsörjningen ska utformas för att säkerställa
Sveriges tätposition bland skogsnationer även i framtiden.
Idag kommer i princip alla som uppfyller grundkraven in
på SLU:s skogsutbildningar och i Umeå, där den femåriga
jägmästarutbildningen finns, saknas nära 100 studenter av
de 400 som det finns plats för. I Skinnskatteberg, där den
treåriga skogsmästarutbildningen äger rum, saknas det inte
särskilt många studenter men det inger viss oro att det bara
är en förstahandssökande per plats.
Mats Sandgren, som har varit ordförande för KSLA:s
Kommitté för skoglig kunskaps- och kompetensförsörjning, kommenterade det prekära läget så: ”Det finns inget
val, vi måste vända trenden!” Han fastslog att skogsnäringens engagemang i frågan aldrig har varit så stort som nu på
grund av en skriande brist på både kollektivanställda och
tjänstemän. Vi behöver bra folk till näringen, d v s välutbildade och engagerade människor som vill och kan bidra till
en framgångsrik bransch.
Frågan om namnet på favoritläraren kom upp igen i
samband med en diskussion om att SLU inte verkar värdesätta läraruppdraget på samma sätt som forskningsresultat
och vetenskapliga publikationer. De närvarande lärarna
vittnade om att de vill vara bra lärare eftersom studenterna
uppskattar och behöver det. Och de kunde förstå att arbetsgivarsidan vill ha en engagerad och pedagogisk lärarkår som
förmår locka ”rätt” studenter till SLU.
Dekanus Göran Ståhl replikerade att Skogsfakulteten
uppskattar näringens engagemang i frågan. Fakulteten har
tredubblat resurserna för studentrekrytering och med det
önskar man naturligtvis vända trenden.

Åtgärder att fundera över

De ca 50 mötesdeltagarna var lärare från Skogsfakulteten,
representanter från näringslivet, studenter och ledamöterna
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i KSLA-kommittén. Under eftermiddagen anslöt fakultetsnämnden.
Den första dragningen som de diskuterade stod Erland
Mårald för. Erland är professor vid Institutionen för idéoch samhällsstudier vid Umeå universitet och ingår i forskningsgruppen Future Forests. Han presenterade högst
tänkvärda, men för oss normuppfyllande skogsakademiker
delvis svårsmälta, förslag på åtgärder, nämligen:
•
•
•
•
•
•

Koppla forskning och utbildning.
Utbilda vid fler orter!
Se över den förlegade bilden av rekrytering, utbildning
och arbetsmarknad.
Ändra bilden av skogsakademikern.
Bort med jägmästar- och skogsmästarbenämningarna.
Gör klart att en skogsakademiker inte måste jobba med
produktion och skog…

Skogsakademikerns vanligaste arbetsplats? Dagens skogliga tjänstemän
befinner sig kanske inte i skogen så mycket som man kanske tror?
Foto: Jacob Bøtter [CC BY 2.0].

Det fanns naturligtvis minst lika många tankar kring detta
som det var deltagare på seminariet. Om jag själv, i egenskap
av arbetsgivare till skogliga tjänstemän, skulle drista mig
till en tanke så är det att förslagen handlar om strategiska
beslut och ställningstaganden vilket naturligtvis är viktigt.
Jag är dock betydligt mer intresserad av vad som kan göras
nu Hur får jag tag i kompetenta och driftiga medarbetare
de närmaste tio åren? Själv jobbar jag också med operativt
skogsbruk och har naturligtvis att förhålla mig till samhällets krav på vår verksamhet, men jag och mina medarbetare
är sällan med och påverkar skogspolitiken.
Erland Mårald tog även upp det faktum att de samhällsmål som staten har fastslagit för sektorn har förändrats de
senaste decennierna. Idag står såväl ekonomiska som miljömässiga, kulturella och rekreationsmässiga målkonflikter
och idéer kring vad skogen ska vara till för på dagordningen. Erland påpekade att det inte räcker med tillägg och små
steg för att påverka punkterna ovan. ”Det kan vara bra att
passa på att tänka lite större.”
Anders Alanärä, professor vid Institutionen för vilt, fisk
och miljö och vice dekan för utbildning vid SLU, replikerade på den tanken. Han menade att det finns en ”förändringströtthet” inom SLU som motiverar små steg framför
större steg. Hur stora steg som ska tas och när är en evig
fråga för alla organisationer och något som SLU lär arbeta
vidare med.
Anders Alanärä höll ett föredrag som avhandlade frågan
hur SLU tror att de skogliga utbildningarna kommer att se
ut i framtiden. SLU:s vision är:
•
•
•

Fördubblat antal antagna studenter inom en 10-årsperiod.
Fler kvalificerade sökande per utbildningsplats.
Att studenterna speglar mångfalden i Sveriges unga
befolkning.

Ett förslag till SLU:s styrelse är att samtliga långa yrkesprogram (veterinär undantaget) anpassas till Bolognamodellens
3+2-upplägg (3 år för en BSc och möjlighet att bygga på
med 2 år för en MSc) med start 2020. Mycket talar för att
ett sådant beslut kommer att fattas. I diskussionen om de
ändringsförslag som finns rörande de skogliga programmen
och antagningskraven yttrade någon: ”Någonting måste vi
ha gjort jäkligt bra tidigare i och med att vi kan konkurrera
på världsmarknaden med våra knappa tillgångar. Är dessa
nya förslag från SLU tillräckligt vassa? Hur behåller vi vår
nationella spetskompetens?”
En annan fråga som dök upp var om SLU:s skogliga utbildningar kan hamna i samma läge som Designhögskolan
vid Umeå universitet? Den har en av världens bästa utbildningar, med så gott internationellt renommé att knappt
några svenska studenter antas till den. En lockande och alls
icke omöjlig dröm tyckte många, inklusive undertecknad.

Samverkan näringsliv – akademi

Jägmästarstudenten Carolina Berg Rustas presenterade
ett konkret förslag på samverkan mellan näringsliv och
akademi för framtiden. Mötesdeltagarna gillade förslaget

Sverige har historiskt sett haft en framgångsrik skogssektor. Den framtida konkurrenskraften för skogssektorn
kommer att avgöras av möjligheter att ytterligare öka förädlingsgraden i produkterna och att fortsätta upprätthålla
en produktivitet i världsklass. Det betyder att rekrytering
av kompetenta personer till näringen, akademin och myndigheterna blir en fortsatt central uppgift och att kunskapsoch kompetensförsörjningen även fortsättningsvis blir kritiska frågor för skogssektorn.
Det var en viktig utgångspunkt när KSLA år 2013 startade
Kommittén för kunskaps- och kompetensförsörjning. Kommitténs uppdrag var att stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan i svensk skogsnäring genom att:
• Lägga fram substantiella utbildningsförslag för den akademiska kategorin, som gör utbildningen mer relevant
och förbättrar dess kvalitet och som därmed verkningsfullt bidrar till skogssektorns kompetensförsörjning.
• Föreslå nya kompetenshöjande samverkansformer, dels
mellan utbildande och forskande institutioner, dels mellan sådana och skogsnäringens företag och organisationer.
• Analysera det framtida behovet av högre utbildning och
diskutera åtgärder som kan bredda rekryteringsbasen
och därmed underlätta kompetensförsörjningen.
• Inspirera till ökade insatser för skogsbrukets framtoning
och attraktivitet, något som i förlängningen kan ge nya
förutsättningar för branschens kompetensförsörjning.
Kommitténs arbete och rekommendationer dokumenterades i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning, KSLAT nr 2-2015.
För att följa upp kommitténs rekommendationer upprättade KSLA:s skogsavdelning 2016 en arbetsgrupp vars arbete
avslutades 2018. Seminariet som beskrivs här genomfördes
för att säkerställa en kontinuerlig dialog framöver mellan
SLU och näringen om de skogliga utbildningarna.
En viktig utgångspunkt för seminariet var Erland Mårlands
skrift Framtidens skogsakademiker: Skogsakademisk utbildning i ett tidsöverskridande perspektiv, KSLAT nr 5-2018. Målet
med seminariet var att hitta en modell för hur en kontinuerlig dialog mellan SLU och näringen kan se ut, en modell som
ger mervärde för såväl akademin som näringen.
De presentationer som nämns i texten återfinns på KSLA:s
hemsida under ”Tidigare aktiviteter”, sök efter 6 november
2018.
Medlemmar i kommittén, hela eller delar av mandattiden
Mats Sandgren (ordf.),
ledamot i Skogsavdelningen
Niklas Fogdestam (sekr.),
Mellanskog
Magnus Thor, Skogforsk,
ledamot i Skogsavdelningen
Peter Högberg, SLU, ledamot
i Skogsavdelningen
Anders Alanärä, SLU
Urban Bergsten, SLU
Ulf Sellgren, KTH
Kajsa Nilsson, Södra Skog
Mats Nilsson, Holmen Skog

Pär Lärkeryd, ledamot
i Skogsavdelningen
Catharina Stenborg Blom,
Landsbygdsdepartementet
Marcus Öhman, Näringsdepartementet
Jan Svensson, Näringsdepartementet
Ylva Norén, Landsbygdsdepartementet
Anna Alhgren, BillerudKorsnäs
Carolina Berg Rustas, SLU

Dessutom akademijägmästare Birgitta Naumburg, KSLA
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FÖRSLAG PÅ SAMVERKANSFORMER

Vad händer nu?
Dekan Göran Ståhl, SLU, och nye vicedekanen Ola Lindroos, som tar över
ansvaret för grundutbildningen efter
Anders Alanärä 1 april, intygar att kommittén har gjort ett viktigt och uppskattat arbete som de kommer ta till sig
och arbeta vidare med.
Jägmästarprogrammet ska delas upp
i ett tydligt 3+2-upplägg fr o m 2021,
som föreslagits. Utbildningens upplägg
kommer att justeras en del, men det
blir ”snarare en nystart än en omstart”
enligt de båda. Ola Lindroos ser framför
sig att akademin och näringslivet ska
samverka för att göra utbildningen så
bra som möjligt för alla inblandade.

STRATEGISK

•

Fakultetsövergripande
samverkansgrupp

Inrätta taktisk nivå
– Fokus på dimensionering och
kompetensbehov på längre sikt

•

Utveckla operativa nivån
– Formalisera referensgrupper
– Fokus på kursinnehåll och andra
relevanta frågor knutna
till kurser

Baserad på figur i Carolina Berg Rustas
presentation.

och diskuterade vilka frågor man
ska ta upp på de olika nivåerna, mål
och syfte för respektive nivå och
hur de olika nivåerna ska samverka.
Näringslivsrepresentanterna lovade
att stötta och säkerställa samverkan på
de olika nivåerna. En stark förhoppning från kommittén är att det nu blir
verkstad av detta och att akademi och
näring verkligen tar tag i detta erbjudande om samarbete inom skogliga
sektorn.
Mats Nilsson, HR-chef på Holmen
Skog, presenterade en modell som
tagits fram gemensamt av de stora
skogsbolagens HR-avdelningar och
som beskriver behovet av skogliga
tjänstemannabefattningar. 79 procent
av dagens befattningar kräver skogsmästarexamen men på t ex Holmen
skog består tjänstemannakåren idag av
50 procent jägmästare och 50 procent
skogsmästare. Kan det vara ett skäl till
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att vissa lämnar branschen då man inte
tycker att ens befattning motsvarar ens
utbildning?
HR-gruppen tror att deras organisationer är i behov av tre akademiska
nivåer framöver, nämligen:
Akademisk nivå

Beräknat framtida behov

1

< 2 år

19 %

2

Skogsmästare (motsv)

56 %

3

Jägmästare (motsv)

25 %

På nivå 1 och 2 fylls behovet av volym,
bredd, flexibilitet och geografisk spridning, på nivå 3 behovet av spets, djup
och fokus på skoglig kompetens.
I den sammanfattande diskussionen konstaterades en diskrepans mellan SLU:s vision om fler studenter och
skogsbrukets önskan om rationaliseringar och färre tjänstemän i framtiden. Denna fråga är förstås avhängig

de framtida arbetsuppgifterna. Vidare
diskuterades antalet utbildningsplatser
idag mot näringens prognos. Idag finns
det 80 platser på jägmästarprogrammet
mot 50 på skogsmästarprogrammet.

Kommitténs slutord

Med detta seminarium vill vi som har
verkat inom Kommittén för kunskapsoch kompetensförsörjning under åren
2013–2018 tacka för oss. Vi vill tacka
alla de som har engagerat sig i denna
ödesfråga för skogsnäringen och vi
önskar att SLU och andra skogliga
lärosäten nu tar vid i detta viktiga arbete.
Vi ser framför oss att skogliga
akademiker år 2050 med glädje kommer att kunna svara ja på frågan om
de minns namnet på sina duktiga lärare från universitetsutbildningen på
2020-talet!

Foto: Ylva Nordin
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OPERATIV
Referensgrupp för studieinriktningar

Foto: Urban Wigert.

Maten, klimatet och miljön

Allt hänger ihop

Den svenska jordbruksmarkens öde har inte tillhört samhällets högst prioriterade frågor under senare år. Värdefull åkermark har bebyggts samtidigt som åker- och betesmarker har tagits ur produktion och sakta men säkert växer igen. Parallellt med detta har Sveriges livsmedelsimport ökat kraftigt samtidigt som den inhemska produktionen minskat. Driven av
bland annat klimatförändringar och en oroligare omvärld har frågan om en tryggad livsmedelsförsörjning blivit alltmer
geopolitiskt relevant där mark och vatten blir strategiska resurser, både för livsmedelsproduktion och för en biobaserad
Text: GUSTAF EGNELL
ekonomi.
Sverige har förlitat sig på den globala marknaden – inte
minst vad gäller livsmedel. Parallellt med detta har allt högre krav ställts på svenska bönder vad gäller miljöhänsyn och
etik i produktionen, vilket delvis förklarar det ofta högre
priset för livsmedel producerat inom landets gränser. När
så de svenska konsumenterna visar sig vara priskänsliga och
därför i stor utsträckning väljer billigare importerade alternativ, har det svenska jordbruket hamnat i en konkurrenssituation som lett till lönsamhetsproblem.

Detta har skapat en situation där klimat- och övriga
miljöeffekter av vår livsmedelskonsumtion har exporterats till andra länder samtidigt som den svenska livsmedelsproduktionen minskar. I samband med ett seminarium
på KSLA i december 2018 visade Harald Svensson från
Jordbruksverket siffror på minskande odlingsareal över tid
i Sverige och ett stort befintligt underskott i svensk livsmedelshandel.

Arealanvändning 1980–2018, miljoner ha
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Arealanvändning i svenskt jordbruk 1980–2018 samt utrikeshandeln inom
livsmedelssektorn 2008–2017. Baserat på data från Jordbruksverket.
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Klimatet bryr sig inte om var maten har producerats

I projektet PRINCE (Policy-Relevant Indicators for
National Consumption and Environment) har man haft
som syfte att analysera miljöpåverkan kopplad till svensk
konsumtion. Resultat från projektet, presenterade av
Christel Cederberg från Chalmers, visar att svenskt jordbruk använde sig av 2,3 miljoner hektar åkermark och 0,45
miljoner hektar betesmark under 2011, medan vår matkonsumtion totalt orsakade användning av 3 miljoner hektar
åkermark och 1,44 miljoner hektar betesmark. Enligt den
modell för översättning till klimatpåverkan man använde
sig av i projektet, orsakades 40 procent av matkonsumtionens påverkan av den inhemska produktionen medan 60
procent orsakades av importerade livsmedel. Även denna
studie visar att en stor andel av matkonsumtionens totala
klimatpåverkan orsakas vår köttkonsumtion (70 procent)
och att var och en av oss genom vad vi äter i snitt orsakar
utsläpp motsvarande 2 ton koldioxid.
Men den stora skillnaden i miljöavtryck mellan inhemskt producerad mat och importerad mat är inte
kopplad till klimateffekten utan till användningen av kemikalier i jordbruket. Här ökar användningen av herbicider 2,4 gånger, av fungicider 5,2 gånger och av insekticider 24 gånger då även den importerade maten räknas
in. Även antibiotikaanvändningen ökar markant då även
importerade livsmedel räknas – 4,5 gånger. Den stora miljöoch matkvalitévinsten om mer produktion tas hem till
Sverige skulle således enligt denna studie bero på minskad
kemikalieanvändning.

Men klimatet påverkar var maten kan produceras

Med ett förändrat klimat förändras förutsättningarna för
matproduktion. Johan Kuylenstierna konstaterade att vattentillgången är tydligt kopplad till klimatförändring,
ökande befolkning och ekonomisk tillväxt. Analyser som
tar hänsyn till samtliga dessa faktorer pekar ut stora folkrika
områden där vattenbrist kan vara ett faktum redan 2030 –
inte minst i Asien. FAO gör bedömningen att livsmedelsproduktionen globalt kommer att påverkas negativt av ett
förändrat klimat, men att den kan komma att stiga i vissa
nordliga regioner såsom i Kanada och vissa europeiska länder. Johan ställde den retoriska frågan om det är rimligt att
ett land som Sverige under dessa förutsättningar kan förlita
sig på den globala livsmedelsmarknaden.

Kan inte jordbruket påverka klimatförändringen?

I sin specialrapport om vägar mot 1,5-gradersmålet visar
IPCC (the Intergovernmental Panel on Climat Change) att
behovet av negativa växthusgasutsläpp, då mer koldioxid tas
upp från atmosfären än vad som avges, mot slutet av detta
århundrade ökar ju längre tid det tar att fullt ut ersätta fossila bränslen.
Tekniska lösningar för detta, såsom när koldioxid fångas
in för att sedan lagras över lång tid, är än så länge dyra
jämfört med upptag i vegetation och mark. Ett visst hopp
finns i att kolmängden i de årliga globala utsläppen av koldioxid från fossila bränslen motsvarar fyra tusendelar av den
mängd kol som finns lagrad i mark.
Thomas Kätterer kom med några förslag på hur kolinlagringen i jordbruksmark kan öka – åtminstone över en
viss tid. Att ersätta ettåriga grödor med fleråriga grödor är
en bra åtgärd liksom kvävegödsling. Däremot är effekten av
att övergå till plöjningsfritt eller att lämna kvar skörderester
relativt liten. Skörderesterna i sig kan däremot bidra till att
fasa ut fossila drivmedel genom att användas i produktion
av biodrivmedel.
Dagens och morgondagens livsmedelsproduktion har
fler utmaningar än klimatet att beakta och det blir allt viktigare att hitta vägar där även andra ekosystemtjänster och
nyttor bibehålls eller förstärks. Hilda Runsten tryckte på
detta i sin presentation och konstaterade att ”Vi behöver
prata mer om hur morgondagens hållbara produktion kan
se ut”. Inte sällan innebär en omställning till ett miljövänligare jordbruk, en etisk djurhållning samt ambitionen att
förstärka andra ekosystemtjänster ökade kostnader inom
jordbruket.
Situationen idag är att lönsamheten är låg i jordbruket,
vilket påtalades av flera föredragshållare under seminariet. Vi kan därför konstatera att det inte bara handlar om
hållbar produktion. Vi behöver även öka kunskapen hos
konsumenter och göra dem medvetna om hur deras val kan
bidra till att gynna svenska naturvärden och det svenska
jordbruket. På så sätt kan vi få acceptans för något högre
livsmedelspriser och en sådan prishöjning måste då komma
jordbruket till del så att det finns ekonomiskt utrymme för
en omställning.
Seminariet med titeln Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten och klimatet? anordnades
av KSLAs kommitté för markanvändning mot 2030 den 5
december 2018.
Foto: Per G Norén.
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Gårdsplanen på det tyska godset Helmstorf där man följt precisionsodling i ett tioårigt projekt. Foto: Imke Borchardt, Lantbrukskammaren i Schleswig-Holstein,
Tyskland.

Framtidens teknik i jord och skog
Idag ser vi hur nya tekniska system, inte minst digitala, byggs in i såväl traktorer som djurstallar – särskilt på större gårdar – samt i skogsbrukets alla delprocesser. Det handlar om
avancerade system för planering, dosering, övervakning och uppföljning inom växtodling,
trädgård, animalieproduktion och skogsbruk. Utvecklingen är snabb och fascinerande
men det rör sig också om starka, kanske tidigare oanade, omvandlande krafter inom de
Text: CARIN MARTIIN & PER FRANKELIUS
gröna näringarna.
Östgötaslätten ligger i dunkel utanför tågfönstret när detta
skrivs. Även himlen är mörk, liksom molnen. Inte heller
syns gårdarnas maskinhallar där vårbruksmaskinerna står i
startgroparna. När det ljusnar kommer övervintrande höstvete, stubb och ihopsjunkna plogfåror att prägla slätten och
molnen kommer att tyda på fortfarande efterlängtat regn.
Under senare tid har det här samspelet mellan jord, ljus,
luft, vatten och plantor utökats med fler dimensioner, med
nya former av kommunikation. Det är den digitala tekniken
som, för att citera Klaus-Herbert Rolf på det tyska mjuk-

varuföretaget 365FarmNet, laddar varje kvadratmeter mark
med information, information som lagras i digitala moln.
Vi kallar ofta detta för ny teknik, men den tillämpas sedan
cirka två decennier och med ett snabbt ökande informationsflöde under senare år. Begrepp som ”precisionsjordbruk” har vunnit insteg i den yrkesverksamma verkligheten.
På skogssidan talas om ”precisionsskogsbruk”.
Denna pågående digitala revolution är kanske något
relativt nytt för en del av KSLA Nytt & Noterats läsare,
men väl känt av andra och, i högsta grad, av de inbjudna
KSLA Nytt & Noterat • nr 1 2019
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deltagarna till den workshop på temat ”Framtidens teknik
i jord och skog” som hölls på KSLA i december. Det var
KSLA:s Kommitté för teknik de gröna näringarna som
stod för planeringen, med en förmiddag som bjöd på inspirationsföreläsningar och en lika givande eftermiddag med
intensiva gruppdiskussioner. Teknikkommittén har i uppdrag att arbeta med framtidens teknik inom områdena jord,
husdjur, skog och trädgård genom att bland annat driva en
aktiv diskussion och identifiera utmaningar och behov i
samband med den tekniska utvecklingen, digital såväl som
andra former. Till kommitténs stora glädje kunde vi välkomna spetskompetens, representerad av ledande maskintillverkare, erfarna praktiker och forskare till workshoppen.
Som första inspirationsföreläsare berättade Imke Borchardt, projektledare vid Lantbrukskammaren i SchleswigHolstein, om tio års studier av precisionsodling på godset
Helmstorf, där man jämförde ekonomin vid dels traditionell metod (samma gödningsmängd på hela fältet), dels
växtplatsanpassad gödningsgiva med stöd av en sensor, dels
att lantbrukaren justerade givan manuellt efter eget huvud
under framfarten på fältet. Intressant nog var sistnämna
metod mest lönsam.
Moderatorn Ove Konradsson bollade över ordet till
Klaus-Herbert Rolf från 365FarmNet. Rolf menade att vi
nått en punkt där traktorer och redskap inte längre kan bli
så mycket tyngre och bredare och att vi i stället måste utveckla jordbruket med andra parametrar, särskilt då med
digital teknik. Här är det nödvändigt att olika delar av maskinkedjan kan fungera tillsammans, att de kan tala med
varandra. Bristande kompabilitet kan fortfarande ge praktiska problem för brukarna och särskilt inom jordbruket där
det är många maskintillverkare och samtidigt mindre jordbruksföretag. Skogsbruket synes ligga före de andra gröna
näringarna när det gäller flera teknikområden, vilket kan
förklaras av andra strukturer inom ägande och brukande.
Magnus Karlberg, professor i datorstödd maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet, inspirerade till flera
nya perspektiv. Även om skogsbruket ligger långt framme
när det gäller så kallade smarta system så finns utmaningar
i och med att man arbetar ”in the middle of nowhere” med

långa avstånd och fysiska hinder. Och hur skiljer ett automatiserat system mellan t ex en sten och en stubbe?
Därefter gav Peter Borring, lantbrukare och regionordförande i LRF Östergötland, några konkreta exempel på
problem med att få traktorer och redskap att kommunicera.
Peter Borring menade att tusenlapparna lätt rinner iväg,
bland annat på grund av höga så kallade upplåsningskostnader för att få systemen att fungera. Men han framhöll
samtidigt att man som lantbrukare med intresse för teknik
och maskiner kan vara motiverad att investera i ny teknik.
Liksom flera av eftermiddagens diskussionsgrupper, pekade Borring på ett stort utbildningsbehov och en brist på
objektiva teknikrådgivare. Och att man aldrig får glömma
grunderna i biologi, mark och annat. Här fick han medhåll
bland annat från Väderstads Crister Stark som underströk
att elektroniken ensam inte kan göra jobbet, eller med hans
ord: ”Även den bästa hammaren behöver ha en bra snickare”.
Många deltagare pekade på att det är nödvändigt att integrera systemen så att de kan tala med varandra. Branschen
är komplex och olika tekniska system måste kunna samspela, t ex en traktor av ett fabrikat och redskap av andra
fabrikat. Det framhölls också att inomgårdstekniken släpar
efter när det gäller tillverkarövergripande lösningar. Flera
påpekade att det är viktigt att inte bara samla data utan
också göra dem användarvänliga. Här, och i flera andra
sammanhang när det gäller framtidens teknik, behöver utvecklare av ny teknik få en bättre bild av hur lantbrukarnas
vardag ser ut.
Kommittén för teknik i de gröna näringarna fortsätter
med ytterligare en workshop för särskilt inbjudna den 14
maj 2019. Fokus kommer att ligga på kompetens och fortbildning, med särskild betoning på behoven hos brukare av
ny teknik inom jord och skog.
Diskussionerna och föredragen finns mer detaljerat
dokumenterade i en rapport av Per Emgardsson och Per
Frankelius (53 s.) som nås via www.ksla.se/aktivitet/framtidens-teknik-i-jord-och-skog/. Inspirationsföredragen med
Imke Borchardt, Klaus-Herbert Rolf, Magnus Karlberg
och Peter Borring finns inspelade och kan ses via samma
länk.

Att kombinera kunskaper om biologi, mekanik, digitalteknik och ekonomi. Foto: Ylva Nordin.
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Foto: Ylva Nordin.

Småorten och landsbygdens utveckling

Samhällsplanering
ur ett landsbygdsperspektiv
Vilka är utmaningarna och möjligheterna för dagens landsbygd, vilka är
det som flyttar dit och hur planerar man för en hållbar framtid också i glesbygd? Det var ämnet för en konferens på Uppsala slott den 5 december 2018.
Text: YLVA ANDERSSON

Landshövding Göran Enander och Annika Israelsson från
Länsstyrelsen i Uppsala län börjar med att konstatera att
samhällsutvecklingen i Uppsala län har haft ett urbant
fokus under en lång tid och att vi nu också behöver rikta
blicken mot landsbygden.
Det handlar om marken och maten, om att vi måste
värna jordbruksmarken för att säkra en stabil livsmedelsförsörjning, men också om livskvalité och tillgång till bostad
och service i livets alla skeenden. Landshövdingen tycker

sig se en ökad polarisering mellan stad och land och betonar
vikten av att se det som förenar oss.
Professor em Erik Westholm menar att klyftan, som vi
ofta pratar om, inte finns mellan stad och land så mycket
som mellan olika grupper i samhället. Livet på landsbygden
har förändrats och det handlar till stor del om att människor inte är närvarande i lokalsamhället på samma sätt
som tidigare, något som påverkar de sociala relationerna.
Det handlar både om att folk pendlar till jobb i sta’n och att
KSLA Nytt & Noterat • nr 1 2019
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vi gör andra saker på fritiden. Många är mer inomhus och
spenderar alltmer tid vid skärmen och på sociala medier.
Det innebär å ena sidan att landsbygden är mer öppen mot
världen, å andra sidan att såväl stadsbor som landsbygdsbor
i större utsträckning kommunicerar med de som liknar dem
själva.

Att planera för landsbygden
Ett konstigt mål att alla ska bli fler
Om man tittar på befolkningsutvecklingen i Europa 2001–
2011 visar det sig att det är ungefär lika vanligt med tillväxt
som med tillbakagång. Så hur förhåller vi oss till de områden som inte har tillväxt och hur är det möjligt att planera
för ett gott samhälle även här?

Josefina Syssner och hennes kollegor från Centrum för
kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet har
intresserat sig för hur man jobbar med samhällsplanering i
kommuner med sviktande befolkningsunderlag. Men tanke
på hur verkligheten ser ut menar Josefina att det vore synd
om den övergripande samhällsvisionen är att alla områden
ska växa.
Erfarenheterna visar bl a att områden med minskande
befolkning ofta saknar kapitalstarka aktörer som kan samarbeta med kommunen, att infrastrukturen är överdimensionerad och att många bostäder och lokaler står tomma. I
takt med att befolkningen blir äldre krävs dessutom investeringar i nya typer av bostäder. Eftersom det finns stora
investeringsbehov som ska finansieras av ett mindre antal
personer påverkas även investeringar i välfärden. Allt detta

GENOMSNITTLIG ÅRLIG BEFOLKNINGSUTVECKLING 2001–2011, %
Kanarieöarna

Guadeloupe Martinique Réunion
Guyana

> -2,0
-2,0 – -1,0
-1,0 – -0,1
-0,1 – +0,1

Madeira

0,1 – 1,0
1,0 – 2,0
2,0 <
Ingen uppgift
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leder till att attraktiviteten och värdet på mark och fastigheter minskar.
De verktyg som finns i form av översiktsplaner och lokala utvecklingsplaner är användbara. Men kanske måste
vi ha mer av ett resursbaserat planeringsperspektiv? frågar
sig Josefina. Tillgången till finansiella och materiella resurser kan vara svår att påverka och en lösning kan vara
att fokusera mer på kunskap och organisation. Det kan till
exempel handla om ökad samverkan och då snarare mellan
det offentliga och civilsamhället än mellan det offentliga
och det privata.
Befolkningstillväxt
är inte normen, utan en av
flera möjliga planeringsförutsättningar.
Därför behöver vi utveckla olika planeringsmodeller för olika kontexter. Vi behöver också
fundera på vilka som är våra planeringsverktyg.
Kanske behöver vi utveckla ett nytt sätt att se på
resurser, och fundera på hur vi kan öka resurserna genom samverkan?
– Josefina Syssner

Samverkan i praktiken
Pia Tingvall på Coompanion i Östergötland är en av
de som jobbar konkret med samverkan. En viktig del av
Coompanions arbete är just att lokalbefolkningen och den
offentliga sektorn ska mötas. Om det offentliga lyckas ta
tillvara människors kunskap och engagemang kommer det
att vara lättare att implementera beslut bland annat genom
att risken för överklaganden minskar, menar Pia.
Men det är inte självklart enkelt. Som offentlig aktör är
det viktigt att fråga sig vilken sorts makt man är beredd att
dela med sig av. Handlar det bara om att man vill informera
eller vill man bygga partnerskap? Innan man vet det bör
man inte sätta igång. Om man väl bestämmer sig för att
satsa på samverkan behöver man fundera på hur man når de
som berörs av frågorna men som inte brukar vara så aktiva.
Initiativet kan också komma underifrån, genom att
de som bor i samma område skapar en arbetsgrupp eller
studiecirkel. I arbetsgruppen samlar man ihop fakta om
bygden, till exempel i form av statistik. Kanske finns det
fler barnfamiljer än vad man trodde. När man har gjort
det funderar man på vad man vill förändra, vilka resurser
som finns lokalt, vad man kan göra själv och vad man
behöver kommunens hjälp med. Istället för att var och en
vänder sig till kommunen med sina klagomål kan man
på det här sättet närma sig kommunen tillsammans, på
kommunspråk och med konkreta idéer som formulerats
i den lokala utvecklingsplanen.
Arbetssättet
finns beskrivet på
Fria Metoder,
http://friametoder.se/

Robert Jonsson är doktor i företagsekonomi från
Linköpings universitet och ägnar sig åt styrning av kommunal investeringsverksamhet. Han menar att många kommuner idag står inför en ny investeringsperiod. Underhållet
av de anläggningar som finns och som ofta byggdes på
1960–70-talet är i många fall eftersatt. För att komma
vidare behöver man systematisera investeringsverksamheten. En viktig del i det är att beskriva förvaltningen och
utvecklingen av anläggningstillgångar, menar Robert och
konstaterar att det kommunala utjämningssystemet inte
kompenserar för havererade balansräkningar. Även här kan
samverkan vara en nyckel. Det handlar då i första hand om
att överföra kunskap från stora till små kommuner, något
som underlättas om de större kommunerna tar initiativet
till sådan samverkan. Skellefteå kommun lyfts fram som
en förebild som värdesätter omlandet och samverkar med
småkommuner. De satsar dessutom på att utreda alla större
investeringar utifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Att leva på landsbygden
Downshifting och frivillig enkelhet
Vilka är det som flyttar från staden till landet och hur påverkar lantbrukets utveckling? Några av dem som flyttar ut
idag kan kanske sägas vara vår tids gröna våg. Men om den
första gröna vågen var politisk så tycks många, men inte
alla, av dagens utflyttare istället söka efter en annan livsstil,
ett liv närmare naturen.
Charlotta Hedberg, universitetslektor i kulturgeografi
vid Umeå universitet, gör skillnad på downshifting och frivillig enkelhet. I begreppet downshifting ingår att man frivilligt går ner i inkomst, oftast från välbetalda yrken, medan
frivillig enkelhet inte behöver innebära en sådan förändring.
Så vem är då downshiftaren? frågar sig Charlotta. Jo, det är
ofta en högpresterande person, många har eget företag, de
är unga eller medelålders och intresserade av hållbarhet och
vill ha mer fritid. Några vill ägna sig mer åt odling. Det är
inte alldeles ovanligt att det är människor med en stressrelaterad sjukdomsbild bakom sig.
Downshifting är en växande trend och kanske en nödvändighet om vi ska klara hållbarhetsmålen, oavsett om vi
väljer att leva i staden eller på landet. Många i den här gruppen är driftiga och kan ofta bidra till landsbygden på olika
sätt. Ett exempel är nya boendeformer som till exempel
ekobyar, kollektivboenden och tiny houses.
Lantbrukets utveckling och framtid
Lantbrukets utveckling har förstås också stor betydelse för
hur livet på landsbygden gestaltar sig. Cecilia Waldenström,
forskare i landsbygdsutveckling på SLU i Uppsala, berättar
om hur lantbruken generellt blir större och färre och hur
de gårdar som finns kvar ofta väljer att specialisera sig på
växtodling eller djurhållning. Statistiken visar också att det
finns ett tydligt samband mellan storleken på gården och
andelen spannmålsodling. Det som driver jordbruket i den
här riktningen är framförallt den allt större globala konkurrensen. Storskaligheten och den allt lägre sysselsättningen
inom lantbruket påverkar förstås både naturen och lokalKSLA Nytt & Noterat • nr 1 2019
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REKO står för Rejäl Konsumtion. Konsumenter och producenter på en ort går
samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från
producent till konsument (källa: hushållningssällskapet.se).

samhället. Ekologi och biodiversitet tar stryk och allt färre
lantbrukare rör sig i bygden.
Men det finns också en mottrend med lantbrukare som
vill skapa lokala, sociala sammanhang på gården. De vill
ta vara på det ökade intresset för lokal och ekologisk mat
och satsar på samverkan med andra lantbrukare, lokala företag, myndigheter, föreningar och konsumenter. Det kan
till exempel handla om att bygga upp egna varumärken,
lokal förädling, andelsjordbruk eller försäljning via REKOringar. De mindre lantbruken bidrar till ett mer varierat
landskap, mångsidigare produktion, biodiversitet och ekosystemtjänster, sysselsättning, företagande och boende på
landsbygden. Något som även EU har insett och avser stötta
i större utsträckning i kommande landsbygdsprogram. Vi
står inför en osäker framtid vad gäller klimatet, lantbruket
och ökad konkurrens om mark och en viktig väg framåt,
enligt Cecilia, är att skapa förutsättningar för många olika
sätt att bedriva lantbruk.

Att planera hållbart
Älvkarlebys nya översiktsplan
Den lilla kommunen Älvkarleby i norra Uppland är
mitt uppe i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.
Kommunen har 9 400 invånare varav 6 400 bor i centralorten Skutskär. Johannes Siirtola är en av de ansvariga på
kommunen. Han berättar att de har jobbat med en kommunövergripande översiktsplan med Boverkets modell i

15 000 nya bostäder ska byggas i Alsike. Foto: Ulf Klingström [Public domain].
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grunden. En viktig del av arbetet har varit workshops med
tjänstemän och politiker. De har även gjort en film om arbetet med översiktsplanen för att locka fler medborgare att
tycka till.
Några av målen i den nya översiktsplanen är att kommunen ska stärka och utveckla sin identitet, se till att det
finns fungerande byggnation och infrastruktur för livets
alla skeenden, goda livsmiljöer, utvecklad turism och rikt
friluftsliv genom älven, skogen och havet. Man vill också
skapa förutsättningar för ett varierat näringsliv.
Det är lätt att man målar upp höga visioner i översiktsplanen men det är viktigt att inte sväva iväg för långt, menar
Johannes, utan också se vad man har och bevara varje bys
specifika identitet. Det finns bruksorter och lantbrukarbygder och för många är det viktigt att få bo kvar, även när de
blir äldre. En annan utmaning är barnomsorgen. Ska exempelvis förskolan med tio barn får vara kvar i Gårdsskär?
Om den tas bort kan det leda till att ännu färre vill bo där
framöver.

Alsike – en detaljplan med fokus på hållbarhet
Alsike är den nya pendlarorten i Knivsta kommun. I samband med att man kommer att bygga ut järnvägen till fyra
spår mellan Uppsala och Sigtuna kommer det även att byggas en ny station i Alsike. I och med detta kommer kommunen även att bygga 15 000 nya bostäder i Alsike de kommande 30 åren, varav minst 30 procent hyresrätter. Som det
ser ut idag är merparten av alla bostäder villor och radhus
och många har två bilar.
Erika Mickelsson, Knivsta kommun, och Jan Rydén,
Alsike Fastighets AB, berättar att målet med de nya områdena är att minska bilberoendet genom närheten till kollektivtrafiken och prioritering av gång- och cykeltrafik i
de nya områdena. Tanken är att satsa på en tät bebyggelse
med två- till femvåningshus och ett levande gaturum med
krökta gator som bryter vinden och får trafiken att sakta
ner. Genom att involvera flera olika byggherrar och skapa
förutsättningar för människor att gå ihop och bygga sin
egen bostad hoppas man på en mångfald av byggnader.

Skogen
brinner!

Igen!

Det här får aldrig hända igen, tänkte många efter
branden 2014. Men i somras brann det ånyo.
Hur kunde det brinna så snart och så stort igen?
Och hur ska vi bli bättre på att undvika bränder?
Skogsbränder var ämnet för KSLA:s
sammankomst den 14 februari 2019.
Text & foton från sammankomsten: LARS LAESTADIUS
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Det var en bister Sture Karlsson,
verkställande direktör på skogsägarföreningen Mellanskog, som
öppnade KSLA:s sammankomst
om skogsbränder inför ett fullsatt
auditorium.
– Det var en tisdagsmorgon i
början av augusti år 2014. Jag var
Sture Karlsson, Mellanskog.
på väg att besöka vår skogschefs
hemgård, strax norr om vad som
skulle komma att kallas Västmanlandsbranden. När jag
stiger ur bilen är det 200 meters sikt och stickande rök i
luften. Jag får en intensiv känsla av att här ska man inte
vara. I hallen står resväskor packade. Brandfronten hade
stoppat på andra sidan åkern. Jag tänker att så här får det
aldrig bli igen.
Ändå brann det stort – igen – under några dramatiska
sommarveckor i slutet av juli år 2018.

Det brann mera förr

Historiskt sett är det inte ovanligt att skogen brinner som
den gjorde i somras men vi får gå tillbaka ett sekel eller
mer för att finna jämförbara bränder, berättade Anna-Lena
Axelsson från SLU:s institution för skoglig resurshushållning.
I genomsnitt brann ungefär en hundradel av skogen
varje år men det var ojämnt fördelat. Vissa år brann det
kanske 10 gånger så mycket, andra år betydligt mindre. I
Vindelådalen gick det ungefär 80 år mellan de stora bränderna.
Människan har definitivt påverkat brandmönstret. Först
genom att kolonisera landskapet – precis som urbefolkningar i andra länder använde man eld för att vinna nytta ur
skogen. Sedan – långt senare, i slutet av 1800-talet – genom
att bygga upp ett skogsbrandskydd som även utan modern
utrustning var mycket effektivt, kanske för att det bodde
mycket folk i inlandet på den tiden som kunde upptäcka
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bränder och mobiliseras för släckningen. I Vindelådalen har
det nu gått 175 år sedan det brann senast.
– Ett intressant faktum är att skogsbrandförsvaret länge
var organiserat separat från bygdebrandförsvaret. Kan man
lära något av detta? reflekterade Anna-Lena.

Elden sprang ifrån oss

– De flesta skogsbränder sprider sig inte jättesnabbt, påpekade Lars-Göran Uddholm,
brandchef, Södertörns Brandförsvarsförbund. Vädret i Sverige brukar vara sådant. Vi
har haft tid på oss och har
kunnat gå in med relativt lite
folk för att ringa in elden så
att den inte sprider sig. Så
småningom har vädret stått
för släckningen. Vi har blivit
bortskämda. Men när brandvädret är extremt fungeLars-Göran Uddholm.
rar inte denna taktik. Elden
springer ifrån oss.
Från början såg branden i Västmanland år 2014 ut som
en vanlig brand och man försökte ringa in elden. Men dag 4
på eftermiddagen kom en vindkantring. Plötsligt låg brandfronten på ett annat ställe, där inga resurser hade kraftsamlats. Glödhopp började uppstå – gnistor som hoppade 1
km. I ett sådant läge har en brandgata på 100 meter ingen
betydelse. Dag 5, på bara 4 timmar, tog branden tar ett jättesprång och situationen övergick i samhällskris.
Lars-Göran Uddholm minns hur det var:
– Flygplanen fladdrar som citronfjärilar över branden
som suger in så mycket luft att de som flyr över en sjö inte
klarar att ro. Plötsligt är Norberg i akut fara. Branden blir
sekundär; nu måste en massflykt organiseras. 1 000 människor evakueras tillsammans med 2 000 kor och får.

Foto: Christian Jansky [CC BY-SA 3.0]

Branden i Västmanland 2014
•
•
•
•

31 juli branden startar
4 aug våldsam spridning, evakuering
5 aug länsstyrelsen övertar räddningstjänst
11 aug branden under kontroll

Dag 5 kl 18.30
Dag 5 kl 17.00
Dag 5 kl 16.30
Dag 5 kl 12.00
Dag 5 morgon
Dag 4 eftermiddag
Dag 3 kväll
Dag 3 morgon
Dag 2
Dag 1 kväll
Ur Lars Göran Uddholms presentation.

Bättre att släcka i bäcken än i ån

Insatsen i Västmanland år 2014 utvecklades alltså från en
brandkårsutryckning till en samhällsinsats. 7 000 frivilliga
anmälde sig; 1 000 kom att användas. Mycket handlade
om att försörja dessa bakifrån, men det räckte inte med
detta. Man måste också hantera samhällskrisen! Påverkan
på människor är så mycket större än bara själva branden.
En räddningstjänst är ganska van vid att skala upp med
en faktor tio, att gå från 20–30 personer upp till några
hundra. Men att skala upp med en faktor hundra, det är
något annat. Det är som att över en natt starta ett företag
med tusentalet anställda som ska producera dygnet runt.
Logistikapparaten är enorm: drivmedel, sängar, livsmedel.
Allt ska fungera och det ska fungera genast.
– Den enda möjligheten är klara detta är att genast inse
när vi har en bomb att hantera och omedelbart sätta in alla
tillgängliga resurser från både när och fjärran. Problemet
är att det är svårt att tolka situationen. Man förstår inte det
man ser och då hinner elden före. Det var det som hände i
Västmanland, avslutade Lars-Göran Uddholm.

– Det är fruktansvärt svårt att styra en så stor och komplicerad organisation. Det är ett skäl till att bränderna aldrig får bli stora. Å andra sidan hänger uthålligheten i en
insats på de frivilliga. Rätt organiserade kan de sköta logistiken runt omkring medan brandmän och hemvärnsmän
ägnar sig åt brandbekämpning. Här kan civilförsvaret med
sina frivilliga resursgrupper göra en insats som kan avtalas
i förväg, påpekade Sven Lindgren. Tidig insats är viktig
men även de frivilligas insatser behöver förberedelse och
resurser.

Återtändningarna ett stort problem

I somras hade vi en för Sverige ovanligt lång period av
mycket bra brandväder och fick många antändningar av
åskväder. Bränderna spred sig explosionsartat. Om de inte
hade gjort det hade vi hade haft en normal torrsommar med
en bränd areal av 3 000–4 000 ha.
– Nu brann i stället 25 000 ha under tiden 14–28 juli,
berättade Anders Granström från SLU:s institution för
skogens ekologi och skötsel. Han har studerat bränderna
på uppdrag av MSB och kunnat konstatera att de många
återtändningarna var ett stort problem. Den 22 juli hade
bränderna nästan dött ut men sedan vaknade de upp igen.
Utan återtändningar skulle tre fjärdedelar av arealen inte ha
brunnit. Eftervården av nedtagna bränder är markägarens
ansvar och det brast på sina håll.
– Skogsbruket tar inte riktigt bränderna på allvar. Man
har förlitat sig på att räddningstjänsten ska ta hand om saken och att det ska gå bra. Och i allmänhet så går det bra,
dock inte i somras.

Foto: Ylva Nordin.
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Efterbevakning vid skogsbrand, juli 2018. Foto: Martin JMK [CC BY-SA 4.0].

Eftersläckningen är som regel utlokaliserad till entreprenörer som ofta är satta under stark ekonomisk press.
Arbetsbördan växlar kraftigt från år till år och omsättningen av personal är stor. Variationen i kompetens är stor och
det är säkert en anledning till att det finns problem. De små
entreprenörerna har få möjligheter att sätta av några dagar
för att gå kurs. Gratis kurser i eftersläckning finns men det
är vanligtvis tjänstemän från länsstyrelserna som deltar.
– Tidigare fanns en befattning som skogsbrandfogde.
Enligt normalbrandordningen från 1944 skulle skogsbrandfogden avsyna brandplatsen och besluta om eftervård.
Det är kanske en ordning som vi skulle vilja se igen, menade
Anders Granström.

Skogsbrukets roll

Efter Västmanlandsbranden tillsatte olika skogsintressenter
en samverkansgrupp. Den identifierade fem framgångsfaktorer som skogsbruket i olika grad kan bidra till.
•
•
•
•
•
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Motverka antändning och ha god beredskap.
Tidig upptäckt.
Snabbt och kraftigt nedtag.
Uthållig insats.
Noggrann eftersläckning.
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– Efter branden i Västmanland infann sig insikten att vi
måste förhindra att bränder uppstår i vår egen verksamhet,
berättade David Rönnblom, verksamhetsutvecklare inom
naturvård på Holmen Skog.
– Vi har gjort en branschgemensam överenskommelse
om att samråda med entreprenörer och egna maskingrupper när brandrisken är stor. Det har kostat mycket i form
av stilleståndstimmar, men vår verksamhet har inte startat
några bränder under de senaste åren.
Skogsbruket har mycket digital information att bidra
med, t ex om vägnät, terräng, vattendrag och markfuktighet. Skogsbolagen kan även understödja insatserna med
information om brandbeteende, personal och utrustning,
under överinseende av insatsledaren. Digitala kartor och
GPS är ju vardagsverktyg i skogsbruket.
När det gäller tidig upptäckt har inte skogsbruket något ytterligare att bidra med. Satellitövervakningen är inte
utbyggd för detta, så man måste lita på brandflyget. Inte
heller kan skogsbruket bidra med skogsbrandsläckning annat än att tillhandahålla ett framkomligt nät av skogsbilvägar. Nedtaget av bränder är räddningstjänstens uppgift.
Skogsbruket välkomnar skogsbrandsutredningens förslag
att säkerställa att det finns tillräckliga flygande resurser.
Av de fem största bränderna i somras var fyra ”tappade”
på grund av för tidigt avslutad insats och efterbevakning,

Bränder i Sverige 2018

Bränder i skog och trädbevuxen mark.

Bränder i skog, större än 5 hektar.

Bränder i skog, större än 50 hektar.

Bränder i skog, större än 500 hektar.
Ur Anders Granströms presentation.

trots att den initiala nedtagningen varit bra. Gränslandet
mellan avslutad insats och eftersläckning är kritiskt. Här
krävs mera resurser i form av personal och utrustning, liksom utbildning.
– Det sägs att vem som helst med en slang kan göra en
god eftersläckning men så är det inte – det måste nu anses
bevisat! Här skulle skogsbruket vilja se ett tydligare förslag
från skogsbrandsutredningen, sade David Rönnblom.
Kostnaden för efterbevakning är stor, räknat per hektar
som brunnit. Holmen hade i somras en efterbevakningskostnad på 1,1 miljoner kronor för 16 bränder över sammanlagt 35 ha. Det är nödvändigt att bli mera effektiv utan
att därför jaga kostnader.
Det är också viktigt att skapa en modell för eftersläckning i områden med många markägare. Där är det själva
organisationen som är problemet. Länsstyrelsen i Jämtland
har ett uppdrag att föreslå en sådan modell.
När det gäller återtändning är det de många små bränderna som ställer till med elände. De stora bränderna startar
inte om. Det har att göra med att brandövervakningen behåller insatsen längre och att det inte går så fort att avsluta
en stor insats.
– Vi har länge haft en bra samverkan mellan markägare
och räddningstjänsten, sade David Rönnblom. Vi formulerar det så här, inom ramen för vårt samverkansprojekt i
Västerbotten:
”Vår syn på skogsbränder är en i tid utdragen olycka där räddningstjänsten ansvarar för den akuta fasen av släckningen och
när objektet är säkerställt vidtar vårt ansvar att efterbevaka
och eftersläcka området. Det ska finnas en respekt och förståelse
för varandras roller där det gemensamma målet är att förhindra
brandens spridning så effektivt som möjligt.”
– Efter sommarens bränder kan jag se en tendens att man
vill skylla på varandra. Det måste vi undvika. Kunskapen
om skogsbränder är generellt sett otroligt låg och måste
höjas på alla håll. Vi måste ha respekt och förståelse för
varandra, samtala på ett bra sätt och ta ansvar för andras
delar när så behövs. Om vi bara gör det så kommer det att
bli bra, avslutade David Rönnblom.

Klimatets och skogsskötselns roll

Många har funderat över varför det plötsligt börjat brinna
så mycket i skogen. En teori är att klimatet har förändrats.
– Prognoserna över klimatets förändring är okontroversiella, sade Anders Granström. Vi får längre snöfria perioder, längre somrar och därmed längre perioder när eld kan
uppstå. Men den stora frågan är vad som händer med luftfuktigheten och nederbörden. De långvariga högtrycken är
dåligt kända och svåra att modellera. Men en klimateffekt
finns nog.
En annan teori är att skogsbruket har förändrat skogen
så att brandrisken har ökat, exempelvis genom att minska
lövträdsinblandningen och dika ut fuktiga områden. Borde
man i så fall gå längre tillbaka i det förebyggande arbetet
och ändra skogsskötseln?
– Jag tror inte att potentialen i att modifiera skötseln är
särskilt stor, sade Anders Granström. Vind och luftfuktighet har mycket större betydelse.
Å ena sidan är det sant att det är skillnad mellan lövträd
och barrträd. De producerar olika slags bränsle på marken
i sin närhet. Dessutom brinner inte en ren lövskog i kronan
och kan därmed inte generera samma extrema spridningshastighet som den i Västmanlandsbranden.
Å andra sidan går det historiskt inte att se någon tydlig
koppling mellan brand och skogstyp i landskapet. En kilometerbred brandfront kan gå runt enskilda skogsbestånd.
Men det finns inga goda studier av brandspridningsförhållanden i Sverige att falla tillbaka på. Frågan är inte är väl
undersökt, betonade Anders Granström.

Spridda reflektioner

Brandskyddet i Finland förtjänar ett närmare studium. Där
har man inte haft några storbränder sedan 60-talet. Kan det
bero på ett effektivt brandskydd? Finland har avtalsbrandkårer med en personell numerär som är betydligt större än
den svenska – kanske tio gånger så stor – och dessutom väl
spridd över landet. Det kan göra det möjligt att upptäcka
och släcka bränder tidigare än i Sverige.
En annan sak att fundera över är ansvarskedjan från
antändning till avslutning. I Sverige vilar den på många
KSLA Nytt & Noterat • nr 1 2019
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Skogsbrandskyddet är en fundamental resurs. Utan skogsbrandförsvar ingen skogsnäring i Sverige. Foto: USGov-USDA-FS [Public domain].

organisationer men i t ex Centraleuropa finns länder där en
och samma organisation bär ansvar för hela kedjan.
Försäkringsbolagens roll är viktig. Det finns ett försäkringsskydd för små skogsägare som täcker brandskador, berättade Johan Nitsmark från Länsförsäkringar.
En möjlighet som diskuteras är att ha en obligatorisk
brandförsäkring som skogsägare, motsvarande den obligatoriska trafikförsäkringen. Men i avsaknad av ett register
över skogsägare motsvarande det som finns för bilar är förslaget svårt att genomföra.
I samband med branden i Västmanland sponsrade försäkringsbolagen efterbevakningen med brandflyg. Försäkringsbolagen föreslog likadana åtgärder under bränderna
2018 men det blev inte så.

– Skogsbrandskyddet är en fundamental resurs, viktigare än vad många inser. Lagen om skydd mot olyckor
är väl så viktig som skogsvårdslagen. Varje år har vi några
tusen antändningar i skog och släckningen är gratis för
skogsbruket. Utan skogsbrandförsvar skulle vi inte ha någon skogsnäring i Sverige, i alla fall inte som vi känner den
idag. Min gissning är att landsbygdens avfolkning är den
viktigaste faktorn för brandförsvarets effektivitet när vi ser
framåt. Till slut måste vi också var ödmjuka. Det var vädret som startade bränderna och det var vädret som släckte
bränderna. Om de blir riktigt stora är det bara vädret som
kan stoppa dem, avslutade Anders Granström.

Skogsbruket välkomnar skogsbrandsutredningens förslag att säkerställa att det finns tillräckliga flygande resurser. Foto: Totya [CC BY-SA 3.0].

22

KSLA Nytt & Noterat • nr 1 2019

Utredningen om skogsbränderna sommaren 2018
Regeringens skogsbrandutredare Jan-Åke Björklund redogjorde för sitt nyligen avlämnade betänkande om 2018 års
skogsbränder och hänvisade också till sitt tidigare betänkande om de kommunala räddningstjänsterna.
Mycket gick bra
I ett övergripande samhällsperspektiv gick brandbekämpningen bra, även om många enskilda skogsägare drabbades
hårt och räddningstjänsterna ansträngdes till det yttersta.
Den viktigaste orsaken till att det gick bra var att räddningstjänsterna fungerade väl. Där bränderna blev stora gick man
samman och hjälpte varandra, detta utan att någonstans i
landet behöva gå ner i beredskap.
En annan viktig orsak var att samhällets samlade resurser mobiliserades: försvaret med hemvärnet, frivilliga
och spontanfrivilliga, länsstyrelser som tog sitt områdesansvar, och en lång rad myndigheter som SMHI, Polisen,
Trafikverket och Sveriges Radio. Hjälpen från utlandet genom EU fungerade också väl, något som ju ingår i vår samlade förmåga och som vi betalar för. Ingen räddningstjänst
kan vara dimensionerad för en extrem situation av denna
typ. Samhällets samlade resurser måste ställa upp och detta
skedde också på ett väldigt prestigelöst sätt. Samarbetet
var gott.
En bra sak var också att MSB tog ett tydligt ledningsansvar, kanske mer än myndigheten har formella befogenheter att göra, men ingen har protesterat. Tvärtom var det
mycket uppskattat.
En del gick mindre bra
På många ställen var man alltför försiktig i början; det gäller
både räddningstjänster och myndigheter. Alla kunde inte
tolka skogsbrandprognoserna rätt och agera utifrån detta.
Man tappade tid. Just detta att starta och att avsluta en
räddningsinsats är de svåraste avvägningarna att göra. Och
det gjordes många misstag, både vid start och vid avslut.
Andra saker kan också nämnas. Många av de som deltog var
för dåligt utbildade och övade i just skogsbrandsläckning.
De frivilliga togs inte omhand på rätt sätt överallt. Ibland
var det mera folksamling än kraftsamling. Det kunde ha
organiserats bättre. Och man utnyttjade inte tillräckligt de
resurser som finns inom skogsbruket, jordbruket och inom
entreprenadföretag. Listan kan göra längre.
Men den viktigaste orsaken till att det gick dåligt, eller för
att det var risk för att det skulle gå dåligt, var att många små
räddningstjänster inte ingick i större system. Den som ingår
i ett större system är förberedd och vet vad som måste göras. Man kan reagera på information och ta nästa steg. Den
som inte ingår i system måste agera för stunden. Man måste
be om hjälp, ringa runt till grannkommuner och göra sådant
som borde vara klart i förväg. Man måste bygga upp allt
från början. Skillnaden i tid mellan att ingå och inte ingå kan
vara så stor som mellan minuter och dagar. Utredningen har
kommit fram till att detta är den största bristen.
Som mest brann det på 9 500 ha. En liten ensam räddningstjänst kan inte hantera en sådan brand. Ljusdal har
råkat bli exemplet här, men det finns många ”Ljusdal” i
Sverige, 70–80 stycken enligt vår bedömning. De som jobbade där gjorde vad de kunde, de gjorde fantastiska insatser, men de hade inte en chans.

Utredningens förslag – hur vi kan bli bättre inför nästa
brand
Klart är att det behövs robusta organisationer. En grund för
detta finns redan. Sveriges 290 kommuner har organiserat
sig själva i 160 räddningstjänstorganisationer. Det behövs
också ledningscentraler och systemledning. Sala, som har
lärt sig av erfarenheterna från Västmanlandsbranden år
2014, är ett intressant exempel. De har en egen kommunal
räddningstjänst men de ingår också i Storstockholms ledningscentral.
Slutsatserna av detta har formulerats till ett lagförslag
innebärande att alla kommuner måste vara anslutna till en
ledningscentral med ständig bemanning. Därmed har de
tillgång till systemledning. Det är kanske utredningens viktigaste förslag.
Ett annat förslag är att förbättra de kommunala handlingsprogrammen, som är uttryck för kommunens åtagande mot medborgarna – en förteckning av vad man ska klara
av. Utredningen föreslår att MSB ska föreskriva hur de ska
se ut. MSB:s normering gör det lättare för kommuner att
jämföra och lära från andra, och den underlättar också den
statliga tillsynen.
Till dessa och andra förslag kommer en lång rad (27
stycken) rekommendationer, eller ”tips” som kan användas
som checklista. Exempel: Veta hur man tolkar och agerar på
brandskyddsprognoser. Träffa avtal i förväg med helikopterföretag. Förbättra träning och utbildning i skogsbrandsläckning. Se över rutiner och former för hur man utnyttjar
frivilliga…
Slutligen tar utredningen upp några specialfrågor.
Försvaret gjorde stora insatser i somras. Här behövs inga
nya regler eftersom det redan fungerar. Skogsbranschens
roll har diskuterats och många förslag har inkommit, exempelvis att röja skogarna nära tätorter av brandsäkerhetsskäl.
Men inga skarpa lagförslag kommer att läggas fram om detta, bara rekommendationer. Skogsbruket har redan mycket
starka skäl att skydda skogen och det var heller inte skogsbruket som orsakade bränderna i somras. Skogsbrukets gemensamma riktlinjer har varit mycket effektiva.
Det är klart att det behövs resurser men de viktigaste faktorerna är organisation och systemfrågor, är utredningens
uppfattning.
– I Räddningstjänstutredningen som lades fram i juni förra
året skrev vi att vi i framtiden kan räkna med flera stora och
komplicerade händelser på grund av klimatförändring. Vi
tog branden i Västmanland som exempel. Det tog bara två
veckor innan denna framtid inträffade. I Skogsbrandsutredningen
säger vi nu: genomför både den
första och den andra utredningens
förslag! Då får vi mycket bättre förutsättningar att klara kommande
skogsbränder, avslutade Jan-Åke
Björklund.
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Akademiens 207:e högtidssammankomst
Sammankomsten hölls i Stockholms Stadshus – det for-

mella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande banketten i Gyllene Salen. 640 gäster hedrade akademien med
sin närvaro vid sammankomsten.
Preses Lisa Sennerby Forsse öppnade aftonens sammankomst och hälsade H.K.H. Kronprinsessan Victoria och övriga gäster välkomna. Hon höll därefter sitt anförande med
titeln Mat, smak och hälsa.
Nyvalde hedersledamoten Sven Lindgren, 17 svenska
och 5 utländska nyinvalda ledamöter erhöll sina ledamotsbrev ur preses hand (nyinvalda ledamoten Linley ChiwonaKarltun kunde inte delta). Sammanlagt har 23 nya ledamöter valts in i akademien.
Årets utsedda pris- och belöningsmottagare var 17 till
antalet, varav fyra deltagit i det lag som vunnit juryns gunst
i 2018 års Caseutmaning. De hade alla äran att ta emot sina
priser ur H.K.H Kronprinsessan Victorias hand.
Tandem Forest Values, Sveriges gåva vid Finlands
100-årsfirande 2017, är ett bilateralt forskningsprogram
där medlen finansierar 12 postdok-tjänster inom områdena
Hållbar skogsskötsel och Nya produkter/processer. H.K.H
Kronprinsessan delade ut ett ”Tandem Forest Values-bevis”
form av en tavla till sju deltagande postdok och tre representanter för sådana.
Akademiens sekreterare Eva Pettersson sammanfattade
det gångna årets verksamhet inom akademien och gav några
exempel på pågående och kommande aktiviteter inom akademien.

Nye hedersledamoten Sven Lindgren.
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Högtidstalet hade rubriken Att få hjärnan att räcka längre
och framfördes av professor Martin Ingvar.
Preses Lisa Sennerby Forsse förklarade därefter den
207:e högtidssammankomsten avslutad.
Under ceremonin framförde musikerna Sara Parkman,
Samantha Ohlanders och Hampus Norén musik, bl a ur
föreställningen Nationalparken.
Den efterföljande middagen intogs i Gyllene Salen och
var komponerad med utgångspunkt från sammankomstens
tema ”Mat, smak och hälsa”. Menyn presenterades av hedersledamoten Christina Möller och vinerna presenterades
av ledamoten Carl Jan Granqvist.
Vid banketten talade Lotta Möller å alla de nyinvalda
svenska ledamöternas vägnar och nya irländske ledamoten
Shane Hamill å den nya internationella ledamöternas vägnar. Mottagaren av Akademiens Guldmedalj, Elisabeth
Gauffin, talade för alla pristagarna. Nye hedersledamoten
Sven Lindgren framförde gästernas tack för middagen.

F preses Mårten Carlsson provar fördrinkstilltugget: svensk störrom. Efter formellt möte dags för transport uppför trappan till Gyllene salen och bankett.

Nya utländska ledamöter: Markku Rummukainen Finland/Sverige, Klaus Puettmann Oregon USA, Tom Kelly
Irland, Shane Hamill Irland och Stanford Blade Canada.
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H.K.H. Kronprinsessan gör entré tillsammans med vice preses Björn Sundell.
Preses Lisa Sennerby Forsse och akademisekreterare Eva Pettersson följer.

Akademiens sekreterare Eva Pettersson sammanfattade året som gått och berättade en del om planerade aktiviteter under året som kommer.

Nya svenska ledamöter: Lars Laestadius, Per Klingbjer, Louise Hård af Segerstad, Tuija Hilding-Rydevik, Christian Hidén, Erik Hartman, Göran Ericsson och
Ann Dolling.

Pristagare fr v: Carola Wingren, Per Magnus Ekö, Sandra Lindström, Jan-Olov
Johansson, Elisabeth Gauffin, Christer Nilsson, Bengt Andersson Gull och Ulf
Emanuelsson.

Nya svenska ledamöter: Lena Åsheim, Ulf Sonesson, Caroline Rothpfeffer, Lars
Olsson, Inger Olausson, Lotta Möller, Jens Mattsson och Pär Lärkeryd.

Pristagare fr v: Joakim Swahn, Angelica Jörnling, Isabella Hallberg Sramek, Tomas Axelsson, Thorsten Rahbek Pedersen, Joakim Svensson, Christine Watson,
Kirsten Jensen och Hagos Lundström.

Preses Lisa Sennerby Forsse talade på temat Mat, smak och hälsa.

Årets pristagare:
A.W. Bergstens pris – Professor Ulf Magnusson
Nilsson-Ehlemedaljen – Professor Bengt Andersson Gull
Håstadius pris – Agr.dr Christer Nilsson
Akademiens guldmedalj – Agronom Elisabeth Gauffin
Akademiens silvermedalj – Agronom, med.dr h.c. Jan-Olov Johansson
Belöning för framstående doktorsarbete – Agr.dr Sandra Lindström
Belöning för insatser inom pedagogik och undervisning – Docent Per Magnus Ekö
Belöning för insatser inom forskningskommunikation – Professor Carola Wingren
Belöning för insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst – Skogsmästare
Hagos Lundström
Stipendium till landsbygdsutvecklare – Landsbygdsrådgivare Kirsten Jensen
KSLA:s Wallenberg-professur 2019 – Professor Christine Watson
Anders Walls landsbygdsstipendium – Lantbrukare Joakim Svensson
Anders Elofsons medalj – Agronom Thorsten Rahbek Pedersen
KSLA:s Caseutmaning 2018 – Tomas Axelsson, Isabella Hallberg Sramek, Angelica
Jörnling & Joakim Swahn
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Att få hjärnan
att räcka
längre
– Professor MARTIN INGVAR –

Vi lever i besvärliga tider där samhället erbjuder både det

som är bra och dåligt. Vi har aldrig levt så länge som idag.
Vi har aldrig haft så många friska människor över 70 som
vi har idag. Vad som också borde vara bra är att färre än
någonsin lever med begränsad tillgång till kalorier och
mer än 90 procent av världens befolkning lever i kulturer
med ständig tillgång till mat. Tyvärr innebär det också tillgång till andra saker som vi stoppar i oss själva. Det är en
magniﬁk utmaning för våra kroppar och metabola system.
Dessa system har utvecklats över miljontals år med adaptiv
förmåga att möta perioder med begränsad tillgång till mat
och kalorier. Ständigt ätande ger djupa eﬀekter på folkhälsan och vi har bara sett början.
När befolkningen blir äldre och äldre är det av stor vikt
att verkligen bry sig om hjärnans hållbarhet, eftersom framgångsrikt åldrande vilar på hjärnans funktion. Hjärnan är
grunden för autonomi, det vill säga förmågan att klara sig
själv och möjligen stödja andra. 50 procent av alla sjukvårdskostnader är relaterade till hjärnsjukdomar och hälften
av dessa kostnader har att göra med hjärnans åkommor vid
åldrande. Forskningen visar att halva sjukdomsbördan hos
äldre är möjlig att förebygga. För att ha råd med den del av
sjukdomsbördan som inte kan förebyggas är det minsta vi
kan göra att använda potentialen för prevention. Som det
har visats för tobaksbruk och användningen av bilbälten är
det möjligt att uppnå bred samsyn i samhället på en förändring av beteendet av hälsoskäl.
Jag menar att alla kunskapsförsvarare har ett gemensamt

ansvar i denna sak. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
har kanske inte insett hur viktig roll den kan spela. Efter att
rökning har minskat i vårt samhälle sitter akademien på de
två viktigaste faktorerna för hälsosamt åldrande, nämligen
vad vi äter och nycklarna till en rörlig livsstil. Närhet till en
tillgänglig natur är grunden för det.
Att förstå mekanismerna bakom störd ämnesomsättning – eller, som det kallas, metabol sjukdom – är en nyckel
till bevarandet av hjärnan. Hjärnan är ganska kräsen och
som ett högaktivt organ med begränsade lager av näringsämnen kräver den att kroppen ska klara kontinuerlig leve26
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rans av näring för tänkandet. Metabol sjukdom är närmast
ett förgiftningstillstånd där förmågan att omsätta det vi
äter på ett korrekt är nedsatt på grund av en överbelastning
av systemet med ”tomma kalorier”. Våra kroppar har stor
motståndskraft och vi kan äta på många olika sätt och ändå
behålla vår hälsa. En inuit och en vietnamesisk risbonde
äter helt olika saker – inuitmaten innehåller nästan inga
kolhydrater medan den vietnamesiske bonden äter 80–90
procent kolhydrater. Ändå är de lika hälsosamma tills de
utsätts för den moderna maten och den moderna livsstilen.
Då minskar motståndskraften eftersom de förlorar förmågan att bibehålla balansen i det metabola ekosystemet. Och
de är inte ensamma – idag är en stor del av världens befolkning ur balans.
Idag har hälften av människorna i USA diabetes eller
pre-diabetes. Det sistnämnda är ett tillstånd som föregår
diabetes och cirka 30 procent får diabetes under de närmaste 4–5 åren. Det betyder att diabetesepidemin kommer
att rekrytera mer än 20 procent av amerikanerna före år
2025. Och ja, det här är både en individuell utmaning och
en samhällsutmaning av enorm storlek. Även med insulin
och andra läkemedel som används vid behandling av diabetes, utmanar biverkningarna av sjukdomen och medicinerna
alla kroppsliga system, inklusive hjärnan.
Och, som alltid, när någonting obehagligt träffar ﬂäkten
blir det inte jämnt fördelat på deltagarna. Om du tar tunnelbanan från T-centralen och åker i sydvästlig riktning,
ökar medelvikten i befolkningen två och ett halvt hekto
per station. Folkhälsan minskar med det och naturligtvis
ökar också behovet av resurser från hälso- och sjukvården.
Livslängden är 7 år kortare och första besöket hos läkaren
för ett antal kroniska sjukdomar sker 7 till 10 år tidigare i
livet. När min farfar levde, var egna tänder ett tecken på
god social ställning. Snart kommer normalvikt anses vara
ett liknande tecken.
Problemet är att hjärnan tar stryk av en sådan livsstil.
Det är en kombination av evolution och marknadsmeka-

nismer som tillsammans lurar oss att äta vad vi inte borde
och dessutom ligga kvar på soffan. Tidigare i historien var
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kalorier knappa och ﬂera timmar om dagen spenderades för
att få mat. Lokala befolkningsstorlekar reglerades av lokal
tillgänglighet till kalorier. Överskott av kalorier är ett senkommet fenomen. Kom ihåg att 25–30 procent av svenskarna emigrerade till USA under senare delen av 1800-talet
och periodiskt förekommande dåliga tider i jordbruket var
en viktig drivkraft för detta. Hade det hänt idag med den
nuvarande migrationskrisen vet ingen om svenskarna kunde
ha kommit in i USA.
Smak och lukt har väglett oss längs vägen för att hitta i
naturen vad som är bra och ätbart. För de som inte kände
igen lukt och smak av mat som hade blivit dålig blev bestraffningen omedelbar. Man experimenterade hela tiden
och gjorde upptäckter som fermenterad mat, saltad mat,
etc., som ett sätt att utjämna perioder av bristande kaloritillgänglighet under året. Det är svårt att tänka sig att något
annat än brist på kalorier, ja rent av svält, skulle lett fram till
att kategorisera surströmming som mat.
Liksom evolutionen gav oss metoder att känna igen det
ätbara så utvecklades evolutionära mekanismer för underhåll av homeostas (d v s jämvikt) när näringen var knapp.
Vi har minst 14 hormonella mekanismer för att spara energi
(d v s kalorier) och höja blodsockret för att hjärnan ska fungera och bara 1 för att göra motsatsen. Den viktigaste genetiska mekanismen som driver vår överlevnad när vi letar
efter mat är den belöning vi får i hjärnan när vi hittar och
äter något sött. Drivet för det söta i socker ﬁnns fortfarande
där och är den främsta orsaken till epidemin av metabol
störning. En stor majoritet av kända gener som är associerade med övervikt är alla kopplade till belöningssystemet i
vår hjärna. Det är den biologiska grunden för drivkraften i
livsmedelsindustrin, växtförädlingen och indirekt för jordbruket att röra sig mot de söta produkterna. Det borde vara
obegripligt att det ﬁnns frukostﬂingor som är nästan lika
söta som mjölkchoklad. Billiga viner och ﬂera av de dyra
innehåller socker upp till 10 procent. Socker läggs till färdiggjorda måltider i olika former för att dölja det faktum att
nästan 40 procent av kalorierna i vissa matvaror är sockerarter. Modiﬁerad stärkelse, high fructose corn syrup (HFCS),
koncentrerad fruktjuice, glukos, melass, dextros är alla olika
namn för socker. Mitt personbästa på en innehållsförteckning är en produkt med nio olika tillsatta sockerprodukter.
Det ﬁnns ﬂera problem med att äta söta saker som i längden är dåliga för hälsan och hjärnan.

•
•
•
•
•

För det första blir smak- och luktsystemet korrumperat och allt som inte är sött upplevs som ointressant ur
smaksynpunkt.
För det andra blir annars oätliga produkter, som matimitationer som säljs som lättprodukter, tillräckligt attraktiva för att slinka in i munnen.
För det tredje blir ätandet en snabbﬁx när som helst på
dagen snarare än att ha måltiderna som en grund för
mänskliga relationer.
För det fjärde, söt mat ger inte mättnad i jämförelse med
mat som domineras av fett. Söt mat gör att man tenderar
att äta mer.
För det femte, när vi äter socker startas kroppsförsvars-

Martin Ingvar höll årets högtidstal.

mekanismen för att normalisera blod-sockernivån.
Insulin är bäraren av den signalen. När blodet översvämmas med detta hormon är det ett senare underskott av
blodsocker som gör att vi äter mellan måltiderna. Och
det enda som ﬁnns i kiosken är mer sötsaker och kanelbullar.
Så om det här låter dåligt, håll i er för nu kommer den
riktigt läskiga delen.
Den svenska livsmedelsmyndigheten rekommenderar
ett maximalt intag på 50 gram socker per dag, det vill säga
en dos som medicinskt sett är onyttig och ger 17 kilo socker
per år eller 10 procent av de kalorier vi äter. Men verkligheten är att vi äter någonstans inom intervallet 35–45 kilo
per person och år. Enligt engelska myndigheter beräknas
barn ha ätit allt socker som ska ätas till artonårsåldern redan i femårsåldern. Kombinera det med vetskapen om att
övervikten grundläggs tidigt hos individen så förstår man
varför midjorna från tiden då Brigitte Bardot låg på stranden på Rivieran ändrats. Dåtidens timglasformade kroppar
har ersatts av burkformade hyddor. Tvättbrädan på magen
har ersatts av en tvättmaskin.
Det största problemet är inte att en gång då och då äta för
mycket socker. Problemet är att nuförtiden sker sockerintaget dygnet runt. 80 procent av all förpackad mat i lådor eller
burkar har tillsatt socker, bröd sötas och läsk och sötsaker
adderar till problemet. Inte bara tänderna mår dåligt av detta (60 procent av 3–5-åringarna i Katrineholm har karies).
Det innebär också att de ﬂesta har en aktiverad insulinmekanism dygnet runt. Hjärnan simmar alltså i insulin
dygnet runt, och det här är inte en bra idé. Minnet påverkas
negativt av det och hjärnans bibliotekarie, som vet var alla
böckerna ska stå i hjärnans hyllor (hippocampus), påverkas
särskilt negativt. Insulin som sådant främjar inﬂammation
och insulintillväxtfaktor (IGF) och hämmar normal fettomsättning. Låt oss fundera lite på detta.
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Ökad inﬂammation och IGF-ökning innebär att cellreparationsmekanismer störs och detta ökar risken för utveckling av vissa cancerformer och framför allt diabetes.
En man som jag, som röker och har 1 nära släkting med
diabetes och ett midjeomfång över 105 cm, har ungefär 30
gånger högre risk för diabetesutveckling.
Den störda fettomsättningen på grund av allt socker
förtjänar ett speciellt omnämnande eftersom det är både
ett symptom och en mekanism för andra patologier.
Uppbyggnaden av en central fettmassa, även kallad låda på
magen, signalerar oförmågan att klara fettmetabolismen.
Ökade blodfetter, störda kolesterolnivåer och ökat blodtryck
är bara en del av problemet. Bukomfånget är inte det värsta
problemet. Det värsta problemet är att levern är översvämmad med fetter och blir ännu mer ineffektiv när den ska
göra sitt jobb. Eftersom levern försöker klara av hanteringen av ämnesomsättningen genom att öka takten påskyndar
det hormonernas metabolism, även de roliga hormonerna
som testosteron och östrogen. Beteendeforskare skyller på
smartphones för ungdomars minskade intresse för sex, men
jag menar att delar av detta ligger inom metabol störning.
Metabol störning är inte trivial. Slutpunkten för många
är diabetes typ 2, även kallat vuxendiabetes. Med diabetes typ 2 ﬁnns en tillhörande riskökning för ﬂera vanliga
sjukdomar, som högt blodtryck upp till 3 gånger, solid tumörcancer 2–3 gånger, hjärtsjukdom och stroke 3 gånger
och – viktigare – Alzheimers demens 4 gånger högre risk.
Sammantaget omfattar detta ungefär hälften av vårdens
innehåll för personer över 30 år.

Så vad måste vi göra? Vi vet att på individnivå kommer de

så kallade fyra stora att åstadkomma 90 procent av möjliga
förebyggande åtgärder. De fyra stora är att äta bättre, mer
fysisk aktivitet, sova bättre och sänka stressnivåerna. Som
ni hör har den Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
en viktig roll i detta. Utbildning i dessa frågor av alla agenter i kedjan från skog och jordbruksmark till middagsbordet
och vardagen är förmodligen den mest tillgängliga och effektiva åtgärden för att förbättra situationen.
Rådet är enkelt: Om du kan gå två kilometer – promenera tre. Om du inte kan namnge de råa produkterna i vad
du tänker äta – ät det inte. Om du har dålig sömn och hög
stressnivå – gör något åt det. Laga maten från grunden och
ta yttervarv i butiken för där ligger det nyttiga. Undvik att
köpa mat i pappkartong.
Att lyckas med att ändra vanor har tyvärr en mycket
dålig statistik. Sådana förändringar sker aldrig av sig själva.
Att främja framgång i förändring innebär utbildning, miljöinterventioner, nudging för att göra det lättare att göra
rätt, liksom ansvar från det samhällssegment som ger valen.
Vetenskap och kunskap är samhällets ryggrad och Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademien är en nyckelaktör i samhällets hälsobyggande arbete och därmed för ett hälsosamt
åldrande. Precis som vi alla vill ha hållbarhet inom skogsbruk och jordbruk behöver vi hållbara samhällssystem för
vård. Förebyggande hälsovård handlar om livskvalitet och
hållbarhet. Att spara hjärnan för resten av livet innebär att
du bör göra rätt sak nu.

KSLA:s Wallenbergprofessor ska bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn. Akademien har 2019 utnämnt Christine A. Watson från Scotland's Rural College. Hon blir
gästprofessor på SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap och Institutionen för
växtproduktionsekologi, och engageras i SLU:s fakultetsövergripande plattform Odlingssystem.
Hon kommer där att bidra till utvecklingen av hållbara odlingssystem, bland annat med fokus på
baljväxternas roll.

7

KSLA:s Wallenbergprofessor nr
Professor Christine A. Watson Scotland’s Rural College (SRUC), Storbritannien, är en

ledande forskare med inriktning på växtnäringshushållning i jordbruket. Hon har arbetat i flera
olika jordbrukssystem, bland annat öppen växtodling med olika växtföljder, uppfödning av utegrisar, mjölkproduktion samt s k agroforestry. Professor Watson kommer att arbeta tillsammans med
ledande svenska forskare kring viktiga frågor som produktion av växtproteiner och betydelsen för
miljön av olika odlingssystem. Detta är högaktuella frågor med tanke på Sveriges livsmedelsstrategi,
liksom för motsvarande arbete på europeisk och global nivå.
Med tanke på professor Watsons breda internationella nätverk kommer denna gästprofessur att
öppna nya och spännande samarbetsmöjligheter för SLU:s forskare i arbetet med att bidra till utvecklingen av uthålligt lantbruk på europeisk och global nivå.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade 12 miljoner kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien jubileumsåret 2013.
För dessa medel har KSLA inrättat sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass inom de gröna näringarna.
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Svenskt lantbruk på den
världsvida scenen
KSLA-publikationen Lantbruket i diplomatins korridorer –
En skrift om Sveriges lantbruksråd (KSLAT nr 3-2018) är en
unik samling berättelser om skeenden, i stort och smått, om
de svenska lantbruksrepresentanter Sverige sänt ut i världen
under 130 år. Skriften har samlat berättelser och speglar
interiörer som sällan nått en större allmänhet.
Vem visste till exempel att den brådskande Världslivsmedelskonferensen 1974 egentligen kom till på grund av
bristande kunskap om att Sovjetunionen i smyg köpt upp i
stort sett all tillgänglig spannmål på världsmarknaden? Det
ledde i sin tur till att Sveriges första lantbruksråd installerades i Rom. Och varför kom vi i Bryssel vid EU-inträdet
på 1990-talet att förhandla om så kallade mullade morötter
och raka gurkor?
Än viktigare är att skriften ger perspektiv på framtiden. Den senast inrättade tjänsten, den som lantbruksråd
i Peking, återknyter delvis till de lantbruksråd som skickades ut på 1920-talet för att främja svensk matexport. Trots
dagens alltmer uppkopplade värld talar all erfarenhet för
att det även fortsättningsvis krävs att vi utvecklar nära och
långvariga relationer på plats för att skapa förutsättningar
för ett ökat intresse för svenskt lantbruk och de produkter vi kan, vill och behöver sälja till andra länder. Till det

kommer ett ökat behov att på plats – och
med snabbhet – delta
och föra fram svenska positioner i olika
internationella fora,
som EU i Bryssel och
FAO, FN:s livsmedelsoch jordbruksorganisation, i Rom.
Skriften kan förhoppningsvis också stimulera agrarforskare och andra med intresse för såväl historia som framtid
till mer ingående studier. Förhoppningen är också att vår
nytillträdde landsbygdsminister, Jennie Nilsson, och hennes stab i regeringskansliet ska begrunda budskapet om ett
ökat behov av svensk lantbruksnärvaro på strategiska platser
i världen.
Berättelsen om de lantbruksråd (och deras företrädare)
som Sverige haft stationerade på olika platser i världen under så lång tid som 130 år, ger en intressant inblick i svensk
jordbrukspolitik och hur denna förändrats över tid.
Inge Gerremo
F d lantbruksråd och ordförande i redaktionsgruppen

I samband med akademisammankomsten den 13 december förra året samlades de flesta av de som medverkat i skriften Lantbruket i diplomatins korridorer
(KSLAT nr 3-2018). Det skedde under ledning av en av de tidigare lantbruksrådens uppdragsgivare, förutvarande jordbruksministern Karl-Erik Olsson, som också
medverkat med sitt perspektiv i skriften tillsammans med förutvarande jordbruksministern Annika Åhnberg.
Fr v: Pernilla Ivarsson, Fredrik Daveby, Astrid Bergqvist, Gunnar André, Tommie Sjöberg, Stefan de Maré, Cecilia Nordin van Gansberghe, Karl-Erik Olsson, Annika
Söderberg, Inge Gerremo, Ingemar Nilsson och Bengt-Olof Svensson. Foto: Per Eriksson.

KSLAT nr 3-2018 går att beställa i tryck eller hämta som pdf här: https://www.ksla.se/publikationer/kslat/kslat-nr-3-2018/
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Foto: 705847/Pixabay.

Utmaningar för

FRAMTIDENS VILTFÖRVALTNING
KSLA:s viltförvaltningskommitté samlade en rad olika aktörer
och intressenter för att identifiera olika aspekter som påverkar
dagens och framtidens viltförvaltning. Det blev en framtidsspaning som resulterade i en lång rad utmaningar att ta tag i
Text: JONATAN FOGEL
inom viltförvaltningen.
Viltförvaltningskommittén har till uppdrag att bidra till
utformandet av förbättrade processer och metoder för förvaltningen av vilt. Som en del i sitt inledande arbete arrangerade denna nystartade kommitté en framtidsspaning för
att identifiera olika aspekter som kan påverka dagens och
framtidens utmaningar för viltförvaltningen. Det ska hjälpa
gruppen att analysera konsekvenser av förvaltningen och se
vilka åtgärder som är möjliga att genomföra.
Spaningen började med att inbjudna aktörer presenterade de, enligt dem, största utmaningarna för den svenska
viltförvaltningen om tio år eller senare. Även om de inbjudna aktörerna hade en gemensam grund i att världen vi
lever i förändras snabbt, kunde vi konstatera att kommittén gjort ett digert arbete för att samla aktörer med olika
perspektiv. Det framgick tydligt av deras beskrivningar av
förvaltningen och dess utmaningar.

ställer större krav på de som arbetar i förvaltningsorganen,
inbegripet framtida kunskapsförsörjning.
Klimatförändringarna gör det också nödvändigt att
förvaltningen förhåller sig flexibel till just förändringar.
En utmaning blir att flytta blicken från artperspektiv till
förvaltning av ekosystem. Vid ekosystemförvaltning är det
viktigt att ha data på populationernas storlek och att föra
avskjutningsstatistik. Flexibiliteten ligger i att anpassa förvaltningen till fastställda mål, så kallad adaptiv förvaltning.
En annan uppgift blir att skapa en mer integrerad förvaltning för att skapa ett hållbart nyttjande av resurserna
och samtidigt ge viltförvaltningen en roll i restaureringen
av den biologiska mångfalden. En sådan förändring skulle
medföra att viltförvaltningen blir intressant för fler människor – med en kanske krokigare väg till gemensamma beslut kring övergripande frågor på landskapsnivå som följd.

Allt snabbare förändringar, som exempelvis klimatförändringar och förvaltningens utveckling från få till många inblandade aktörer, ökar behovet av kunskapsspridning inom
viltförvaltningen. Samtidigt anses den allmänna kunskapen
om skogen minska och ersättas av specialkunskaper. Det

Urbaniseringen och ökande viltstammar är pågående om-
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ställningar som påverkar viltförvaltningen. Här gäller det
att utveckla färdigheter för att ta hand om viltstammarna
trots att allt fler bor i städerna. Det är viktigt att belysa
relationen mellan stad och land i detta sammanhang och att

bibehålla respekten för både jakt och viltförvaltning utan att förvaltningen
för den skull fastnar i gamla hjulspår.
Som bekant är skogen arena för många verksamheter och på senare tid
har intresset för viltbruk och naturturism ökat. Viltbruk, till exempel jakt och
fiske, får allt större ekonomisk betydelse och kan numera betraktas som en
näring i sig, vilket ökar antalet aktörer i skogen. Det gör att viltbruk behöver
ses som någonting annat än en hobby för att få plats inom förvaltningen. Det
i sin tur kräver att de olika näringarna har kunskap och insikt i varandras
förutsättningar och behov.
I jakthänseende går från fokus på en art – särskilt älg - till komplexiteten
med jakt på många nya arter. Det är ytterligare ett förändringsperspektiv.
Här kommer det att handla om att förena olika upplevelsevärden med långt
gången professionalisering av jakten och att aktörerna tillsammans beslutar
om vilka djur som ska jagas och hur stora stammarna ska tillåtas att vara.
Att fokusera på individen var ett ytterligare perspektiv vi tog med oss
från framtidsspaningen. I och med att omvärlden förändras behöver individer
ständigt tolka de nya situationer de befinner sig i. Här måste viltförvaltningen
vara lyhörd för individens tolkningar av situationen och matcha tolkningarna
mot strategier för viltförvaltningen. Uppgiften blir att skapa och stärka til�liten mellan individer och grupper som är en del av förvaltningen.
Jag tar med mig hur viktigt det är att olika intressenter och aktörer träffas för
att identifiera och samtala om likheter och olikheter i perspektiven på viltförvaltningen. Att mötet sker hos KSLA som erbjuder en neutral arena bidrar
sannolikt till ett respektfullt och trevligt samtal där deltagarna får möjlighet
att lära sig av varandra. Trots olika bakgrunder, perspektiv och kunskaper
tycks målen med viltförvaltningen vara gemensamma.
Spaningen avslutades med att deltagarna diskuterade hur de identifierade framtida utmaningarna ska mötas. Viltförvaltningskommittén kommer
att sammanställa slutsatserna av dessa diskussioner och de som levereras vid
kommande möten med fler aktörer i viltförvaltningen. Dokumentationen
kommer att ligga till grund för Viltförvaltningskommitténs fortsatta arbete.

Foto: Wildfaces/Pixabay.

Vår senaste publikation
KSLAT 1-2019 Farsoter i Sverige
Hur historien påverkar vår framtid
Pest, boskapspest och mjältbrand räknas alla tre som farsoter, det vill säga smittsamma sjukdomar som kan spridas fort i stora utbrott. Boskapspesten härjade som värst under 1700-talet
och krävde hundratusentals djurs liv. År 2011 kunde man dock förklara boskapspesten utrotad.
Klimatförändringar, befolkningstillväxt, krig och folkvandringar gör att nygamla smittämnen
rör sig över jordens yta. Det medför att det historiska perspektivet åter får stor aktualitet.
Pest och mjältbrand förekommer fortfarande globalt – mjältbrand även i Sverige. Här har det
sedan 1981 förekommit fem mjältbrandsutbrott, senast i Omberg 2016. Mjältbrandsbakterier
kan överleva upp till 100 år i jorden, vilket gör den historiska kunskapen central för att till exempel förutse var nya utbrott skulle kunna uppstå. Vilka lärdomar finns att dra från källor om
äldre utbrott? Hur är förutsättningarna för utbrott och smittspridning idag? Hur ser kunskapsläget ut?
Redaktör: Marianne Elvander.
48 sidor.
ISBN tryckt: 978-91-88567-24-6, digital: 978-91-88567-25-3

Akademiens publikationer går att beställa på vår hemsida, ksla.se – och oftast även att hämta som pdf!
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Försöksparkerna, en del av skogsvetenskapens historia

”Försöka
duger ju”

KSLA-ledamoten Lars Kardell har
Nybruk
skrivit en liten historik om de första svenska
et. Förs
ökspark
ens gäs
tförläg
skogliga försöksparkerna, Om våra försökspargning m
ed själv
hushåll
kers tillkomst och första trevande steg (1918–1930)
i Siljan
sfors.
(Institutionen för skoglig landskapsvård, rapport 131.2018). Hans intention är att följa idén
om skogsförsök och försöksparker bakåt i tiden,
Först 1902 bildas Forstliga försöksanstalten, som efter
teckna den tidsanda som rådde och undersöka tre år bytte namn till Statens skogsförsöksanstalt. Det var
personrelationerna kring beslutet att inrätta 30 år efter att en motsvarande institution bildats i Tyskland,
den stora inspirationskällan till mycket av den svenska
Text: PER ERIKSSON
försöksparker.
skogsforskningen. En betydelsefull person för den svenska
Det är nog som Lars Kardell säger, att försöksverksamhet
i sin mest rudimentära mening är lika gammal som lantbruket självt. Men det är först när man gör vetenskap av
försöken, under 1700-talet, som försök inom olika områden
får en mer systematisk karaktär och institutionaliseras.
De agrara verksamheterna är bland de första som ges
en mer vetenskaplig prägel. Kongl. Landtbruks-Academien,
det som idag är Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,
startade sin verksamhet 1813 och var för svensk del i stort
sett startskottet för en mer vetenskaplig inställning till lantbruk. Lantbruksakademien startade också ett experimentalfält för försök i Frescati utanför Stockholm år 1816.

På det skogliga området gick det trögare. Först i mitten av 1800-talet kan skönjas mer allvarliga diskussioner
om vikten av skogliga försök. V. M. Thelaus, direktör på
Skogsinstitutet, föreslog i sin Skogarne och skogsväsendet
från 1865 att uppföra försöksanstalter spridda över landet.
Han förespråkade långliggande försök och att anstalterna
skulle läggas upp så att de inte var beroende av vilken personal som såg över försöken. Med andra ord ett uttryck för
objektivitet. Det blev inget av Thelaus förslag. Även Axel
Cnattingius, redaktör för Tidskrift för skogshushållning,
förordade försöksanstalter. Den rådande uppfattningen var
dock att ”skogen sköter sig själv, så några försöksanstalter
behövs inte”.
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försöksanstaltens tillkomst var Gunnar Schotte. Han var
assistent vid anstalten när verksamheten startade och dess
chef från 1912 till sin död 1925. Schotte var också aktiv vid
bildandet av Svenska Skogsvårdsföreningen som kom igång
samma år som Statens skogsförsöksanstalt.
Försöksanstalten var främst inriktad på skogsfrågor
i södra och mellersta Sverige men riktade ett allt större
intresse mot de norrländska skogarna, där man under decennier haft föryngringsproblem. Försöksanstalten satte
den naturvetenskapliga avdelningen på att undersöka saken men arbetet gick trögt. 1916 inrättades en särskild
Norrlandsavdelning.

Gunnar Schotte lämnade 1918 ett förslag om att inrätta
försöksparker, troligen inspirerad av tyska motsvarigheter.
Förslaget höll på att falla mellan stolarna men fångades
upp genom en skrivelse av Sveriges Skogsägareförbund.
Ett förslag lämnades in till Kungl. Maj:t hösten 1919 och
1921 öppnade den första försöksparken vid Siljansfors. En
ytterligare park öppnade i Svartberget-Kulbäcksliden vid
Vindeln två år senare. Efter ytterligare två år invigdes en
sydlig försökspark i Tönnersjöheden.
Lars Kardell lägger stor vikt vid Gunnar Schottes skicklighet och envishet när det gäller att få försöksparkerna till
stånd, och menar att hans förmåga att överbrygga konflikter liksom hans arbetskapacitet var enastående. Han hade
samtidigt troligtvis hjälp av sina personliga kontakter med
beslutsfattarna i ärendet. Till exempel var Gunnar Schottes

Försöksparkernas främsta uppgift var att genom gallringsförsök undersöka olika ingrepps betydelse för det kvarvarande beståndet. Men de skulle också vara
mönsterskogsbruk och exkursionsmål för specialister av olika slag. Här Norrlands skogsvårdsförbund på en exkursion i Siljansfors 1922. Gunnar Schotte i första
raden något till höger om mitten, med rocken över armen.

äldre bror Axel Schotte civilminister i den regering som
fattade beslut om försöksparker, men någon korrespondens
som antyder att de diskuterat frågan finns inte.

Den svenska statens syn på skog formades av flera delvis
motstridiga intressen. Jägmästare och biologer, med sina
respektive utgångspunkter i praktik och teori, kunde se
olika på skogen. Och det allmännas inneboende långsiktighet kunde gå på tvärs mot de privata skogsägarnas mer
ekonomiska kortsiktighet.
Detta är naturligtvis en förenkling. Teori utgör en viktig
komponent för jägmästarna och långsiktighet är viktig även
för skogsägarna, men det statliga ansvaret för försöksverk-

samheten motiverades av skogsskötselns långa tidshorisont,
men också som ett sätt att minimera den subjektiva bedömningen.
Det finns goda möjligheter att fördjupa sig i hur den
svenska skogsvetenskapen utvecklade sig under 1900-talets
första hälft. Samtidigt med att Lars Kardells historik över
försöksparkerna kom ut disputerade Jimmy Jönsson från
Lunds universitet på avhandlingen Den biologiska vändningen. Biologi och skogsvård 1900–1940. Försöksverksamheten
utgör där en del av historien kring hur den svenska skogsvetenskapen formerades, men stannar vid just den vetenskapliga sidan av saken. Det återstår med andra ord att följa de
vetenskapliga rönen ut i skog och mark.

Nytt om ledamöter
Miljöpriset 2019 till KSLA-ledamoten Svante Axelsson, en guldkvist till KSLA-ledamoten Urban Emanuelsson.
Miljödebattören och nationella samordnaren Svante Axelsson har fått Sveriges
Ingenjörers miljöpris på 75 000 kronor "för
sin förmåga att väcka entusiasm och engagemang för miljöfrågorna, inte minst i sin
roll som nationell samordnare för Fossilfritt
Sverige".
Sveriges Ingenjörs miljöpris är en årlig belöning till personer som i massmedia på ett
förtjänstfullt sätt informerat om miljöproblem och åtgärder för
att förbättra miljön.
www.sverigesingenjorer.se/aktuellt-och-press/nyheter/miljopriset-2019/

Fil.dr Urban Emanuelsson vid Centrum för
Biologisk Mångfald får Föreningen Skogens
guldkvist den 10 april "för att han synliggör
kulturlandskapets miljövärden. Som forskare och folkbildare hjälper han oss att se den
artrikedom och de många andra värden som
kan skapas och bevaras i kulturlandskapet.
Det gör att han sticker ut i en naturvårdsdebatt som mest kretsar kring bevarandet av
mer eller mindre orörda skogar."
Guldkvisten går till personer som på det nationella planet
gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk.
www.skogen.se/nyheter/guldkvistar-till-kunskapsspridare
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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

Per-Anders Algerbo

SLO-fonden

227 000

Slutna påfyllningssystem för växtskyddsmedel

Astrid Almkvist

Nilsson-Aschans stipendiefond

21 000

International Conference on Equine Exercise Physiology, Lorne, Australien,
november 2018

Helene Andersson Linefur

Svensk växtnäringsforskning

125 000

Bedömningsverktyg för P-läckage från åkermark

Sara Aneljung

Edvard Nonnens stipendiefond

20 000

Extreme weather design – sustainable and resilient design for vulnerable
areas in Bali, Indonesia

Ann-Sofi Bergqvist

Nils Lagerlöfs fond

60 000

Kan klöver användas som en lokalt producerad proteinkälla till suggor utan
att orsaka reproduktionsproblem?

Anne-Lie Blomström

Carl-Fredrik von Horns fond

100 000

Förekomst av vektorburna virus i Sverige

Signe Christerson

Alrik Örborns stipendiefond

25 000

Utbytesstudier i Guelph, Kanada

Mikael Dahlvik

Nilsson-Aschans stipendiefond

7 154

Quasi-experimental methods in agricultural, food and environmental
policy analysis

Joanna Ederyd

Edvard Nonnens stipendiefond

20 000

Extreme weather design – sustainable and resilient design for vulnerable
areas in Bali, Indonesia

Björn Edlund

SLO-fonden

25 000

Forest Engineering Conference, Rotura, Nya Zeeland, april 2018

Linda Engström

C G Johnssons och hans arvingars
fond

6 000

African Studies Association UK, Birmingham, England, september 2018

Johanna Fagerström

SLO-fonden

90 000
90 000

Teknisk utveckling/app, Skol-SM i plöjning med traktor/häst, brukskörning
och -ridning, brukshästverksamhet

Johanna Fahlgren Brodin

Alrik Örborns stipendiefond

25 000

Utbytesstudier i Guelph, Kanada

Benjamin Forsmark

Gunnar och Birgitta Nordins fond

125 000

Kväveinducerad fosforbrist – produktion och fastläggning av kol i nordliga
skogsekosystem

Stefania Giacomello

Carl-Fredrik von Horns fond

75 000

Transcriptional studies of cone development in Norway spruce

Ann Grubbström

Carl-Fredrik von Horns fond

50 000

Svenska gårdar slår igen – en möjlighet för bönder från andra länder?

Abdulai Guinguina

Carl-Fredrik von Horns fond

15 000

12th World Conference on Animal Production, ASAS-CSAS Annual
Meeting & Trade show, Vancouver, Kanada, juli 2018

Erik Hallberg

Hem i Sverige-fonden

100 000

Storskiftet av utmarken i Sverige 1749–1827

Karin Hamnér

Svensk växtnäringsforskning

96 000

Bor i svensk växtproduktion – behov av reviderade riktlinjer?

Susanne Hasselberg

Alrik Örborns stipendiefond

25 000

Utbytesstudier i Manitoba, Kanada

Shakhawat Hossain

Adolf Dahls fond

150 000

Effects of crop rotations with Brassica napus, L. to control root rot in clover

Emma Hurri

Nils Lagerlöfs fond

100 000

Influence of non-sperm cells in the ejaculates of young bulls on sperm
quality and fertility

Maria Immaculata Arifin

Carl-Fredrik von Horns fond

100 000

PrP K109Q mutation, altered Cu and Zn levels on aggregation, confirmation
and processing of PrP

Staffan Jacobson

Svensk växtnäringsforskning

125 000

Skogsgödslingens långsiktiga effekter på markens fält- och bottenvegetation

Carl-Fredrik von Horns fond

50 000

Vegetationsutveckling av naturlika planteringar för ökad trygghet

Märit Jansson

Fonden för markvård till minne av
Sanders Alburg

80 000

Vegetationsutveckling av naturlika planteringar för ökad trygghet

Johanna Karlsson

Svenska Vallföreningens fonder

13 236

International Symposium on the Nutrition of Herbivores, Clermont-Ferrand,
Frankrike, september 2018

Hugo och Emma Björkmans minnesfond

40 000

Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond

38 000

Gun Lidestav

SLO-fonden

9 969

IUFRO Small-scale forestry conference, Vaasa/Umeå, juni 2018

Ann-Kristina Lind

SLO-fonden

240 000

Moocall, en sensor med koll på kalvningar

Cecilia Lindahl

SLO-fonden

248 157

Risker och säkerhet i samband med drivning av köttdjur till klövverkning

Åsa Lankinen

Växtpatogen-interaktioner och tolerans mot infektion: Phytophthora och
vild Solanum

→
34

KSLA Nytt & Noterat • nr 1 2019

Akademiens remissvar sedan sist
Här återges endast akademiens övergripande synpunkter på remissen och i förkortad form.
Alla remissvar går att hämta i sin helhet på akademiens hemsida, www. ksla.se, under rubriken Remisser.
Synpunkter på Skogsstyrelsens rapport Skogsskötsel med nya möjligheter (dnr 2016/1277, till Skogsstyrelsen den 7 feb 2019)
KSLA:s övergripande synpunkter:
En hög skogsproduktion är ett centralt medel för att uppnå en uthållig utveckling och KSLA ser positivt på att Skogsstyrelsen har
bjudit in skogsbruket, forskningen och andra intressenter att ge
förslag på produktionshöjande åtgärder. Detta skapar ett engagemang och delaktighet som ligger i linje med den skogspolitiska
principen att skogsägarna ska bruka skogen i frihet under ansvar.
Processgruppen för skogsproduktion har åstadkommit en bra
genomgång av förutsättningarna för skogsproduktionen i Sverige
och beskrivit både vilka möjligheter och hot som skogsbruket står
inför. Rapporten representerar ett tydligt ställningstagande kring
skogsproduktion och den innehåller ett flertal förslag, som till samhällets gagn kan främja skogsbruket.

KSLA vill samtidigt peka på vikten av en fortsatt evidensbaserad
utveckling av skogsbruksmetoder och då inte minst behovet av att
kunskap och kompetens för implementering säkerställs. För skogsbruket är det avgörande att nya metoder kan utvecklas och testas
i praktiskt relevanta skalor, så att både fördelar och potentiella risker kan utvärderas. KSLA vill därför särskilt framhålla betydelsen av
adaptiv förvaltning, genom vilken ett fruktbärande samarbete mellan forskning och praktik kan utvecklas och ständiga förbättringar
uppnås.

https://www.ksla.se/remisser/remissvar/remiss-skogsskotsel-med-nya-mojligheter/

Till

Ur

Belopp

Ändamål

Kersti Linderholm

Hem i Sverige-fonden

125 000

Självförsörjningsgraden för Sveriges livsmedelskonsumtion

Carl-Fredrik von Horns fond

55 000

Johan Lundqvist

Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond

45 000

Peter Lundqvist

SLO-fonden

13 000

Medverkan vid The International Congress on Rural Health, Lodi, Italien,
september 2015

Ann-Helen Meyer
von Bremen

Axel Melanders fond

20 000

Rysk mat på ryska tallrikar

Lars Mogren

Adolf Dahls fond

160 000

Förekomst av potentiellt antibakteriella polyfenoliska ämne på bladytan
hos spenat, post harvest

Adolf Dahls fond

125 000

Hem i Sverige-fonden

55 000

Boel Nordgren

Carl-Fredrik von Horns fond

30 000

Agdatorps kvinnliga trädgårdsskola 1900–1910: en av Sveriges första
trädgårdsutbildningar för kvinnor

Felicia Norén

Nilsson-Aschans stipendiefond

25 000

Utbytesstudier på University of Saskatchewan, Kanada

Anna Ottenhall

Carl-Fredrik von Horns fond

100 000

Nya material från skogen: Rent vatten med pappersfilter som fångar
bakterier

Marie Sjölund

Carl-Fredrik von Horns fond

120 000

Förekomst av inälvsparasiter i svenska grisbesättningar – en pilotstudie

Dianne Staal Wästerlund

SLO-fonden

12 000

Scandinavian Society of Forest Economics, Helsingör, Dahmark, maj 2018

Therese Strimell Flodqvist

Nilsson-Aschans stipendiefond

25 000

Praktik på Sveriges ambassad i Dar es Salaam, Tanzania

Mats Wallenius

Carl-Fredrik von Horns fond

150 000

Tandem Forest Values

Hanna Williams

Hem i Sverige-fonden

150 000

The effect of cropping system diversity on soil health

Björn Wiström

Carl-Fredrik von Horns fond

105 000

Pocket woods – adaptive gestaltning av urbana skogsfragment genom
plantering

Lina Wu

Nilsson-Aschans stipendiefond

11 483

Kolfastläggning för vallodling – analys av resultat från svenska
långliggande fältförsök och modeller

Linnéa Åström

Alrik Örborns stipendiefond

25 000

Utbytesstudier på Lincoln University, Nya Zeeland

Jenny Öhlin

J.M. Svenssons donationsfond

25 000

Utbytesstudier på University of Saskatchewan, Kanada

Åsa Myrbeck

Etablerande av transgen zebrafisk-stam för studier av endokrinstörande
effekter av jordbrukskemikalier

Effekten på markens kvävelevererande förmåga efter flerårig odling av
olika typer av fånggrödor
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Kalendarium
9 april – Seminarium inom Skogsnäringsveckan

8 maj – Rundabordssamtal*

Trämekanisk industri i en globaliserad värld (samarr med IVA)

Myndighetsutövning och äganderätt

Kraven på hållbar utveckling och klimatfrågan talar för ökad användning av trä. Vi belyser globala drivkrafter och svensk trämekanisk
industris möjligheter och nyckelroll i svensk skogsnäring.

Här kommer inbjudna myndigheter, viktiga för företagarna inom
jord- och skogsbruk, att ge sin syn på hur äganderättsliga aspekter
hanteras i myndighetsutövningen och utbyta idéer och erfarenheter.

11 april – Akademisammankomst*

9 maj – Akademisammankomst*

Nya visioner för landsbygden

Vårexkursion till Wanås, norr om Kristianstad

Om samhällsbyggnad bortom samhällsnoderna. Med utgångspunkt i
boken Nya visioner för landsbygden berör vi sökandet efter livskvalitet,
kulturens roll och situation i våra landsbygder.

Förmidddag: Godset med mjölk- och nötköttsproduktion, skogs- och
jordbruk, jakt och viltvård. På eftermiddagen, en dag före bokarnas
lövsprickning, besöker vi konstparken.

23 april – Seminarium

15 maj – Seminar

Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

Will new plant breeding techniques have a future in the EU?

Livsmedelsexport är en central del av den svenska livsmedelsstrategin. Hur ska livsmedelssektorns olika aktörer, privata som offentliga,
gemensamt kunna uppnå målet om en fördubbling av exporten?

EU Court of Justice says if a plant breeder has used e.g. CRISPR/Cas9,
the resulting plant shall be regulated as a GMO. What will the consequences of this be for agriculture in Europe?

8 maj – Seminarium

19–26 juli – Enaforsholmskursen

EU och skogen – effekter för svensk skogsnäring
EU-besluten har stor betydelse för den svenska skogsnäringen. Vi
inventerar vad som hände under den senaste mandatperioden och
diskuterar vilka frågor som kommer att dryftas under nästa period.

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

Reservation för ändringar. Arrangemangsprogrammet uppdateras kontinuerligt. Alla arrangemang sker i KSLA:s lokaler, Drottninggatan 95 B i
Stockholm och är öppna 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).

Nominera till akademiens priser och belöningar
Förslagen ska vara inne senast den 15 april 2019 och gälla följande priser och belöningar: Akademiens kulturpris till Ulf och Greta
Renborgs minne, Akademiens silvermedalj, Akademiens belöning för framstående doktorsarbete, Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning, Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation,
Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst och Akademiens stipendium för framstående insatser till gagn för landsbygdens utveckling. Nominering inkl skriftlig motivering görs på särskild nomineringsblankett som
ska vara KSLA tillhanda senast den 15 april 2019. Utdelningen sker vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2020.
Information om priserna/belöningarna, nomineringsblankett och vilken adress den ska skickas till finns här: http://bit.ly/KSLA_Priser

Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans Fond

söker Dig
som vill...

lyfta fram
gröna näringar för
en bredare publik
innovativt
utvecklande
förtroendestärkande

Ansök om projektstöd senast den 3 maj
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