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Sekreteraren 
har ordet

Foto: Erik Cronberg.

I detta nummer av KSLA Nytt & Noterat hittar du en re-
presentativ palett av KSLA:s internationella arbete. Ett 
flertal aktiviteter har genomförts och några har med bravur 
avslutats efter flera års intensivt arbete. 4D4F – Data Driven 
Dairy Decisions for Farmers – är ett lyckat EU-projekt där 
KSLA bistått både kunskapsmässigt och administrativt. 
De allt större mjölkbesättningarna ställer allt högre krav 
på ledning och styrning, vilket är en utmaning inte minst 
med tanke på djurhälsan. Inriktningen på projektet har 
passat KSLA utmärkt eftersom syftet har varit att skapa 
ett nätverk mellan forskning och praktik som i sin tur har 
genererat ökad kunskap och i förlängningen tillämpning av 
ny teknik i lantbruket. 

Kanske får akademiens ledamöter ytterligare vidgade 
vyer på detta när KSLA ordnar en exkursion för dem till 
Polen den 18–20 september. En uppdatering på dagsläget 
inom polskt lantbruk och en glimt in i framtiden utlovas då. 

EU-valet har väl ingen missat och valdeltagandet var två 
procentenheter högre än valet 2014, vilket tyder på ett ökat 
intresse. Men vet vi egentligen mer om EU:s arbete nu än 
vid valet 2014? Arbetet inom EU kan inte nog belysas och 
vid ett i raden av KSLA:s seminarier var EU och skogen 
fokus för diskussionen. Klimat, energiförsörjning och cir-
kulär ekonomi ligger högt på EU-agendan och vi kunde 
konstatera att hårt arbete behövs i parlamentet för att höja 
kunskapen om det hållbara svenska skogsbruket.

Jag deltog nyligen i den årliga EAT-konferensen där den 
globala livsmedelsförsörjningen var i fokus. Alla typer av 
proteiner diskuterades och mat från vatten inte minst. Det 

är lätt att glömma att fisk inte bara är fisk utan att olika 
arter har både olika näringsinnehåll och olika miljöavtryck. 
Dryga 50 procent av jordens befolkning är beroende av akva- 
kultur av något slag och behovet och intresset bara växer. 

Barry Costa-Pierce från University of New England 
i USA är den fjärde i raden av sju Wallenbergprofessurer 
inom det forskningsprogram som var en gåva från Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse till KSLA:s 200-årsjubileum. 
Barry Costa-Pierce är en ledande forskare inom områdena 
fiske och vattenbruk och specialiserad på utvecklingen av 
hållbara system för akvakultur inklusive ekologiska, eko-
nomiska och sociala hållbarhetsaspekter. Han har varit 
knuten till Göteborgs universitets nationella centrum för 
marin vattenbruksforskning (SWEMARC) under denna 
tid. Barry Costa-Pierces fasta övertygelse är att ekologiskt 
vattenbruk är en nyckel till framtidens hållbara livsmedels-
system – men han ser också problem i att verksamheten på 
många platser i västvärlden är så hårt reglerad att den är svår 
att etablera. Detta diskuterades vid vårt KSLA Wallenberg-
seminarium i mars.

Till hösten ser vi fram emot att stöta och blöta akademiens 
inspel till forskningspropositionen. För att förankra skriv-
ningarna inom akademien kommer alla våra ledamöter att 
bjudas in till en hearing i frågan. Vi gissar på livliga diskus-
sioner!

Glad sommar till er alla!

Eva Pettersson
Akademisekreterare och vd

KSLA på den globala arenan
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Den snabba globala urbaniseringen medför ett ökat behov 
av nya flerfamiljshus. Detta i kombination med ett ökande 
intresse för klimatsmart boende gör att träbyggandet kom-
mer att öka. Den prognosen gör Mikael Eliasson, direktör 
för Svenskt Trä. Det ligger i tiden att bygga i trä och den 
globala efterfrågan förväntas öka med 13 procent fram till 
år 2025. Framför allt är det i Asien som befolkningen växer 
och nu när denna tillväxt framför allt sker i städer går man 
från låga enfamiljshus till höga flerfamiljshus. Detta kombi-
nerat med att ljust nordiskt trä är trendmässigt rätt i denna 
del av världen gör marknadsprognosen god, menar Mikael 
Eliasson.

Svenska företag har en god framtid
Inför framtiden ligger den svenska trämekaniska industrin 
bra till produktivitetsmässigt och svenska företag är dess-
utom framstående inom produktutveckling och innovation. 
Så svenska företag står sig sannolikt bra i den framtida kon-
kurrensen. Två goda exempel på svenska företag som lyck-
ats väl med sin trämekaniska industri är SCA Wood och 

Derome. Bägge satsar stort på vidareförädling av trävaror, 
men var och en på sitt eget vis.

SCA har under de senaste tio åren satsat två miljarder 
kronor i sina sågverk och hyvlerier och ökat produktionen 
från 1,8 till 2,2 miljoner sågade kubikmeter. Samtidigt har 
SCA, för att öka produktiviteten, minskat antalet sågverk 
från elva till fem. SCA styr bort från grossister och riktar 
sig genom högre förädlingsgrad mot kunder inom industri 
och byggvaruhandel.

Derome, som idag är Sveriges största familjeägda trä-
industri, har siktet inställt ännu längre bort i förädlings-
kedjan. Runt sina fem betydligt mindre sågverksenheter 
växlar Derome upp förädlingen till färdig husbyggnation.

SCA och Derome har gjort två olika vägval. SCA med 
storskalighet och export i blickfånget medan Derome siktar 
på mot mindre volymer men med högre förädlingsgrad via 
egna svenska husbyggen. Dessa två exempel visar på bred-
den hos svensk träindustri och att det finns flera alternativa 
vägar till lönsamhet och framgång.

Ett globalt behov av klimatsmart byggande kombinerat med ökad urbanisering medför 
att efterfrågan på trävaror sannolikt kommer att öka. Samtidigt begränsar tillgången på 
skog möjligheterna att öka produktionen. Mot bakgrund av denna kluvna bild är en fort-
satt strukturomvandling av branschen att vänta. Detta diskuterades vid ett seminarium 
hos KSLA den 9 april. Text: PÄR LÄRKERYD

Trämekanisk industri

i en 
globaliserad värld

Området Futurå Gavlar i Växjö där Derome uppför bostadsrättshus. Källa Deromegruppen.

Gerd Altmann/Pixabay.
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Bristen på råvara är ett hot
Mikael Eliasson ser framför allt en stor potential i Kina, 
USA och Nordafrika. Han anser samtidigt att vår export 
till dessa länder, som under de senaste 20 åren nästan tre-
dubblats, riskerar stagnera på grund av bristen på inhemsk 
skogsråvara. Mikael Eliasson menar att vi har en marknads-
potential som är större än råvarutillgången.

Läget i Sverige är dock inte unikt. Riktar vi blicken mot 
en gigant i sammanhanget, Kanada, blir likheterna stora. 
Den trämekaniska industrin i Kanada är mångdubbelt större 
än den svenska men även här syns en tillbakagång i produk-
tionsvolym på grund av virkesbrist. Avverkningsvolymerna 
är på väg nedåt i Kanada på grund av skadeinsekter, bränder 
samt att statlig mark förs över till landets ursprungsbefolk-
ning.

Det blir allt viktigare för den trämekaniska industrin i 
Nordamerika att säkerställa tillgången på skogsråvara och 
detta medför sannolikt att fler svenska sågverk är intressanta 
för uppköp av stora sågverksföretag från Kanada och USA, 
säger Lars-Göran Sandberg, vd för Timwood AB. Han är 
seniorrådgivare åt den kanadensiska sågverksjätten Canfor 
som nyligen köpte 70 procent av den svenska sågverkskon-
cernen Vida. Lars-Göran Sandberg ser enbart två områden 

Seminariets moderator Lars Idermark (koncernchef Södra) i samspråk med 
Mikael Eliasson (direktör Svenskt Trä) om utmaningen att öka tillgången på 
svensk skogsråvara. Foto: Pär Lärkeryd.

Marknadsutsikterna för sågade trävaror från Sverige ser mycket goda ut men vår export riskerar minska på grund av råvarubrist. Foton: Ylva Nordin.
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Sverige har historiskt sett haft en framgångsrik skogs-
sektor. Den framtida konkurrenskraften för skogssektorn 
kommer att avgöras av möjligheter att ytterligare öka för-
ädlingsgraden i produkterna och att fortsätta upprätthålla 
en produktivitet i världsklass. Det betyder att rekrytering 
av kompetenta personer till näringen, akademin och myn-
digheterna blir en fortsatt central uppgift och att kunskaps- 
och kompetensförsörjningen även fortsättningsvis blir kri-
tiska frågor för skogssektorn.

Det var en viktig utgångspunkt när KSLA år 2013 startade 
Kommittén för kunskaps- och kompetensförsörjning. Kom-
mitténs uppdrag var att stärka konkurrenskraften och inno-
vationsförmågan i svensk skogsnäring genom att:

• Lägga fram substantiella utbildningsförslag för den aka-
demiska kategorin, som gör utbildningen mer relevant 
och förbättrar dess kvalitet och som därmed verknings-
fullt bidrar till skogssektorns kompetensförsörjning.

• Föreslå nya kompetenshöjande samverkansformer, dels 
mellan utbildande och forskande institutioner, dels mel-
lan sådana och skogsnäringens företag och organisatio-
ner.

• 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 dokumentera-
des i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift Skogs-
näringens framtida kompetensförsörjning, KSLAT nr 2-2015. 

Medlemmar i kommittén, hela eller delar av mandattiden 
Mats Sandgren (ordf.)
Niklas Fogdestam (sekr.), Mellanskog
Anna Alhgren, BillerudKorsnäs
Anders Alanärä, SLU
Carolina Berg Rustas, SLU
Urban Bergsten, SLU
Peter Högberg, SLU
Pär Lärkeryd, Norra Skogsägarna
Kajsa Nilsson, Södra Skog
Mats Nilsson, Holmen Skog
Ylva Norén, Landsbygdsdepartementet
Ulf Sellgren, KTH
Catharina Stenborg Blom, Landsbygdsdepartementet
Jan Svensson, Näringsdepartementet
Magnus Thor, Skogforsk
Marcus Öhman, Näringsdepartementet

 Birgitta Naumburg, akademijägmästare, KSLA

Peter Mossbrant (vd Derome), Lars-Göran Sand-
berg (vd Timwood), Jerry Larsson (affärsområ-
deschef SCA Wood) och Mikael Eliasson (direktör 
Svenskt Trä) vid seminariet om framtiden för 
trämekanisk industri. Foto: Pär Lärkeryd.

i världen där ökade avverkningsvolymer är möjliga: sydöstra 
USA och Ryssland. Men eftersom investeringar i Ryssland 
ses som mycket riskabla är det få som vänder blickarna dit-
åt. Istället satsar nordamerikanska sågverksföretag i södra 
USA samtidigt som de börjar kasta blickar över Atlanten 
för att möjliggöra sin fortsatta expansion genom förvärv i 
Europa. Detta ger dessa företag både en riskspridning av sin 
verksamhet och en möjlighet att nå nya kunder.

Megatrender gynnar svensk export
Sedan år 2000 har den globala produktionen av sågade 
trävaror ökat 17 procent och efterfrågan fortsätter att växa 
eftersom byggsystem i trä blir en viktig del i en framtida 

bioekonomi. Klimatfrågan driver även en global trend mot 
naturlighet och ett flertal studier visar att kontakten mellan 
människa och trä har positiva hälsoeffekter. Det finns alltså 
flera megatrender i världen som gynnar svensk export av 
trävaror. För att vi ska klara att möta upp mot detta är det 
viktigt att säkerställa en hög framtida tillgång till skogs-
råvara. Det var bakgrunden till den paneldiskussion som 
avslutade seminariet om trämekanisk industri i en globa-
liserad värld. Deltagarna i panelen var överens om att en 
nationell satsning för ökad skogsproduktion är nödvändig. 
Eller som en av deltagarna så fyndigt formulerade saken: 
”Vi måste våga använda resursen. Vi måste fälla ut ving-
klaffarna.”

För att följa upp kommitténs rekommendationer upprättade 
KSLA:s skogsavdelning 2016 en arbetsgrupp vars arbete av-
slutades 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 utbild-
ning i ett tidsöverskridande perspektiv, KSLAT nr 5-2018. Målet 
med seminariet var att hitta en modell för hur en kontinuer-
lig 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.
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Strukturomvandlingen inom mjölkproduktionen pågår med 
oförminskad hastighet. Mellan 1989 och 2018 ökade den 
genomsnittliga besättningsstorleken från 21 kor per företag 
till 91 kor. Den senaste statistiken från Jordbruksverket vi-
sar också att det endast är i besättningar med 200 kor eller 
fler som antalet kor ökar.1

De allt större besättningarna ställer allt högre krav på 
ledning och styrning, en utmaning med tanke inte minst 
på djurhälsa och möjligheterna att övervaka och följa upp 
enskilda djur. Utveckling av sensorer och digital teknik som 
beslutsstöd för lantbrukare gör det möjligt att klara både 
tillväxt och bibehållen eller till och med förbättrad djur-
hälsa.

I EU-projektet 4D4F har forskare, rådgivare, lantbruk-
are och leverantörer av sensorer och digital teknik från nio 
länder byggt ett nätverk med syftet att tillämpa den nya 
tekniken och därmed ge ett bättre beslutsstöd till lantbruk-
arna. Rent praktiskt har det inneburit att samla in fakta 
om sensorer för olika användningsområden. De finns nu 
tillgängliga i en databas som kan hämtas på projektets hem-
sida, https://4d4f.eu.

En annan viktig del i projektet har varit att ta fram in-
struktioner för hur informationen från sensorerna och be-
slutstöden kan omsättas i olika arbetsrutiner, standardise-
rade arbetsprotokoll eller Standard Operation Procedures, 
så kallade SOP:ar. Tanken med dem är att underlätta för 
lantbrukarna att dra nytta av den nya tekniken genom att 
kontinuerligt utveckla arbetsrutinerna, exempelvis när det 
gäller uppföljning av sjuka djur, hälta eller att upptäcka 
brunst i tid.

Stärker konkurrenskraft och hållbarhet
I den svenska delen av projektet ingick också att göra en 
enkät om inställningen till användning av digital teknik 
och sensorer i mjölkproduktionen. De som svarade på en-
käten var framförallt representanter för olika konsument-
organisationer och beslutsfattare. Av enkäten framkom att 
de som svarade generellt var positiva till den nya teknikens 
möjligheter att förbättra djurens välbefinnande, framför allt 
genom att de underlättar för tidig upptäckt och snabba åt-
gärder. De trodde inte att den nya tekniken skulle innebära 
mindre tid per djur och därmed försämrad djurhälsa.

Enkäten visade också att de svarande trodde att den 
nya tekniken skulle öka produktivitet och leda till stärkt 
konkurrenskraft samtidigt som den kommer att hjälpa lant-
brukarna att bedriva en mer hållbar produktion. Även om 
inte konsumenterna intresserade sig för tekniken som sådan 
visade enkäten också att den nya tekniken skulle kunna an-
vändas för ett märkningssystem för djurvälfärd som skulle 
kunna underlätta valet i butik. Däremot fanns det en oro för 
att den nya tekniken skulle gynna storskalighet och därmed 
motverka de positiva effekter på djurhälsan som tekniken i 
sig skulle medföra.2

God överblick efter trög start
”Projektet är aktuellt och har stor betydelse för utveckling-
en i mjölkföretag”, säger Margareta Emanuelson, SLU, i 
sin sammanfattning som svensk projektledare om erfaren-
heterna från projektarbetet. ”Men projektet hade svårt att 
komma igång, mycket på grund av de riktlinjer som styr 
genomförandet av ett Horizon 2020-projekt.”

EU-projekt som lyfter 
mjölkproduktionens 
digitalisering

Digital teknik och sensorer blir nödvändiga verktyg för att öka djurvälfärd och 
göra mjölkproduktionen mer hållbar. Men det går inte av sig själv. Det visar 
erfarenheterna från EU-projektet Data Driven Decisions for Farmers (4D4F)
som genomförts med KSLA som svensk projektpartner. Text: LENNART WIKSTRÖM

Strukturrationalisering i svensk mjölkproduktion fortgår med oförminskad 
styrka. Det ställer extra krav på korrekt beslutsstöd för att klara djurvälfärden. 
Källa: Jordbruksverket.
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Åke Clason, KSLA, som varit biträdande projektledare, 
menar att projektet kanske har fokuserat för mycket på tek-
niken och för lite på den ekonomiska sidan.

”Samverkan mellan de olika deltagarna har också varit 
begränsad och samordningen och styrningen av det gemen-
samma arbetet kunde ha varit bättre”, säger han

Olikheterna mellan länder i hur man jobbar ute på går-
darna blir också väldigt uppenbara i ett projekt som detta.

”Det är svårt att skriva en SOP som är allmängiltig för 
mjölkproducenter inom EU – vi jobbar helt enkelt väldigt 
olika”, säger Margareta Emanuelson.

”Framför allt har projektet gett en bättre överblick och 
gjort att vi kunna sammanställa fakta och material”, säger 
Anders Herlin, samverkanslektor på SLU, som bland annat 
genomfört enkätundersökningen, och även varit mycket ak-
tiv med att i Sverige sprida kunskap om och från projektet. 
”Det har gjort att vi kunnat höja startpunkten kring digi-
talisering när vi varit ute och pratat sensorer och Precision 
Livestock Farming”, säger Anders Herlin och påpekar ock-
så att han har haft stor nytta av projektet i sin undervisning.

Skiftande leveransuppfyllelse
Den svenska delen av projektet får sägas ha uppfyllt sin del 
med viss merleverans.

”Men det har varit två delar som legat på andra deltagare 
och som inte levt upp till den ursprungliga planen”, säger 
Margareta Emanuelson tillsammans med Åke Clason. 
”Den databas som byggts upp skulle egentligen ha inne-

fattat viss testning och bedömning, men det har inte varit 
möjligt inom projektets ram. Sammanställningen är ändå 
omfattande och ger en bra överblick över de tekniska lös-
ningar som finns tillgängliga.”

Den andra delen som inte nådde ända fram gällde de 
SOP:ar som skulle levereras. En tröst i sammanhanget är 
dock att de som skulle tas fram från svensk sida levererats 
och är väl förankrade i praktiken.

Svårt skapa intresse
Margareta Emanuelson beklagar också att det trots de ak-
tiviteter som genomförts inom ramen för projektet verkar 
vara svårt att fånga lantbrukarnas intresse för teknikens 
möjligheter. En orsak är troligen språket, då det mesta på 
projektets hemsida är på engelska. Delar har översatts till 
svenska, men tyvärr bara en bråkdel.
 Annica Hansson, rådgivare på Växa Sverige, som varit med 
och tagit fram några av projektets SOP:ar, instämmer. Hon 
påpekar också att det troligen är en tidsfaktor inblandad: 
”Tekniken finns ofta på plats, men det är många lantbru-
kare som inte använder potentialen i sina sensorer, delvis på 
grund av att de inte ger sig den tid som krävs för att fullt ut 
utnyttja tekniken”.

”Resultaten i projektet har jag haft nytta av i min råd-
givning och de öppnar också dörren för internationell kun-
skap och erfarenheter. Dagens mjölkproducenter måste 
lyfta blicken utanför Sveriges gränser”, framhåller Annica 
Hansson.

Horizon 2020-projektet 4D4F är tänkt att öka djurvälfärden och göra mjölkproduktionen mer hållbar med hjälp av digital teknik. Foto: Per Eriksson.
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4D4F – Datadrivet beslutsstöd för mjölkproducenter

Projektet 4D4F (Data Driven Dairy Decisions for Farmers) är ett projekt inom EU:s ramprogram för forskning och innovation 
Horizon 2020 som har pågått 2016–2019. Syftet med projektet har varit att bygga upp ett europeiskt nätverk för mjölkprodu-
center, leverantörer av sensorer och teknik för digitalt beslutsstöd, rådgivare och forskare för att stödja förbättrat beslutsfat-
tande på gårdsnivå. Ett sådant nätverk kallas på EU-språk för Community of Practice (CoP). 

Målen har varit dels att bygga en fungerande modell för ett sådant nätverk, dels att ta fram en rad verktyg för att underlätta 
för medlemmarna att formulera problem, dels att ta fram och testa lösningar. Viktiga delar i processen har varit

• att identifiera de viktigaste problemen i speciella intressegrupper;
• framtagning av standardiserade arbetsprotokoll (Standard Operation Procedures) för hur sensorer och analysverktyg ska 

användas;
• framtagning av evidensbaserade handledningar för bästa arbetsprocesser med styrkta effekter (Best Practice Guides);
• att ta fram en strukturerad databas omfattande sensorer för olika processer och produktionsled i mjölkproduktionen.

Dessutom har projektet genomfört en rad erfa-möten, workshops, websända seminarier och utbildningar.
En samlande plattform har varit projektets hemsida, 4d4f.eu, där nyheter, videor och dokumentation lagts upp. Avsikten är 

att hemsidan ska leva vidare även när projektet formellt avslutats.
Den svenska delen av projektet har bland annat omfattat del i projektledning, en konsumentenkät om attityder till använd-

ning av sensorteknik, två websända seminarier, leverans av underlag till sensordatabasen och framtagning av standardiserade 
arbetsprotokoll samt översättning av handledningar. Dessutom har deltagare i det svenska nätverket medverkat i en rad gårds-
möten och seminarier och även tagit fram videor som gjorts tillgängliga via hemsidan.

I projektet har företag, forskare, rådgivare och lantbrukare från nio medlemsstater deltagit. Den totala budgeten för projek-
tet har varit 1 999 671 Euro. Projektet har koordinerats av det brittiska Institute for Agriculture och den svenska samordningen 
har letts av KSLA med Margareta Emanuelson, SLU, och Åke Clason, KSLA, som samordnare. Den svenska administrationen har 
skötts av Jimmy Lyhagen, KSLA.

REFERENSER
1) Lantbrukets djur i juni 2018. Sveriges officiella statistik. Statistiska meddelanden JO SM 1801.
2) Herlin, A. Gunnarsson, S. Consumer and civil society feed back. Update 2018. Deliverable D 2.5, 4D4F.

Den nya generation som kommer att växa upp övervakade av digitala verktyg? Foto: Per Eriksson.

Krävande byråkrati
Ett projekt av den här storleken, med de krav som EU stäl-
ler, kräver en hel del administration, vilket intygas av Jimmy 
Lyhagen, KSLA, som varit administrativt ansvarig för det 
svenska delprojektet.

”Inlärningskurvan för webbportalen som rapportering-
en skett i har varit brant och detaljnivån på rapporteringen 
har varit hög. Men det har varit lärorikt.”, säger han.

Åke Clason vill ändå framhålla värdet av att KSLA 
engagerar sig i den här typen av projekt.

”KSLA har ett brett nätverk och engagerade le-
damöter som kan medverka i externa projekt på olika 
sätt. Med det här projektet har vi visat att vi kan vara 
nyttiga och medverka till lantbrukets utveckling i nya 
former”, avslutar Åke Clason.
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i en biocirkulär ekonomi
Den fjärde KSLA Wallenberg-professorn, Barry Costa-Price från University of New England, är ledande forskare 
inom områdena fiske och vattenbruk och specialiserad på utvecklingen av hållbara system för akvakultur in-
klusive ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter. I mars höll han ett seminarium om just detta. 

Text: ANDERS KIESSLING

Akvakultur, eller vattenbruk, är världens snabbast växande 
livsmedelssektor. Asien kommer enligt prognosen fram till 
2050 att fortsätta dominera med 80–90 procent av den glo-
bala produktionen av sjömat. Utanför Asien sker mycket 
liten eller ingen tillväxt – men globalt sett är sedan några 
år varannan matfisk odlad. Det är en paradox som förvirrar 
många och leder till missuppfattningen att vattenbruk växer 
massivt överallt. Reaktionen blir krav på detaljreglering och 
rigid kontroll även på platser med mycket liten verksam-
het. Till exempel regleras verksamheten i Sverige i lagen om 
miljöfarlig verksamhet fast det totala utsläppet från svenskt 
vattenbruk hittills inte överstigit 1 procent av utsläppen från 
vår övriga livsmedelsproduktion.

Paradoxen blir ännu tydligare då vi vet att akvakultur 
redan idag är den animalieproduktion som ger minst miljö- 
avtryck, och som kanske har den största potentialen att 
snabbast bli både cirkulär och uthållig inte minst vad gäl-
ler fiskens foder. Dessutom levererar den god och nyttig 
mat, miljötjänster och arbetstillfällen på landsbygden och 
vid kusten. Akvakultur gör det alltså möjligt att bidra till 
utvecklingen av det cirkulära samhället. I vägen står dock 

ett regelverk som är dåligt anpassat till vattenbruk och cir-
kulär matproduktion.

Ekologiskt vattenbruk nyckel till hållbart matsystem
Professor Barry Costa-Pierce anser att den rådande sned-
synen befäster en ojämlik utveckling. Han understryker 
behovet av att säkra ett uthålligt livsmedelssystem i en tid 
av klimatförändringar och befolkningsökning och ser ett 
ekologiskt utformat vattenbruk som en nyckel.

Vi ser en förskjutning från ett nordatlantiskt till ett 
asiatiskt fokus, längre fram också en afrikanskt domine-
rad världsbild och en snabbt växande medelklass i de län-
derna, säger han. Den klassiska Nord/Syd-skiljelinjen blir 
allt mindre relevant, vi blir allt mer en värld samtidigt som 
urbaniseringen förändrar förutsättningarna för morgonda-
gens livsmedelsförsörjning. Gränserna mellan lokala och 
globala matsystem suddas ut.

Vi kommer att behöva fördubbla vår matproduktion till 
2050. Men jordbruket har begränsade möjligheter att möta 
denna utmaning. Lösningen är att dels minska produk-
tionskraven på våra jordar, dels skapa produktionssystem 

Professor Barry Costa-Pierce 
vid KSLA Wallenbergsemina-
riet den 21 mars 2019.
Foto: Jonathan Roque.

v

Akvakulturens potential

T v: kombinerad fisk och risodling. T h: modern sluten RAS-odling i Norge (Recirkulerande Akvatiska System). Foton: Anders Kiessling.
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Framtidens matglasögon. Mer sluten matproduktion baserat på lokalt åter-
tagna näringsämnen i ett ”Aqua-Agrokretslopp”. Illlustration: Anders Kiessling.

som inte är beroende av bördig mark och stora mängder 
färskvatten. Detta kan vi åstadkomma med tre systemskif-
ten och akvakultur erbjuder möjligheter inom alla tre: 

Det första är att ändra våra kostvanor till en mer växtbaserad diet. 
 Mat från vatten är vår främsta källa till marina fetter som är 
viktiga för vår mentala utveckling och hälsa. Den är också 
en viktig källa för vitaminer, aminosyror och mineraler. 
Lancetrapporten påpekar att mat från sjö och hav bör kom-
plettera en mer vegetarisk diet.

Det andra är att låta våra produktionsdjur ingå ett cirkulärt livsmed-
elssystem, där djurens foder består av sådant vi inte vill eller 

kan äta och gödseln blir grunden för åkerns växtnäring. 
 Fisk kan äta mikrober som i för stora mängder är skadliga 
för oss och även insektslarver, som har en otrolig förmåga 
att omvandla våra organiska rester till högkvalitativa fode-
ringredienser. Konsumenter som är tveksamma till att äta 
insekter eller larver själva kan ofta acceptera att äta produk-
ter från djur som ätit insekter.

Det tredje är att förskjuta livsmedelsproduktionen från åkrarna till 
beten på utmarker och framför allt till ”den blå åkern”. Idag 
kommer våra livsmedel, inklusive djurfoder, till mer än 95 
procent från den gröna åkern, och ynka 2–5 procent från 
den blå.  Akvakultur är jordbrukets motsvarighet i vattnet. Det 
är inte svårt att förstå men avsaknaden av kulturarv och vårt 
inbyggda motstånd mot förändringar gör det svårt att gå 
från förståelse till handling.

Ekologisk akvakultur är inget nytt. Det handlar om att ut-
nyttja naturens egna lösningar på ett smart sätt. Professor 
Costa Pierce sammanfattar det som SEAS (Sustainable 
Ecological Aquaculture Systems). Kretslopp, transparens, 
gränsöverskridande och ”bottom up” utgör basen i ekolo-
gisk akvakultur tillsammans med en ekosystemapproach 
– att det omkringliggande ekosystemet sätter gränsen för 
odlingen. Detta finns sammanfattat i FAO:s principer för 
odling inom ekosystemets begränsningar. Frågan som vi 
forskare måste ställa till politiker och industrins beslutsfat-
tare är om de följer dessa principer i utvecklingen. Om inte 
så måste de utmanas att integrera principerna som ett mål 
att arbeta mot för att matcha samhällets utveckling med 
dess ekologiska bärkraft. 

Fiskodling som miljötjänst i näringsurlakad kraftverksdamm i norra Sverige. Foto: Anders Kiessling.
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EU-parlamentarikernas uppmaning:

Var mer aktiva i Bryssel!

Fokus för seminariet hos KSLA den 8 maj var EU och sko-
gen och vilka effekter den kombinationen ger för svensk 
skogsnäring. Trots att EU inte har någon gemensam skogs-
politik blev det tydligt under seminariet hur starkt skogs- 
näringen påverkas av EU-politik inom andra områden, 
exempelvis klimat, energi och miljö. Dagens moderato-
rer, Emma Berglund från LRF Skogsägarna och Anna 
Holmberg från Skogsindustrierna, valde att kalla det för 
en ”bakdörrsindragning” av skogen i EU:s politiska arbete.

Inte minst under den senaste mandatperioden har en rad 
viktiga lagförslag förhandlats fram inom klimat- och ener-
giområdet, inom EU:s så kallade Energiunion. Bland annat 
LULUCF-förordningen (Land Use, Land Use Change and 
Forestry), Förnybartdirektivet med hållbarhetskriterier för 
skoglig biomassa, EU:s system för handel med utsläppsrät-
ter (EU ETS) och Single-Use Plastics-direktivet.

Insikter inifrån Kommissionen
Pierre Schellekens gav insikter från EU-kommissionens ar-
bete med detta. Han är biträdande stabschef hos den spans-
ke kommissionären Canete, som har ansvar för klimat och 

energi. Pierre Schellekens beskrev drivkrafterna bakom 
Energiunionen och menade att EU behöver en hög grad av 
samordning inom dessa frågor.

”I Sverige kopplar vi i mycket hög utsträckning ihop kli-
mat- och energipolitik. Det gör man även i övriga EU, men 
där lägger man till fler aspekter, som till exempel elpriser 
och försörjningstrygghet i ljuset av bland annat konflikten 
mellan Ryssland och Ukraina”, säger Pierre Schellekens.

Att skogen hör hemma i EU:s klimatpolitik är en själv-
klarhet för Pierre Schellekens.

”Det kan inte finnas en fungerande klimatpolitik som 
inte omfattar skogen. Vi kan till exempel inte nå målen om 
förnybar energi utan att ta in biomassan. Det är inte så att 
vi vill ha mer makt och befogenheter men vi vill att EU-
samarbetet ska fungera och då kan det vara legitimt att lyfta 
frågor som rör skogen eller andra nationella frågor.”

Schellekens tippar att andra viktiga frågor för kom-
mande mandatperiod fortsatt blir energiförsörjning samt 
hur EU ska få politiken för olika områden att stämma över-
ens, som till exempel klimatpolitiken med cirkulär ekonomi 
samt klimat- och energipolitik med en digital agenda.

Var mer aktiva i Bryssel och prata inte bara med andra svenskar. Det var ett par av tipsen 
från rutinerade svenska Europaparlamentariker till publiken när KSLA:s internationella ut-
skott anordnade ett seminarium om skogen och EU. Text: EMMA BERGLUND & LISA ALEXANDERSSON

Foto: fotoakuten.se.
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Parlamentssamarbete över partigränserna
När fyra tongivande EU-parlamentariker reflekterar över 
utgången i de frågor som har stor påverkan på den svenska 
skogsnäringen är samsynen slående. Lagstiftningen har 
landat rätt, men det har krävts en hel del hårt arbete och 
kunskapen om det hållbara svenska skogsbruket behöver 
fortfarande höjas i parlamentet.

– Vi har ett annat förhållningssätt till skogen i Sverige 
jämfört med resten av EU. Att vi har en annan värdekedja 
än att bara hugga ned all tillgänglig skog och elda upp den 
– det har vi alla hjälpt till att förklara i våra olika partigrup-
peringar, säger Fredrick Federley (C).

Miljöpartiets Jakop Dalunde har fått jobba hårt i de 
grönas gruppering. Han instämmer i att EU:s kunskap om 
Sveriges ansvarstagande skogsnäring är låg och behöver 
öka.

– Samtidigt måste vi svenskar också lyssna in den oro 
som finns i delar av Europa för import av icke hållbara bio-
bränslen från andra delar av världen, säger han.

– Har man inte en tradition av ett hållbart skogsbruk 
och ser man inte att ett växande träd binder mer kol än ett 
gammalt, då ser man inte heller att skogsnäringen kan bidra 
till klimatpolitiken. Vår svenska linje är att intensiteten i 
skogsbruket kan vara hög för att vi återplanterar skog och 
arbetar med miljömål, säger Jytte Guteland (S).

Tydligt var att skiljelinjerna i många av dessa frågor inte 
går mellan de olika partierna, utan snarare mellan olika 
mer eller mindre skogsrika länder. Parlamentarikerna gav 
en bild över hur de ofta samarbetar över partigränserna i just 
skogsfrågor, för att gemensamt värna den svenska skogsnä-
ringen. Ofta sker samarbetet också med nordiska kollegor.

På frågan om vad skogsnäringen kan göra bättre för att 
påverka i Bryssel kom en rad tips. En nyckel som lyftes var 
att vara på plats i Bryssel och att prata med beslutsfattare 
även från andra länder, det räcker inte att prata med andra 
svenskar.

Delade åsikter om förnybartdirektivet
Förnybartdirektivet med kriterier för vad som är hållbar 
skoglig biomassa har varit en annan tuff politisk fråga un-
der mandatperioden. Här menar Fredrick Federley och 
Christofer Fjellner (M) att kommissionen aldrig skulle ha 
lagt ett förslag på detta, medan Jytte Guteland och Jakop 
Dalunde är mer positiva och menar att det behövs för EU 
som helhet.

– Det segrande förhållningssättet är att EU ställer de 
tuffaste kraven på biodrivmedel. Vi trycker därmed ut det 
som är mer miljövänligt än fossilt och det är fortfarande 
normen i Förnybartdirektivet och det beklagar jag, säger 
Christofer Fjellner.

– Diskussionen om kaskadanvändning provocerade mig. 
Jag vill inte ha en diskussion om vad kottar och grenar ska 
användas till. Det blir en detaljreglering som inte finns i 
andra sektorer. Andra branscher seglar helt under radarn 
utan reglering. Men här ska vi in och säga vad skogen ska 
användas till. Det håller inte, säger Jytte Guteland.

Pierre Schellekens. Foto: Patrick Mattisson.

Kunskapen om  det hållbara svenska skogsbruket måste höjas i EU-parlamentet. Foto: Ylva Nordin.
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LULUCF och frågan om historiska referens-
nivåer för skogen
EU-kommissionens expertgrupp har bedömt och antagit 
slutsatser till samtliga medlemsländers LULUCF-planer. 
EU-parlamentarikerna underströk att låsningen till histo-
riska avverkningsnivåer är borta från förordningen.

Christofer Fjellner (M) och Fredrick Federley (C) var-
nar ändå för att kampen inte är över.

– Här gäller det att hålla kommissionen i schack. Helt 
plötsligt dök historiska referensnivåer upp igen i diskussio-
nen på nationell nivå, så vi måste ligga på och se till att detta 
blir bra i slutänden, säger Fredrick Federley.

Socialdemokraternas Jytte Guteland är dock lugn. 
– Jag gör inte bedömningen att Sverige kommer hamna 

i att förespråka historiska referensnivåer. Regeringen har 
kämpat tillsammans med oss parlamentariker för att få 
bort historiska referensnivåer. Vi vill ju ha en framåtsyf-
tande referensnivå. Så länge vi har socialdemokrater i re-
geringen kommer det vara en viktig utgångspunkt, säger 
Jytte Guteland.

Behov av ökad cirkuläritet och substitution
Ämnen som återkom tydligt under dagen var cirkulär eko-
nomi, bioekonomi och skogens roll för substitution – alltså 
möjligheten att ersätta fossila och energikrävande material 
och energi med skogsråvara. 

Anders Wijkman, ordförande i Circular Sweden och i 
Climate-KIC, tryckte på att fokus hittills legat på energi-
frågan men konstaterade att materialanvändningen är precis 
lika viktig.

Fr v: John Widegren, Jakop Dalunde, Erik Bergkvist, Emma Wiesner. Foto: Patrick Mattisson.

Fr v: Jytte Guteland, Christofer Fjellner, Jakop Dalunde, Fredrick Federley. Foto: Patrick Mattisson.

– Vi behöver en transformation. Basmaterialen – stål, 
cement, aluminium, plast – står för 20 procent av de globala 
CO2-utsläppen. Och hälften av den urbana infrastruktur 
som behövs 2050 har inte byggts ännu.

Framtidsspaning
När tre EU-toppkandidater, Erik Bergkvist (S), Emma Wies- 
ner (C) och Jakop Dalunde (MP), samt moderaternas riks-
dagsledamot John Widegren, fick spana om framtida frågor 
när det gäller skogen så talade de mycket om att skapa för-
utsättningar för att ersätta fossila produkter med förnybara. 

– Skogen ska fortsätta vara en nationell kompetens i 
Sverige, säger Emma Wiesner (C). Med det menar hon att 
Sverige ska ha beslutanderätt om politik rörande skogen 
även framöver, till skillnad från att EU har övergripande 
kompetens/beslutanderätt på ett område.

– Däremot ska det finnas förutsättningar för ökad 
materialsubstitution och för att byta ut fossil energi mot 
förnybar. Den bioekonomiska strategin behövs här, för att 
få in mer bioenergi och för att börja prata om materialen, 
fortsätter hon.

– Substitution är skogens viktigaste bidrag till klimat-
arbetet, instämmer Erik Bergkvist (S).

– Det finns ett värde i att skogen bidrar till både substi-
tution och kolsänka, menar Jakop Dalunde (MP).

– Vi måste hela tiden värna vårt självbestämmande och 
ge långsiktiga förutsättningar till skogsnäringen så att sko-
gen kan brukas och bidra i klimatomställningen. Det hand-
lar om äganderätt och spelregler för företagen, säger John 
Widegren (M).
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Inom KSLA pågår ett äganderättsprojekt som 
ska öka kunskapen om privat äganderätt och dess 
betydelse för de areella näringarna och samhälls-
nyttan. Ett viktigt led i projektets arbete är att 
lyssna på olika aktörer inom de gröna näringarna. 
Därför bjöds i maj ett antal myndigheter som är 
viktiga för jord- och skogsbruket in till KSLA för 
ett rundabordssamtal om myndighetsutövning och 
äganderätt. Samtalet hade två syften, dels att pro-
jektgruppen skulle få lyssna till myndigheternas 
syn på hur de äganderättsliga aspekterna hanteras 
i myndighetsutövningen, dels att ge möjlighet till 
idé- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna 
i dessa frågor.

Tjänstemän från olika funktioner inom Natur-
vårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, tre 
länsstyrelser och två kommuner deltog i runda-
bordssamtalet, sammanlagt drygt ett tjugotal per-
soner inklusive projektgruppens medlemmar. Lena 
Marcusson, professor emerita i förvaltningsrätt vid 
Uppsala universitet och ordförande i den tidigare 
Värdegrundsdelegationen, höll ett kort anförande 
om den statliga värdegrunden och tjänstemanna-
rollen. Processledare för rundabordssamtalet var 
Per Andersson.

Fokus låg på hanteringen av ärenden med ägande- 
rättslig koppling. Samtalen ledde in på många in-
tressanta perspektiv, bland annat de svåra avväg-
ningar som måste göras mellan olika intressen och 
det faktum att en god dialog i ärendehanteringen 
har avgörande betydelse för att komma fram till 
beslut som blir begripliga för alla parter. Tydlighet, 
öppenhet och dialog fördes fram som nyckelord. 
Det pekades också på vikten av att myndigheternas 
tjänstemän är tillräckligt väl utbildade i sin roll, 
vilket givetvis inbegriper kunskaper i de grundläg-
gande författningsmässiga reglerna för hur ärenden 
ska handläggas inom myndigheter.

KSLA:s avdelningsövergripande äganderättsprojekt startade i slutet av 2017. Projektets syfte är ”Ökad kunskap om den privata 
äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta”. 

Under 2018 genomfördes ett rundabordssamtal med ett antal erfarna jurister och markägare samt ett seminarium med 
politiker och andra beslutsfattare som primär målgrupp. Vid dessa tillfällen framkom bland annat att myndigheternas tillämp-
ning av gällande lagstiftning har stor betydelse för hur markägarna upplever sin äganderättsliga situation. 

Efter rundabordssamtalet i maj har projektgruppen kunnat konstatera att många värdefulla inspel kom fram. Dessa ska 
fortsättningsvis hanteras inom ramen för det uppdrag som projektgruppen har. Under hösten och vintern kommer gruppen 
att arbeta vidare med en beskrivning av äganderättens historiska utveckling och dess innebörd och status idag. Resultatet 
kommer i ett temanummer av akademiens tidskrift KSLAT under 2020. 

Ett rundabordssamtal

Myndighetsutövning & äganderätt
Text: MARIANNE ERIKSSON & HARALD SVENSSON

Foto: Ylva Nordin.
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Det är lätt att smittas av tanken på vår civilisations under-
gång i tider med rapporter om klimatförändringar och för-
lorad biologisk mångfald. Tänk en avfolkning liknande den 
efter den medeltida agrarkrisen för ca 700 år sedan. Byar, 
åkrar och hus övergavs och förföll. Den infrastrukturella 
kostymen blev större än den befolkningsmässiga och stora 
områden blev folktomma.

Hur skulle framtida forskare, arkeologer och historiker 
redogöra för de spår av liv som de gräver fram av vår civili-
sation? Betydelsen av detta utgör fortfarande stoff för den 
moderna forskningen.

Fantasin väcks av akademiens årliga vårexkursion i 
maj, som i år hade ställt in siktet på godset Wanås, 2 mil 
norr om Kristianstad. Wanås historia letar sig också till-
baka till medeltiden, till senare delen av 1400-talet, då den 
ursprungliga borgen uppfördes. Under 1700-talet skedde 
de största förändringarna, då fick bland annat slottet det 
utseende det fortfarande har. 

Värd för exkursionen var ledamoten Carl-Gustaf "CG"  
Wachtmeister. Familjen Wachtmeister har ägt Wanås i åtta 
generationer.

Så, vilka spår skulle Wanås ha lämnat i landskapet? En 
närmare analys skulle visa att jordbruket i jämförelse med 
andra storjordbruk i början av 2000-talet var synnerligen 

I år gick akademiens vårexkursion till Wanås gods som bjöd såväl 
de lant- och skogsbruksintresserade som de konstintresserade ledamöterna 

på en fullmatad upplevelse av kreativitet, natur och historia.

Text & foto: PER ERIKSSON

diversifierat men också, vilket skulle skapa större huvudbry 
för framtida uttolkare, att en rad föremål, inskriptioner och 
delar av markens formering inte verkar haft någon som helst 
lantbruksmässig funktion, men ändå var en integrerad del 
av området. 

Wanås har inte i likhet med de flesta andra stora lantbruk 
lagt alla ägg i en korg. Det skulle heller inte gå eftersom 
gården och skogsbruket är fullt ut ekologiskt. Här finns 450 
kor som levererar mjölk men som också, när de tjänat ut, 
landar på tallriken som välmörat kött. Här finns betesmark 
för djuren liksom odling av palsternackor, potatis och mo-
rötter. Mycket morötter – 25 hektar. Dessutom spannmål, 
men för att vara i Skåne inte så mycket. Diversifieringen har 
många fördelar, bland annat betydde den att gården klarade 
förra årets torka förhållandevis bra.

Men det som trots allt sticker ut, inte bara i jämförelse 
med andra lantbruksföretag utan det som gör Wanås unikt 
utöver det vanliga, är skulpturparken som också innebär att 
det nog är bra att bjuda med en konsthistoriker i det fram-
tida forskarteam som ska förstå Wanås. Det var konsten och 
konstnärerna som till en början kom att fascinera Baltzar 
Wachmeister, CG Wachtmeisters son, som tillsammans 
med sin fru driver godset sedan 2014.

Kor, konst och kreativitet
Vårexkursion 2019

Wanås ladugård.
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Konst i parken kring slottet var Marika Wachtmeisters 
idé redan när hon och CG tog över godset efter CG:s far 
Carl-Axel Wachtmeister år 1985. Den första utställningen 
öppnade 1987, och utställningarna har återkommit varje år 
sedan dess.

Idag finns i skulpturparken och den permanenta sam-
lingen ett sjuttiotal platsspecifika konstverk i landskapet. 
De har skapats särskilt för Wanås av konstnärer som Ann 
Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono och Ann-Sofi Sidén. 
Parken besöks årligen av cirka 75 000 besökare och 10 000 
barn och unga deltar i pedagogiska aktiviteter av olika slag.

Men konsten på Wanås är och var redan från början 
något mer än bara en skulpturpark och ett sätt att skapa 
ytterligare en verksamhetsgren på Wanås. Den samtida  
konsten var ett gemensamt intresse för både CG och 
Marika Wachtmeister och deras samarbete med konstnärer 
uppmärksammade dem på deras egen plats på ett fördjupat 
sätt. Och på ett liknande sätt fascinerades konstnärerna av 
närheten till lantbruket och landskapet. 

”Konstnären har alltid rätt!”, säger CG. Med det menar 
han att de ser samband som vi i vår invanda lunk blivit 
blinda för. Om vi vågar lita på den idé som driver konstnä-
ren så belönas vi med nya insikter och erfarenheter.

”Jag hade nog aldrig ställt om hela produktionen till 
ekologiskt om det inte varit för samarbetet med konst-
närerna och deras tro på att allt är möjligt”, berättar CG 
Wachtmeister.

I och med generationsväxlingen 2014, när Baltzar 
Wachtmeister tog över gården, lämnade Marika över det 
konstnärliga ansvaret till Elisabeth Millqvist och Mattias 
Givell. Elisabeth var vår guide genom genom skulptur-
parken denna regniga majdag. Hon berättade om årets ut-
ställning, Not a single story II, vars titel och innehåll hämtat 
inspiration från författaren Chimamanda Ngozi Adichie 
och hennes varning för ”faran av den enda berättelsen”.

Den generella konstscenen idag är internationell. På 
Wanås förhåller man sig till det på så sätt att målet är bästa 
kvalitet inte bara i Sverige eller Europa utan att konsten 
här ska hålla världsklass. Årets utställning har sin grund i 
Sydafrika. Men utan en konkret lokal koppling till platsen 
för de uppförda verken skulle något viktigt gå förlorat, häv-
dade Elisabeth Millqvist. Man engagerar till exempel lokala 
entreprenörer för att hjälpa till med tillverkningen av kon-
sten i parken, berättar hon. ”Den där har min morfar byggt”, 
kan ungdomar från trakten säga när de går genom parken. 

T h: Elisabeth Millqvist 
bredvid Antony Gormleys 

”Together and Apart” från 1998 
som kom till Wanås år 2001.

Nedan: Melissa Martins 
”Dining Room” från 2006. 
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Klassiska mutationer med mutagena substanser eller strål-
ning är alltså undantagna från regleringen då de använts 
under lång tid utan att några risker kunnat noteras. Philippe 
de Jong, Altius Law Firm i Bryssel, konstaterade att mot-
svarande undantag för nya mutationstekniker som Crispr-
tekniken skulle stå i konflikt med försiktighetsprincipen, 
som EU:s regelverk för GMO-växter vilar på. Fokus flyt-
tas från verifierad risk genom kvalificerade undersökningar 
till upplevd osäkerhet (från ”risk” till ”hazard”). Samtidigt 
ansåg han att GMO-direktivet inte fyller någon funktion 
avseende behovet av riskvärdering av GMO-växter, det kan 
mer än väl täckas av övrig reglering av växter, utsäde och 
växtbaserade produkter.

Många forskare och förädlare hade stora förväntningar 
på Crispr-tekniken och initiativ har tagits på EU-nivå för 
att komma till en annan tolkning av regelverkets tillämp-
ning. Philippe de Jong pekade på att det har börjat röra på 
sig – flera länder har uttalat sitt stöd för ett initiativ från 
Nederländerna om att undanta riktade mutationer från 
GMO-regleringen. Ytterst handlar denna fråga om huru-
vida försiktighetsprincipen eller önskemålen om innovation 
ska ha företräde på växtodlingsområdet.

Det går inte att identifiera geneditering
Crispr-tekniken har fått bred spridning och tillämpning 
i andra länder, men nu är det tveksamt om den kommer 
att kunna utnyttjas inom EU. Kostnaderna för tillstånds-
processen förväntas bli lika höga som för GMO-sorter och 
utfallet av en ansökan är osäkert. 

EU-domstolen har tolkat EU:s regelverk för GMO-växter som att även genediterade 
växter ska omfattas av det. Det betyder att om gensaxen CRISPR/Cas9 används för att 
ta fram sorter med nya egenskaper så måste dessa gå igenom samma process som 
GMO-sorter för att få odlas inom EU – vilket inte är fallet om förädlaren har använt sig 
av en traditionell mutationsteknik. Konsekvenserna av denna tolkning diskuterades 
vid ett seminarium den 15 maj.

Har nya tekniker inom

Text: ANDERS NILSSON & JENS WEIBULL

Heléne Ström, som handlägger frågor om reglering 
av GMO-växter hos Jordbruksverket, menade att EU-
domstolens tolkning innebär nya osäkerheter. Vad är en ny 
teknik? Crispr-tekniken i allmänhet, CRISPR/Cas9 eller 
nya mutagena substanser? Kostnaden för att få tillstånd att 
använda importerade GMO-produkter för foder och livs-
medel uppgår till 7–15 miljoner euro. Och processen tar i 
snitt 6,5 år, vilket i sig utgör ett hinder.

För att få lämna in en ansökan om tillstånd för odling 
eller användning måste den sökande ange en analysmetod 
som kan skilja produkten från alla andra produkter, berät-
tade Heléne Ström. Det betyder att den måste kunna base-
ras på analys med hjälp av en unik DNA-sträng, vilket en 
riktad mutation med CRISPR/Cas 9 inte ger. Uttalandet 
stöddes av Philippe de Jong som sa att det inte går att iden-
tifiera genediterade produkter med analyser. Det kan i sig 
innebära att GMO-direktivet 2001/18 blir ogiltigt. Det bör 
vara en väckarklocka för politikerna, som behöver klargöra 
hur GMO-direktivet ska tillämpas, sa han.

Hur ska en växtförädlare kunna visa att geneditering 
inte har använts? Hur ska forskningen kunna visa detta? 
Och hur ska handeln kunna visa att de varor och produkter 
som förs ut på marknaden inte är baserade på genediterade 
växter eller innehåller spår av sådana? Även Heléne Ströms 
slutsats var att mindre förändringar måste föras in i GMO-
direktivet utan att gå ifrån dess anda. Hon påminde om att 
bara två GMO-sorter har godkänts för odling i EU, majs 
MON812 med Bt-resistens och Amflora stärkelsepotatis.

växtförädlingen 
en framtid i EU?

Foto: FreeFunArt.
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Matthias Pohl, som är ansvarig inom BASF för myn-
dighetskontakter och policyfrågor som rör växtförädling 
med mera, knöt an till växtförädlingskedjan där introduk-
tion av ny variation är ett avgörande steg för utveckling. 
Han menade att EU-domstolens tolkning innebär ytterli-
gare osäkerhet om vad som gäller eftersom man också säger 
att enskilda medlemsländer kan kräva nationell reglering av 
produkter som härrör från mutationsförädling.

Inte heller EU-kommissionens forskningscentrum Joint 
Research Center ser någon möjlighet att analysera eventu-
ell förekomst av genediterade växter. Det gör det omöjligt 
att ansöka om tillstånd för odling eller användning inom 
EU. Den enda rimliga utvägen är att bara tillämpa GMO-
direktivet för GMO-växter, sade Matthias Pohl. Risken är 
annars uppenbar att forskare inom området lämnar EU.

Hans Berggren, vd för Sveriges Stärkelseproducenter och 
Lyckeby Starch, sade att de vill minimera användningen av 
kemikalier i processen och erbjuda potatisstärkelse som inte 
är märkt med E-nummer. Kunder på den internationella 
marknaden efterfrågar det och det finns också ett uttalat 
konsumentintresse. Man har fått klartecken för fältförsök 
med genediterad amylopektinpotatis i Sverige och siktar på 
att starta kommersiell produktion 2022, helst inom EU. 
Om regelverket gör detta omöjligt läggs produktionen ut-
anför EU för att möta marknads- och konsumentintresset 
medan man fortfarande har ett försprång framför konkur-
renterna. Stärkelsen är inte beredda att ta risken att tvingas 
lägga ned en produktion efter ett par års investeringar. 

Den första genediterade produkten har nu marknads-
förts i USA, soja med 80 procent oljesyra. Härnäst kommer 
vete med förhöjd fiberhalt. I USA är den viktigaste för-
delen med genediterade växter jämfört med GMO-växter 

Stärkelsepotatisen Amflora, som är tänkt för pappersindustrin, är en av två GMO-sorter som godkänts för odling inom EU. Foto: BASFPlantScience [CC BY 2.0].

att kostnaderna för tillståndsprocessen försvinner men ock-
så att tiden till marknad reduceras kraftigt. Det minskar 
risken att inte få täckning för kostnaderna innan patentets 
skyddstid löper ut.

Matthias Pohl och Hans Berggren var överens om att 
det är viktigt att utnyttjandet av ny teknologi styrs av nyttan 
på ett sådant sätt att alla kan bidra, små och stora företag så-
väl som forskningen. Samtidigt är det viktigt att teknologin 
utnyttjas så att den får allmänhetens förtroende.

Påverka steg för steg via konsumenter
Kjell Ivarsson från LRF och Copa/Cogeca konstaterade att 
länderna runt Alperna har en negativ inställning till GMO-
växter och även till geneditering. Det hänger samman med 
att ledande politiker inte vill riskera att minska sin väljarbas 
eftersom det finns en stark opposition mot ny teknik i växt-
förädlingen och en önskan att kunna bevara traditionella 
kvaliteter på livsmedel med ursprungsmärkning m m. 

För att komma fram till acceptans för geneditering be-
höver forskare och växtförädlare fokusera på konsument-
nära egenskaper, gå fram steg-för-steg och koppla introduk-
tionen av ny teknologi till FN:s mål för hållbar utveckling. 
Geneditering kan utgöra en del av integrerad bekämpning 
av växtskadegörare vilket kan uppfattas som positivt. Andra 
möjligheter är att koppla introduktion av genediterade väx-
ter till den framväxande bioekonomin och att betona växt-
förädlingens roll för en uthållig intensifiering i samverkan 
med andra discipliner.

EU-parlamentarikern Christofer Fjellner som har varit 
ansvarig för GMO-frågor inom partigruppen EPP hävdade 
att det är viktigt att teknologin utnyttjas så att det får all-
mänhetens förtroende. Han framhöll vikten av att argu-
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Seminariet ”Will new plant breeding techniques have a future in the EU” arrangerades den 15 maj av Sveriges Utsädes-
förening, KSLA och Gentekniknämnden och tog upp frågor som: Vad blir konsekvenserna av EU-domstolens tolkning 
för forskning, växtförädling och jordbruk inom EU. Hur ser företagen på situationen? Hur agerar man på Jordbruks-
verket?

Seminariet leddes av Annika Åhnberg. Ett 60-tal personer deltog och det webbsändes. Sändningen och ppt-presen-
tationer finns här: https://www.ksla.se/aktivitet/will-new-plant-breeding-techniques-have-a-future-in-the-eu/

mentera så att väljarbasen för aktuella politiker påverkas 
i sin uppfattning, först då kan ändrade positioner uppstå. 
Mindre utsläpp av koldioxid och kolinbindning kan vara 
användbara argument. Ett annat är att WTO förhindrar 
höjda tullar för att skydda en mindre effektiv produktion.

Christofer Fjellner menade att konsekvenserna för 
forskning, industri, handel och innovationer i jordbruket 
helt enkelt inte är acceptabla. För att nå framgång pekade 
han på följande punkter:

• Vi måste få politiker att lyssna till forskningen och inte 
acceptera att politiker väljer att bara kommunicera med 
forskare som har en uppfattning som svarar mot en ak-
tuell agenda.

• Vi behöver utmana innebörden av en naturlig miljö för 
mänskligheten och kan inte acceptera väsentligt sänkt 
produktivitet i livsmedelssystemet.

• Vi bör hänga på Greta Thunberg-effekten på klimat-
politiken och peka på hur växtförädling och växtbio-
teknik kan bidra till att binda kol, vi kan inte backa in i 
framtiden.

• Det finns anledning att utmana EU-domstolens tolk-
ning och EU-systemet i sig, kanske i Sverige?

Avslutningsvis framhöll Fjellner att teknologier alltid 
kommer att övervinna politiska beslut i det långa loppet – 
men vi har inte har råd att vänta på detta. Vi måste slåss för 
en förändring, hårt och nu!

Nedslag i diskussionen
Det inte är möjligt att gå tillbaka till EU-domstolen för 
ytterligare förtydliganden, menade deltagarna. I stället 
måste Kommissionen och EU-parlamentet övertygas om 
nödvändigheten av att ta upp problemen för åtgärd. Vi mås-
te få harmoniserade regelverk – nationella avvikelser inne-
bär problem. Man bör fokusera på spårbarheten och egen-
skaper av konsument- och samhällsintresse. De störningar 
i handeln som riskerar bli en konsekvens av EU-domstolens 
tolkning måste undvikas. Att avvakta utvecklingen innan 
åtgärder vidtas är därför ingen framkomlig väg. Det gör 
också att det inte är ett nytt direktiv som bör eftersträvas 
utan endast smärre förändringar. 

Moderatorn Annika Åhnberg avrundade med att tacka 
för en bra diskussion vid seminariet. Men det duger inte att 
hålla intressanta och bra seminarier vartannat år, sa hon. 
För att nå framgång behövs ett långsiktigt och uthålligt ar-
bete som är strukturerat, väl organiserat och bra finansierat.

Illustration: Darwin Laganzon/Pixabay.
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Detta möte gav anledning att reflektera över vilka viktiga 
resurser som står till KSLA:s förfogande genom de utländ-
ska ledamöter som akademien har utsett. Vi måste bara 
finna former för att nyttja dem. Av det skälet vill jag kort 
berätta om Anna Tibaijuka som är en av Afrikas mest färg-
starka kvinnor och en av våra ledamöter.

Min första kontakt med Anna Tibaijuka var någon gång 
strax efter 1975, då hon, gift med den unge tanzaniske dip-
lomaten Wilson Tibaijuka, kom till Sverige där han skulle 
tjänstgöra vid den relativt nyetablerade tanzaniska ambas-
saden.

Wilson Tibaijuka blev Tanzanias ambassadör i Sverige 
år 1994, vid en förnyad tjänstgöring här. Både han och 
Anna växte upp i Kageraregionen, väster om Victoriasjön. 
Där hade de mött svenska missionärer, däribland den legen-
dariska Barbro Johansson, som var nära allierad med Julius 
Nyerere, landets första president. Barbro Johansson kom att 
bli utbildningsminister i Tanzania, ledamot av det tanza-
niska parlamentet och under sina senare yrkesverksamma år 
ambassadråd på Tanzanias ambassad i Stockholm.

Vid ankomsten till Sverige 1975 hade Anna Tibaijuka,  
förutom man och två barn, en grundexamen inom lant-
bruksområdet från sitt hemland. Hon sökte då upp SLU 
och Sida angående möjligheterna att studera vidare. 
Kontakterna med Sida ledde till Svenska Institutet och ett 
stipendium som möjliggjorde hennes doktorsarbete och 
vistelse här i Sverige i början av 1980-talet. Professorerna 
vid SLU:s ekonomiska institution, Frank Petrini och Bo 
Andersson (akademiens tidigare vice preses), blev hennes 
handledare för ett avhandlingsarbete som senare ledde till 
en agronomie doktorsexamen vid SLU. 

Anna Tibaijuka arbetade därefter vid universitetet i Dar 
es Salaam. 1996 deltog hon, liksom jag, som delegat i FN:s 
och FAO:s stora livsmedelskonferens World Food Summit 
i Rom. Som av en händelse hamnade vi bland världsny-
heterna genom att CNN sände vårt möte och omfamning 
i ”Delegates Lounge” över världen. Mötet betecknandes 
symboliskt som ”mötet mellan Syd och Nord” under kon-
ferensen. 

Utländska akademi- 
ledamöter – en delvis 
outnyttjad resurs
KSLA:s utländska ledamot Anna Tibaijuka från Tanzania medverkade i runda-
bordssamtalet Lantbrukets transformativa kraft den 26 april i form av ett video- 
inlägg som spelades in i förväg då hon var på besök Sverige.

År 1998 blev Anna Tibaijuka en av cheferna inom FN:s 
handelsorganisation UNCTAD i Genéve. Två år sena-
re utsåg FN:s generalsekreterare Kofi Annan henne till 
chef för UN Habitat i Nairobi och hon kom snabbt att bli 
Afrikas mest inflytelserika kvinna inom FN-systemet. Vid 
sidan om detta grundade hon år 1996 tillsammans med 
några andra inom den tanzaniska kvinnorörelsen Barbro 
Johansson Girls’ Education Trust, JoHa Trust, för att främ-
ja flickors möjligheter till högre studier. Det resulterade i 
Barbroskolan, en gymnasieskola för flickor med idag cirka 
600 kvinnliga elever strax utanför Dar es Salaam.

Anna Tibaijuka lämnade sedan FN för att bli politiker i 
hemlandet där hon representerar sin hemregion Kagera i det 
tanzaniska parlamentet. Under några år var hon minister 
för mark- och bosättningsfrågor och det var som sådan hon 
besökte SLU 2012.

Anna Tibaijuka besökte Sverige och KSLA i början av 
april i år vilket gav Cecilia Nordin van Gansberghe och mig 
möjlighet att ordna ett inspelat inlägg för rundabordssam-
talet den 26 april Lantbrukets transformativa kraft och poten-
tial för att nå de hållbara utvecklingsmålen i Agenda 2030 med 
fokus på att utrota hunger. Det går att se här: https://www.
ksla.se/aktivitet/lantbrukets-transformativa-kraft/

KSLA har onekligen en spännande afrikansk ledamot 
i Anna Tibaijuka. Förhoppningsvis kan den här redovis-
ningen också stimulera till liknande medverkan av våra ut-
ländska ledamöter i andra sammanhang.

Text: INGE GERREMO

Cecilia Nordin van Gansberghe och 
Anna Tibaijuka hos KSLA i april 2019.
Foto: Inge Gerremo.

Besöket på SLU 2012. Anna Tibaijuka tvåa från höger i nedre raden. Artikelför-
fattaren nr 2 från höger i övre raden. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.
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KSLA utlyser
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett antal stiftelser där donatorerna har angivit hur 
respektive stiftelses avkastning ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig 
forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Nu öppnas möjligheten att söka medel ur en del av dem.

Forskningsanslag och stipendier/resestipendier1
Jordbrukets förkovran, företrädesvis för befordrande av 
baljväxtodlingen som bidrag till understöd för forskning 
och upplysningsverksamhet – Stiftelsen Adolf Dahls fond
Hydrotekniska försök och undersökningar på jordbruks-
området samt publicerande av skrifter i dithörande ämnen, 
men även andra ändamål – Stiftelsen Akademiens kulturtek-
niska fond
Befordrande av luzernodlingen i landet och främst i dess 
mellersta delar, samt för forskning beträffande husdju-
rens utfordring och vård – Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB 
Separators) fond
Vetenskaplig undervisning och forskning – Stiftelsen 
Carl-Fredrik von Horns fond
Resa (till person som utexaminerats från SLU Ultuna/
Alnarp med utmärkta teoretiska betyg och särdeles god 
praktisk fallenhet och någon yrkeserfarenhet) – Stiftelsen 
Edvard Nonnens stipendiefond
Verksamhet som främjar och stimulerar intresset för skogs-
skötsel, speciellt lövskogsskötsel i Sydsverige (till unga män 
som vill studera skogsskötsel till nytta för sydsvenska förhål-

Mer information kommer att finnas här: https://www.ksla.se/anslag-stipendier/ansokan-15-september/

Bidrag kan beviljas för projekt, studieresor o d och publicering, företrädesvis till yngre forskare (det vill 
säga högst 7 år efter disputation). Ansökningarna ska gälla följande:

landen – Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendie- 
fond
Skogsvetenskaplig forskning, som i första hand berör 
Västernorrlands och Jämtlands län och i andra hand övriga 
Sverige – Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond
Forskning och utbildning till gagnande av svensk lant-
bruksnäring – Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond
Befordran av svenska jordbrukets utveckling och för-
kovran (till person, företag och/eller institution) – Stiftelsen 
Hugo och Emma Björkmans minnesfond
Internationella forskarkontakter och erfarenhetsutbyte 
inom skogs- och jordbruksforskningsområdet och aktuella 
kontaktområden – Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs fors-
karstipendiefond
Resor för forskning rörande husdjurens fruktsamhetspro-
blem till en eller flera utländska vetenskapliga institutioner, 
(till svensk forskare, företrädesvis graduerad) – Stiftelsen 
Nils Lagerlöfs fond
Svensk växtodling – Stiftelsen S.O. Berg och Fajer Fajersons 
fond

Ansök senast 15 september 2019 kl 17.00.

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

Karl-Johan Bergstrand

Adolf Dahls fond 30 000

Tillväxtreglering av växthuskulturer med hjälp av ljus
Hem i Sverige-fonden 100 000

Anna Carlsson Svenska Vallföreningens fonder 30 000 EGF-konferens 2018, Cork Irland, juni 2018

Marie Leijon Cedermark Nilsson-Aschans stipendiefond 25 000 Utbytesstudier vid University of Saskatchewan, Kanada

Johanna Enström Stipendiefonden för mekanisering 20 000
Supply-chain for wood fuel over the Baltic sea, Rotorua, Nya Zealand, April 
2018

Mikael Gilbertsson SLO-fonden 249 718 Värmekamerans användning inom jordbruket

Tomas Gullberg SLO-fonden 220 000 Instruktionsfilm för avancerad trädfällning

→
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Mer information kommer att finnas här: https://www.ksla.se/anslag-stipendier/ansokan-15-oktober/

Ekonomiskt stöd till doktorand eller postdok2
Stöd kan beviljas för forskning inom temat landsbygdens värden, utveckling och potentialer med inrikt-
ning mot byggnader, företrädesvis med inslag av lärande utomlands. 

Här finansierar stiftelserna gemensamt några större projekt som inriktar sig mot forskning eller utveckling med 
inriktning mot landsbygdens agrara bebyggelse.

Det innefattar bland annat utvecklande av lantbruksbyggnader med avseende på nya tekniska lösningar som tillgodoser 
ett hållbart och lönsamt företagande. Områden som också prioriteras är humaniora eller naturvetenskap med inriktning 
mot landsbygdens agrara bebyggelse i ett brett historiskt och socialt hållbarhetsperspektiv innefattande bland annat kul-
turmiljövård och estetik.

De stiftelser som medel hämtas ur för dessa ändamål är Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond, Stiftelsen Axel Melanders fond, 
Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds fond, Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, Stiftelsen Marie-Josephine Guillaumes fond och Stiftelsen 
Stipendiefonden för mekanisering.

Ekonomiskt stöd till doktorand eller postdok3
Stöd kan beviljas för doktorand- eller postdokstudier utomlands inom hortikultur för studier utomlands.

KSLA gör också en utlysning där stiftelserna gememsamt finansierar bidrag till doktorand- eller postdokstudier 
utomlands inom området trädgårdsskötsel.

De stiftelser som medel hämtas ur är Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond, Fonden för markvård till minne av Sanders 
Alburg och Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f Wirén, fond.

Ansök senast 15 oktober 2019 kl 17.00.

Frida Hedin Svenska Vallföreningens fonder 50 000 EGF-konferens 2018, Cork Irland, juni 2018

Anders Jonsson Svensk växtnäringsforskning 185 000 Hämning av klumprotsjuka med borgödsling

Nils Jonsson SLO-fonden 250 000 Utvärdering av system för kontroll av spannmålens hygieniska kvalitet

Sofia Kämpe Svenska Vallföreningens fonder 15 000 EGF-konferens 2018, Cork Irland, juni 2018

Tora Lundin Nilsson-Aschans stipendiefond 25 000 Utbytesstudier vid Universidad de Chile

Christina Lunner Kolstrup SLO-fonden 240 000
Utveckling av utbildningsverktyg för Smart Phone och iPad om arbete och 
säkerhet i lantbruket

Elisabet Nadeau Svenska Vallföreningens fonder 19 088 Resa till Hamar, Norge, med rådgivare och försökspersonal från Rådde Gård

Nilla Nilsdotter-Linde Svenska Vallföreningens fonder 22 000 EGF-konferens 2018, Cork Irland, juni 2018

Tomas Olsson Svenska Vallföreningens fonder 30 000
Inspiration från Nya Zeeland för att utveckla svensk effektiv lammproduk-
tion på bete

Bella Rådberg J.M. Svenssons donationsfond 25 000 Utbytesstudier vid Université Laval, Kanada

Elisabeth Uhlig Adolf Dahls fond 100 000 Motverkan av E.coli på bladgrönsaker med hjälp av antagonistiska bakterier
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NY OMGÅNG
Den första Tandem Forest Values-utlysningen var en stor succé.

Nu öppnar vi en ny utlysning av Tandem Forest Values.
Ansök senast den 9 september 2019!

Även denna gång syftar programmet till att stödja 
forskare i Sverige och Finland tidigt i karriären.

Det finns ca 40 miljoner kronor att söka och forskningen ska avse 
skogsresurser, träbaserade värdekedjor och/eller träbyggande.

Mer specifikt: Produktion av skogsbiomassa – Skogsbruksplanering – 
Nya metoder och ny teknik – Nya och hållbara produkter 

och processer – Träbyggande.

Det forskningsprojekt man söker för måste bygga på eller leda till ett aktivt 
samarbete mellan forskningsgrupper vid universitet eller forskningsinstitut i 

Finland och Sverige inom något av de övergripande forskningsområdena.

Mer info: https://www.ksla.se/anslag-stipendier/tandem-forest-values/

I samband med Finlands 100-årsfirande uppvaktade Sverige sitt östra grannland 
med en gåva på 24 miljoner kronor i form av forskningsanslag på skogsområdet.

Projektet Tandem Forest Values möttes av ett fantastiskt stort intresse.
Hela 72 forskningsansökningar kom in och de tolv anslag som beviljades finansierar

nu lika många post-docforskare, som har börjat arbeta i Finland eller Sverige.

Totalt finns cirka 4 miljoner euro att söka i denna omgång.
Finland och Sverige bidrar med lika stora belopp. Finansiärer är Finlands Akademi, 

Forskningsrådet Formas, Kempestiftelserna, Wallenbergstiftelserna, Finlands jord- och 
skogsbruksministerium och Finlands miljöministerium.
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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.

Akademiens remissvar sedan sist

https://www.ksla.se/remisser/remissvar/remiss-betankandet-skogsbranderna-sommaren-2018-sou-20197/

Synpunkter på Skogsbrandsutredningens betänkande Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7, till Justitiedepartementet den 13 maj 2019)

Sammanfattning
KSLA stödjer i huvudsak utredningens förslag till åtgärder och för-
ändringar i lag och förordning och ser det som centralt att förslaget 
om obligatorisk anslutning av kommunal räddningstjänst till sys-
temledning och ledningscentraler genomförs. Det torde medföra 
att statligt övertagande inte behöver bli aktuellt. 

Skulle detta ändå bli fallet instämmer KSLA med utredningens 
förslag, att om räddningsinsatsen är omfattande eller om det an-
nars finns synnerliga skäl ska staten ha möjlighet att överta an-
svaret och att ansvaret då förslagsvis läggs på MSB eller någon 
Länsstyrelse.

Allmänna synpunkter
Skogsbrandsutredningen har gjort den iakttagelsen att många ak-
törer reagerar för långsamt, att resurser som finns inte tas i anspråk 
i den utsträckning som är möjligt, att ledningsorganisationen är 
ineffektiv och att här finns utvecklingspotential i Sverige.

KSLA menar att tidig riskbedömning bör vara ett krav vid varje 
skogsbrand, inte minst brand nära bebyggelse.

Allmänheten bör informeras om vars och ens ansvar att förebyg-
ga och omgående rapportera upptäckt av brand i skog och mark.

Förebyggande åtgärder och samordning av kommunala räddnings-
tjänster genom gemensam systemledning och ledningscentraler 
hade troligen begränsat brändernas omfattning i viss utsträckning 
Därför bör Skogsbrandsutredningens förslag genomföras utan 
dröjsmål och kommunal räddningstjänst inordnas i ett färre antal 
större ledningscentraler med systemledning (räddningstjänstför-
bund).

KSLA anser att lokal samverkan i ett tidigt skede mellan skogs-
bruket, lantbrukare och entreprenadföretag kan effektivisera 
brandbekämpningen. Samverkan med andra delar av civilsam- 
hället torde kunna byggas upp om ledningscentraler har kunskap 
om vad civilsamhället kan bistå med i förebyggande/inledande 
skede. 

Värdet av frivilligas insatser kan också öka än mer om kom-
munerna i större utsträckning träffar avtal med och involve-
rar Civilförsvarsförbundet och andra relevanta organisationer. 
Aktörerna måste också i vissa lägen kunna använda kommunika-
tionssystemet RAKEL. 

För övrigt delar KSLA skogsnäringens erfarenheter summerade i 
fem punkter för bättre brandbekämpning.

Foto: Matt Howard.
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Våra senaste publikationer

KSLAT 4-2019 Ekosystemtjänster
Om äpplen och päron i skogen
Ekosystemtjänster är ett samlingsnamn för alla de nyttor som vi människor direkt och 
indirekt får av naturen. Begreppet har fått stort genomslag i debatt och politikutveckling.
KSLA:s Kommitté för skogens ekosystemtjänster har haft som främsta uppgift att se om 
begreppet kan innebära nya affärsmöjligheter för skogsägarna och/eller bidra till bättre 
beslutsfattande i skogen.
Kommittén anser att begreppet ekosystemtjänster är ett pedagogiskt bra sätt att visa 
allmänhet och beslutsfattare att vi på många olika sätt är beroende av naturen. Samtidigt 
är det abstrakt och spretigt. Det går inte att objektivt värdera skogens många väsensskilda 
ekosystemtjänster i förhållande till varandra och därför är begreppet av begränsat värde för 
en förvaltare av skog. Det tillför främst ny terminologi, inte ny kunskap.
Redaktör: Carl Henrik Palmér.
48 sidor.
ISBN: 978-91-88567-28-4 (tryck), 978-91-88567-29-1 (pdf)

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

KSLAT 3-2019 Verksamhetsberättelse 2018
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Preses har ordet. Akademisekreterarens tillbakablick på 2018.
Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter •
Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipendier, priser och belöningar
Donationsgårdarna: Barksätter och Enaforsholm
Organisationen: Övergripande organisation • Utskott, avdelningar och kommittéer • Enheten
för bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) • Nya ledamöter • In Memoriam • Personal
Ekonomin: Flerårsöversikt 2014–2018 • Fördelning av utdelade medel 2018
Redaktör: Ylva Nordin. 76 sidor.
ISBN: 978-91-88567-26-0 (tryck), 978-91-88567-27-7 (pdf)

Nya på KSLA:s kansli
Linda Cederlund är ny avdelningssekreterare i Jordbruksavdelningen,
Agneta Davidsson Ohlson är konferenskoordinator/kommunikatör

Linda Cederlund
är uppvuxen i Vimmerby och har en hor-
tonomexamen från SLU. Hon har jobbat 
med yrkesmässig produktion av frukt och 
grönsaker m m inom Gröna Näringens 
Riksorganisation (GRO) och varit ansvarig 

för utvecklingen av svenska kvalitetssäkringsstandarder för 
olika typer av odling och animalisk produktion inom LRF:s dot-
terbolag Svenskt Sigill. Lindas nära 20 år inom svenskt jordbruk 
har gett henne ett brett kontaktnät som spänner över forsk-
ning, odling, djurhållning, förädling, industri, retail och restaur-
ang, vilket kommer att vara till stor fördel i hennes roll som 
Jordbruksavdelningens operativa ankare.
linda.cederlund@ksla.se

Agneta Davidsson Ohlson
är uppvuxen i Karlshamn och har universi-
tetsexamen i franska, konstvetenskap och 
informationsteknik bakom sig. Hon kom-
mer närmast från en tjänst som kommu-
nikatör, administratör och pressansvarig 

på Svenska Läkaresällskapet och har i början av karriären även 
arbetat som informatör på Medicinska forskningsrådet och as-
sistent på Karolinska Institutets bibliotek. Hos KSLA kommer 
Agneta att projektleda seminarier, konferenser och den årliga 
högtidssammankomsten,  skriva och redigera texter i olika sam-
manhang i arbetet med kommittéer, arbetsgrupper, webben 
och sociala medier. 
agneta.ohlson@ksla.se
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Akademiens kansli har sommarstängt från 1 juli och öppnar igen 
den 29 juli. Biblioteket har stängt 1 juli–4 augusti.

Håll utkik efter höstens aktiviteter!
Men före dess önskar vi alla en riktigt skön sommar

– lagom med sol, lagom med regn!

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

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

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

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

Kalendarium
19–26 juli – Enaforsholmskursen
Flora, fåglar och fjällvett, på och omkring Enaforsholm Fjällgård
En oförglömlig fjällkurs i Jämtland.

2 September – Seminar
IPCC new report: Climate Change and Land
Presentation of the new IPCC report. Programme to be confirmed.

9 september – Sista dag för Tandem Forest Values-ansökan
inom skogsresurser, träbaserade värdekedjor och träbyggande

12 september – Akademisammankomst*
Nationella skogsprogrammet (preliminär titel)
Skogsavdelningen arrangerar. Programmet är ännu inte fastlagt. 

15 september – Sista dag för yngre forskare 
att ansöka om forskningsanslag/resestipendium
för forskningsprojekt, studieresor etc., och publicering.

16 september – Seminarium
Förpackningar på gott och ont
Kan vi uppnå cirkulära system oavsett råvara till förpackningen? När är  
det önskvärt att använda de olika förpackningsmaterialen? Vi belyser 
förpackningsalternativens fördelar och nackdelar. 

18–20 September – Excursion to Poland*
Polish agriculture
Learn more about the expansive Polish food production, including its 
present state, and get a glimpse of the sector’s future challenges. A mix 
of visits to organizations in the food chain.

2 oktober – Exkursion*
Samtal med markägare om äganderätten som grund 
för företagande inom skogs- och jordbruk
Programmet är ännu inte fastlagt. 

3 oktober – Seminarium i Falun
Mat med prat om klimat
Programmet är ännu inte fastlagt. 

7 oktober – Hearing*
Förankring av KSLA:s inspel till forskningspropositionen
Programmet är ännu inte fastlagt. 

10 oktober – Akademisammankomst*
Jordbruksavdelningen arrangerar.
Tema och program är ännu inte fastlagt. 

15 oktober – Sista dag för doktorand eller postdok 
att ansöka om ekonomiskt stöd inom två olika teman: 
1) landsbygdens värden, utveckling och potentialer med fokus på 
byggnader, eller 2) hortikultur/trädgård för studier utomlands

16 oktober – Seminarium i samarbete med IVA
Vägval för klimatet – hos IVA, Grev Turegatan 16
Lansering av rapport Vägval för klimatet – Livsmedelssystem. 
Programmet är ännu inte fastlagt. 

22 oktober – Seminar with KSLA Wallenberg Professor 
Christine Watson
Diversifying the farming landscape: What will drive change?
Programme to be confirmed.

25–27 oktober – Caseutmaning
Digitalisering och demokrati inom de gröna näringarna
En utmanande helg för unga teoretiker och praktiker inom de gröna 
näringarna. Uppgiften blir att utifrån temat skapa kontaktytor för 
möten mellan olika perspektiv och erfarenheter.

Höstens jakter på Enaforsholm
Ripjakt med stående fågelhund
Årets ripjakter på Enaforsholm genomförs dessa datum: 25–26 aug, 
28–29 aug, 30 aug–1 sept, 17–18 sept, 24–25 sept och 5–6 okt.
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