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Glad Påsk!

Sekreteraren
har ordet
Från Stureplan till Jämtland
Det var en gång en man från Skåne som sedermera flyttade till Stockholm. Han växte upp på en gård och han
var en av få lantbrukarsönder som fick gå på läroverket. 16
år gammal flyttade han till Stockholm där han avlade sin
grundexamen som apotekare. A. W. Bergsten var entreprenör och blev en del av utvecklingen av huvudstaden, men
han fick även uppleva den ekonomiska krisen 1878–1879.
Han byggde upp ett framgångsrikt grossistföretag med 56
anställda och bodde en tid vid Stureplan. Så småningom
blev han ekonomiskt oberoende men i samma veva började hälsan vackla. Det var nu historien om Enaforsholm
Fjällgård började!
Utvecklingen i Stockholm resulterade i bättre hälsa hos
invånarna. Men, som jag nämnde, detta blev inte fallet för
herr Bergsten. Han beordrades att åka till fjällen och blev
därmed en av de många ”luftgäster” som fanns i Åretrakten
i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Jag undrar
hur befolkningen i Jämtland upplevde saken? Här kommer
stockholmarna dragandes på något smittsamt som de borde
kunna ta hand om själva! Eller var det bara en möjlighet till
utveckling och företagande på landsbygden?
Jag kan inte låta blir att dra parallellen med Covid-19
och den stundade påskinvasionen av storstadsbor som kan
komma att rulla in till fjälltrakterna. Idag blomstrar företagandet medan sjukvården i trakten går på knäna och
inte tvärtom som det var under luftgästernas tid – då var
sjukdomar i storstaden ett av skälen till ett ökat företagande
i fjällen.
A. W. Bergstens generösa donation har gjort det möjligt
att årligen, ända sedan 1942, dela ut akademiens finaste pris
till person som genom framgångsrikt värv bidragit till att
väcka intresse för jordbruk eller därmed förenad näringsgren. Hur skulle Bergsten ha tänkt om han själv skulle ha

Foto: Erik Cronberg.

fått dela ut priset i Stadshuset? Han var en modern entreprenör som trodde på försök och forskning med en stark
kvinna vid sin sida. Glöm inte att nominera till KSLA:s
priser och belöningar senast den 15 april!
Hur svårt kan det vara att förstå och komma överens? Ja,
ungefär lika knepigt som människan är komplex. Om vi
alla var överens hela tiden skulle KSLA inte ha någon större
funktion. Det är ju det som är fröjden när komplicerade och
mångfacetterade företeelser skapar möten där våra hjärnor
får jobba på högtryck så taket lyfter i akademiens alla mötesrum. Det kan handla om stora frågor som klimat, vilket
man kan prata om hela tiden och jämt, men även om detaljfrågor som är viktiga för helheten i slutändan. Klimatet
är världsomspännande, näringsövergripande, globalövergripande och avdelningsövergripande. KSLA har valt att välja
just klimatet som ett sammanhållande tema för akademien.
Både på grund av att ämnet är angeläget så det förslår men
också för att lyfta akademiens arbete rent kommunikativt.
Äntligen får livsmedelsbranschen och våra lantbrukare
det uppsving de förtjänar, men måste det till ett elakt virus
för att så ska ske? KSLA behöver jobba mer flexibelt och vi
måste kunna styra om verksamheten till det som ligger för
dörren. Jag ser en stor möjlighet för den gröna näringen och
KSLA att belysa och diskutera livet före, under och efter
Covid-19 så fort det ges möjlighet. Gärna genast efter det
att krisen har bedarrat! Tankar och initiativ tas tacksamt
emot!
Varma vårhälsningar,
Eva Pettersson
Akademisekreterare och vd
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Med miljöanalys som verktyg

Skogen och Agenda 2030
Det finns stor enighet om att samhället ska sikta mot FN:s globala hållbarhetsmål. Men samspelet mellan de olika målen är komplext, inte minst i
skogslandskap. Kan miljöanalys hjälpa till? Det var ämnet för ett seminarium
på KSLA i januari: Forests for Agenda 2030 in Ethiopia, Chile and Sweden: Can
evidence turn SDG conflicts to synergies?
Text: KEVIN BISHOP & MARI JÖNSSON
Vid detta tillfälle fick vi rapporter från arbetet med hållbarhetsmålen i tre regionala miljöer i Sverige, Etiopien och
Chile där skogen spelar en stor roll för framtiden. Här finns
gott om både synergier och konflikter mellan olika hållbarhetsmål att hantera med hänsyn till klimat, vatten, energi
och biologisk mångfald med mera.
Huvudfrågan för dagen var möjligheten att utveckla
miljöanalys för att bättre bidra till alla tre dimensionerna för
hållbar utveckling inom Agenda 2030: miljö, ekonomi och
samhälle. Under målarbetet i de tre länderna kom förslaget
fram att en ny form av miljöanalys – Deltagande SocioEkologisk Analys (DSEA) – kunde underlätta förverkligandet av Agenda 2030.

Fallstudier från Sverige, Chile och Etiopien presenterades. Alla visade behovet av samarbete mellan aktörer
som företräder olika intressen (till exempel myndigheter,
skogsägare och naturvårdare) i arbetet med att uppfylla hållbarhetsmålen. Från dessa fallstudier kom idén att
DSEA kan bidra till ett ökat lärande och en mer balanserad diskussion kring mål och målkonflikter. Nyckeln till
framgång skulle vara deltagandeprocesser som skapar ökat
förtroende för tolkningen av faktaunderlaget som ska ligga
till grund för beslut som påverkar miljömålen.

Förverkligandet av FN:s globala hållbarhetsmål är beroende av ett vetenskapligt grundat faktaunderlag, så kallad
evidensbas. Detta underlag måste ha tillräcklig legitimitet
och upplösning för att det ska gå att hitta synergier och göra
avvägningar vid målkonflikter i lokala sammanhang.

• Hur kan DSEA främja legitimitet för evidensbasen i olika
kontexter?
• Hur kan ett gemensamt lärande möjliggöra de transformationer i styrning som behövs för att förverkliga globala
hållbarhetsmål?

Centrala frågor som kom fram i presentationer och efterföljande diskussion var:

För tio år sedan fanns mest enskilda träd eller dungar utspridda i det etiopiska höglandet. Nu har snabbväxande träd tagit över från jordbruket på vissa platser.
Det väcker frågor om vilka hållbarhetsmål som har gynnats och vilka som har missgynnats. Foto: Kevin Bishop.
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Naturresursförvaltning och evidensbaserad information. Foto: Björn Lundgren.

Det finns två grundläggande problem i genomförandet
av Agenda 2030.
Det första är att förverkligandet av hållbarhetsmålen
på nationell nivå inte nödvändigtvis innebär att de uppfylls
på lokal nivå. Detta beror på de nationella målens övergripande karaktär, där de aggregerade målen ofta riskerar att
utelämna lokala aspekter av betydelse för människor och
ekosystem.
Det andra problemet är att uppföljningen av Agenda
2030 kräver enorma mängder data, samtidigt som det
krävs mer än bara data för att förverkliga hållbarhetsmålen.
Bevisbasen (det utvärderade dataunderlaget) måste översättas till socialt accepterad kunskap för att vi ska kunna
förverkliga flera olika hållbarhetsmål som påverkar varandra på olika sätt.
Ett viktigt behov som kom fram var att finna vägar att gå
från den acceptans som Agenda 2030 har på internationell
nivå till motsvarande acceptans och förankring på lokal
nivå. Flera presentatörer nämnde exempel på hur DSEA
kunde prövas för att skapa sådana vägar.
I Sverige kan implementering av Grön Infrastruktur
(GI) vara ett sätt att leverera hållbarhetsmål kopplade till
välfärd, biologisk mångfald, energi, vatten och klimat. I
Region Gävleborg kunde DSEA engagera olika lokala in-

Möte med skogsägare i Chile. Foto: Cristian Alarcon.

tressenter i en gemensam lärandeprocess som syftar till att
också ge inflytande till marginaliserade röster. Detta inkluderar att skapa kunskap och engagemang för att omvandla lokal styrning/förvaltning till fördel för hållbar
landsbygdsutveckling.
I Chile har intressenter i landsbygdskommuner, skogsägare och små markägare engagerats för att testa DSEA.
Här var förslaget att engagera olika lokala intressenter i
en gemensam lärandeprocess, med speciellt fokus på den
del av landsbygdens befolkning som är marginaliserad och
som har väldig lite inflytande över lokalt och regionalt
beslutsfattande. I lärandeprocessen ingår att väga in hållbarhetsmål kopplade till vatten, planteringar av exotiska
trädslag, skogar med inhemska trädslag, försörjning, välstånd och klimat. Samspelet mellan myndigheter och små
skogsägare skulle vara nyskapande i Chile.
I Etiopien presenterades behovet av miljöanalysmetoder
för att främja en mer inkluderande dialog om naturresursförvaltning i områden med expanderande skogsbruk. Här
kunde DSEA tillhandahålla evidensbaserad information
om hittills dåligt kända samband mellan klimat, markanvändning och vattenresurser under en kommande övergång
till ett hållbart jord- och skogsbruk med större inslag av
skog i landskapet.

Såg i regnskogen, Chile. Foto: Cristian Alarcon.
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Dovhjort. Foto: Michael Gäbler [CC BY 3.0].

Viltförvaltningsexkursion
i Sörmland och Östergötland

KSLA:s Kommitté för viltförvaltning har till uppdrag att bidra till utformandet av
förbättrade processer och metoder för förvaltningen av vilt – bland annat genom att beskriva förutsättningarna och förmågan att hantera mål- och intressekonflikter. Som ett
led i detta genomförde kommittén den 19 och 20 augusti 2019 en exkursion i Sörmland
Text: VIKTOR ÅNÖSTAM & BIRGITTA NAUMBURG | Exkursionsfoton: EVA THÖRNELÖF
och Östergötland.
Syftet med exkursionen var att kommittén skulle få en
större förståelse för hur olika utmaningar och potentiella
lösningar kopplade till viltförvaltning ser ut på olika platser
och hur de aktörer som påverkas arbetar med dessa frågor.
Med oss hade vi ett antal frågeställningar och flera teman
som skulle avhandlas under dessa dagar.

Viltvården integrerad i en helhet – ett gods möjligheter
Ericsbergs Säteri AB utanför Katrineholm är ett gods som
omfattar cirka 16 000 hektar där det bedrivs aktivt skogsoch jordbruk, vilt- och fastighetsförvaltning samt besöksverksamhet. På plats togs vi emot av ägarparet Caroline och
Philip Bonde Deichmann. De berättade övergripande om
företaget och mål de som ägare har med verksamheten.
6
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På Ericsberg är målet inte att vinstmaximera de enskilda
verksamhetsgrenarna utan det viktiga är att få till stånd en
fungerande helhet. Eftersom de bedriver jaktverksamhet
med viltstammarna som bas har de förståelse för att det
kan innebära vissa skador i jord- och skogsbruket. Philip
menade att när man förvaltar ett så stort område ger det
unika fördelar. De kan till exempel göra avvägningar mellan de olika verksamheterna i ett landskapsperspektiv, vilket
är svårare på mindre fastigheter.
Tre områdesansvariga, John Erlandsson (Skog), Henrik
Carlsson (Jordbruk) och Tomas Andersson (Jakt- och
viltförvaltning), berättade mer specifikt om hur de arbetar aktivt med långsiktig och tydlig planering av de olika
verksamheterna på Ericsberg, även för att minimera viltska-

Värdparet på Ericsbergs Säteri, Philip och Caroline, berättade om verksamhet
och mål på godset.

Anlagda viltåkrar på mindre produktiva jordbruksmarker lockar bort viltet
från odlingar med skadekänsliga grödor.

dorna. Ett exempel på hur de arbetar för god balans mellan
vilt och foder är att de har minskat mängden energiskog
eftersom Salix är en gröda som lockar vilt till skadekänsliga områden. Ett annat exempel är att de odlar viltåkrar
på mindre produktiva jordbruksmarker, vilket lockar bort
viltet från skadekänsliga grödor. Kommittén besökte en av
dessa viltåkrar för att få en bild av det ser ut och går till rent
praktiskt. Mötet på Ericsberg avslutades med en fantastisk
fältlunch i det vackra vädret.

Området hyser väldigt starka viltstammar, framförallt av dovvilt. Det finns många
skäl till det – Sörmland
är ett viltrikt län och
dessutom har jordbruksarrendatorn varit
mycket aktiv i sin od- Barksätters mangårdsbyggnad. Foto. Lena
Gustafsson.
ling. För några år sedan
uppmärksammade han
förvaltningsstyrelsen på problemet med dovviltets påverkan
på de odlade grödorna. År 2017 bedömdes kostnaderna till
följd av viltskador på jordbruksgrödor till cirka 80 000 kronor, en kostnad som delades mellan jordägare, jordbruksoch jaktarrendator. Det stora antalet dovhjortar har lett till
att jordbruksarrendatorn har gått från ett intensivt till ett
mer extensivt jordbruk, numera odlas endast vall.
Kommittén besökte olika delar av markerna och kunde
konstatera att betestrycket är högt, bland annat på grund
av den stora avsaknaden av fältskikt. Det gavs tillfälle
att diskuterat potentiella lösningar och forskningsprojekt
med några medlemmar i Barksätters förvaltningsstyrelse.

Barksätter – vägskäl för konventionellt brukande
eller nytänkande?
Färden fortsatte till Barksätter, en av KSLA:s två donationsgårdar. Carl Henric Kuylenstierna, ordförande i Barksätters
förvaltningsstyrelse, hälsade välkommen och berättade om
gårdens historia.
Att Viltförvaltningskommittén fick en inbjudan till
Barksätter var inte en slump. Det är viktigt att gården
Barksätter har betesdjur enligt donationsvillkoren och
Barksätters jordbruksmark är utarrenderad till en lantbrukare som bedriver köttproduktion. Jakten är också utarrenderad men till en annan person som även hyr mangårdsbyggnaden.

Viltförvaltningskommittén besökte olika delar av markerna runt Barksätter. Markarealen är 640 ha; 524 ha är produktiv skogsmark, 82 ha åker och betesmark.
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Resultatet blev att kommittéledamot Göran Ericsson bjöds
in till kommande styrelsemöte för att tala om ett samarbete
mellan Barksätter och Viltförvaltningskommittén.

Holmen – visar hur storskogsbruket kan integrera viltet
Efter det trevliga besöket på Barksätter gick färden till
Holmen Skogs kurs- och konferensgård Elgsjögården.
Den ligger i hjärtat av bolagets skogsinnehav i norra
Östergötland. Skogsbrukschef Jan Åhlund hälsade oss välkomna varpå vi satte oss till bords och bjöds på nykokta
kräftor från bygden, hembakade pajer och bröd. När vi hade
smörjt kråset fortsatte diskussionerna en bra stund in på
kvällen. Även fiskets betydelse i helheten kom upp, säkert
tack vare kräftorna.
Följande dag fick vi en gedigen genomgång av Holmens
arbete med viltförvaltning och besökte också skogsområden med stora viltskador och referenshägn. De som tog
hand om oss var Jan Åhlund, verksamhetsutvecklare Peter
Christofferson och Martin Jeppsson, områdesansvarig för
vilt.
För Holmen är vilt en del av det hållbara skogsbruket.
Det innebär att det behöver råda balans mellan viltstammar
och foder. Bolaget får fram foder genom trakthyggesbruk,
föryngring av tall på tallmark och med lövinblandning. Det
ska vara enkelt, roligt och billigt att jaga på Holmens marker och därigenom ska viltstammarna hållas i schack.

Martin Jeppsson poängterade vikten av få dessa att känna
sig välkomna i jaktlag.
Holmen är också delaktigt i forskning kring viltbete;
hur, när, var och vilka djur det är som står för olika typer
av skador.
Det gavs många intressanta exkursionspunkter där vi
fick se skog med stora skador eller mindre skador samt referenshägn där det hårda betestrycket i området framgick
tydligt. Den kanske mest intressanta punkten var ett hygge
som uppstått efter en större skogsbrand – där var betesskadorna obefintliga, vilket gav upphov till en intressant diskussion om vad det kunde bero på. Kanske på det kraftiga
lövuppslaget som gjorde att det fanns gott om mat?

För att nå dessa mål krävs aktivt arbete, varav en del är att
arbeta med jägarkåren. Urbaniseringen är en orsak till att
jägarkåren förändras. Som ett komplement till befintliga
jaktlag och för att nå en förändrad jägarkår har Holmen
upplåtelseformerna Korttids-, Sälj- och Målfyllnadsjakter.
De arbetar också med att rekrytera nya och yngre jägare och

Länsstyrelsen i Södermanland ger ett myndighetsperspektiv
Till lunchen anslöt Johan Varenius, chef för landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Södermanland. Han berättade om länsstyrelsens mål för klövviltförvaltingen i
Södermanland och de projekt som pågår för att hantera de
utmaningar som identifierats.
Länsstyrelsen i Södermanlands län har tillsammans med
viltförvaltningsdelegationen i länet tagit fram en samförvaltningsplan för klövvilt. Förvaltningsplanen, som baseras
på samverkan och dialog mellan berörda parter, slår fast att
målet med förvaltningen är att ha en välmående viltstam i
balans med ekosystemet och samhällets övriga intressen.
Till följd av att viltstammarnas artsammansättning har
förändrats under de senaste 20 åren till lokalt mycket täta
populationer av vildsvin, kron- och dovhjort, är viltets påverkan på landskapet, jord- och skogsbruket omfattande på
sina håll i länet. Samförvaltningsplanen ska bidra till att
öka kunskapen om arterna och hur man kan minska viltets
negativa effekter. Vid tidpunkten för exkursionen befann
sig också älgförvaltningen mitt inne i en omfattande omorganisering. Länsstyrelsen fattade sedermera beslutet att
slå ihop länets nio älgförvaltningsområden till två förvaltningsområden i syfte att skapa en mer effektiv förvaltning.
Efter två innehållsrika och intressanta dagar var exkursionen slut. Vi uppskattade verkligen det trevliga och generösa mottagandet vi fick från våra exkursionsvärdar!

Holmen Skog. Gruppen får en genomgång vid hägnat område.

Rönn, asp, sälg och ek kommer upp på ett Holmen-hygge.

Målen är att senast år 2021 ska på Holmens markinnehav:
• max 3 procent av tallarna norr om Dalälven ha årsskada
av vilt,
• max 5 procent av tallarna söder om Dalälven ha årsskada
av vilt och
• minst 85 procent av tallarna vara oskadade av vilt.
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Foto: naturfreund_pics

Hållbar markanvändning – en
avgörande faktor för klimatet
Landekosystemen som vi är beroende av för mat, energi och material är redan starkt
påverkade av klimatförändringarna. 70 procent av den isfria landytan är brukad av oss
människor. Klimatförändringarna ökar risken för markförstöring som i sin tur minskar ekosystemens förmåga att motverka klimatförändringarna – en negativ spiral som
också hotar den globala livsmedelssäkerheten. Samtidigt kan väl fungerande landekosystem såväl motverka klimatförändringarna som underlätta klimatanpassningen.
Text: LOVISA HAGBERG

Det framkkom när Sveriges fokalpunkt för IPCC, Markku
Rummukainen, presenterade IPCC:s specialrapport om
marken och klimatet, Climate Change and Land: an IPCC
special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems vid ett innehållsrikt
seminarium hos KSLA i september 2019.
Markanvändningen är en viktig faktor i klimatförändringarna. Utsläppen från markanvändning utgör 23 procent av
de globala växthusgasutsläppen. Samtidigt tar markekosystemen upp kol motsvarande 29 procent av de globala CO2utsläppen. Markanvändningen påverkar också klimatet genom förändringar i albedo och vattencykler.
Annette Cowey, medförfattare till rapporten, visade på
att det finns win-winlösningar för klimatet genom att motverka markförstöring, bruka marken hållbart och bygga upp
jordarnas organiska innehåll. Men hållbar markanvändning
kan bara vara en del av lösningen, först och främst måste utsläppen minska från alla sektorer. Hälsosamma dieter med
stor andel vegetabilier och minskat matsvinn är viktiga faktorer för att klara mark- och klimatutmaningen.

Klimatförändringarnas effekter på landekosystemen har
redan stora socioekonomiska konsekvenser. Ett exempel
från Centralamerika togs upp av Ivonne Lobos Alva från
SEI:s Latinamerikakontor som beskrev hur sämre förutsättningar för jordbruket bidrar till växande migration i
regionen. Francis X Johnson, medförfattare till rapporten,
visade hur risker förknippade med klimat- och markförändringar påverkar möjligheterna att nå de globala målen för
hållbar utveckling.
För vägen framåt lyfte det avslutande panelsamtalet behoven av att
• Motverka förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringar och markförstöring tillsammans.
• Förbättra samhällets styrsystem (”governance”) för att
hantera komplexa samband och risker i övergången till
en bioekonomi.
• Öka deltagandet i beslut om mark och klimat, särskilt
för urfolk och lokalbefolkningar som är direkt beroende
av landekosystemen.
Seminariet arrangerades av KSLA, SMHI, Chalmers,
Focali, IEA Bioenergy, och SIANI.
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Begreppsförvirring? Foto: Fredricka French/Snowmass Tourism, Colorado, USA.

Att komma överens om vad ett ord betyder

– hur svårt kan det vara?
Så inledde moderatorn Sverker Olofsson seminariet ”Diffusa definitioner
driver dum debatt” som hölls den 20 november 2019 på KSLA. Seminariet
ville understryka betydelsen av att olika aktörer har ett gemensamt språk
så att man inte talar förbi och missförstår varandra och varför det är så
svårt.
Text: JOHAN SONESSON

Som ett diskussionsunderlag fanns nummer 7-2019
av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift,
KSLAT, Skogliga begrepp och definitioner. Diskussionerna
under seminariet underströk svårigheterna men också betydelsen av gemensamma definitioner. Det uttrycktes också
en förhoppning om att arbetet kan drivas vidare i KSLA:s
regi.
För att kunna föra meningsfulla samtal om skogens nyttjande och hållbara förvaltning är det viktigt att deltagande
parter har samma förståelse för vad som menas med olika
begrepp. Det är viktigt att begrepp är entydigt definierade
och att olika aktörer menar samma sak när begreppen an10
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vänds eller åtminstone förstår att man menar olika saker
med samma begrepp. Med denna ansats samlade Monika
Stridsman och Tomas Lundmark de myndigheter som ansvarar för produktion av statistik om skog, skogsmark och
skogsbruk till ett rundabordssamtal i KSLA:s regi. Syftet
var att skapa en samsyn mellan myndigheterna om ett antal
centrala begrepp.
Detta visade sig vara betydligt svårare än förväntat.
Myndigheterna kunde inte enas om ett antal begrepp, däribland några centrala som ”skog” och ”skogsmark”. Som en
följd av detta skrev Stridsman och Lundmark KSLAT nr
7-2019 med syftet att försöka hitta logiska definitioner av de
begrepp som myndigheterna saknade samsyn kring.

Tanken var att skriften skulle tjäna som ett underlag och
startskott för en fortsatt process för att nå en förbättrad
samsyn kring skogliga begrepp och definitioner inom hela
skogssektorn. Till seminariet hade några föredragshållare
bjudits in liksom en diskussionspanel med representanter
för olika intressenter.
Skogsavdelningens ordförande Monika Stridsman inledde med bakgrunden till seminariet tillsammans med
Tomas Lundmark. Efter det talade Jimmy Jönsson, idéhistoriker och forskare vid SLU, om begreppshistoria och hur
begrepps betydelse förändras över tid. Han exemplifierade
det med några begrepp som till exempel ”uthållighet” som
i skogliga sammanhang har sitt ursprung i det exploaterande skogsbruket under artonhundratalet. Den resulterande
skogsbristen i slutet av århundradet medförde att man började med aktiv skogsföryngring och vår första skogsvårdslag
kom till. Då handlade ”uthållighet” om uthållig virkesproduktion. Begreppets betydelse har sedan breddats betydligt och ”uthållighet” innefattar idag uthållig leverans av
skogens alla ekosystemtjänster och bevarande av biologisk
mångfald. Andra begrepp där betydelsen förändrats över
tiden är ”skog”, ”skogsvård” och ”naturvård”.
Definitionerna av ett begrepp har också en tendens att
divergera över tid när begreppen används av olika aktörer
och i olika sammanhang. Därför kan det behövas aktiva
åtgärder då och då för att ensa definitionen av ett begrepp
för att det inte helt skall få dubbla eller multipla betydelser.
Skogsstyrelsens GD Herman Sundqvist redogjorde för
regeringsuppdraget ”Statistik om formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv
mark” som publicerats av Skogsstyrelsen i Rapport 2019/18.
I rapporten har man definierat och använt grundläggande
begrepp som skogsmark, produktiv skogsmark och improduktiv skogsmark. Det finns även en lång lista med ordförklaringar och definitioner i rapporten. Just denna statistik
som berör skogsmark med olika typer av skydd har länge
varit ett trätoämne i den öppna debatten om hur skogen ska
brukas och ett tydligt exempel där olika aktörer definierar
nyckelbegrepp väldigt olika.
Tomas Lundmark gick sedan igenom de begrepp som
man beskrivit och föreslagit definitioner på i KSLAT nr 72019. Han avslutade med att ställa frågan hur processen ska
drivas vidare, av vem, vilka och den intrikata frågan vem
som ska bestämma?

Vad tycker ni om rapporten? Det var den första frågan
som moderatorn ställde till diskussionspanelen, som bestod
av Liselott Eriksson från Naturvårdsverket, Svante Claeson
från Skogsstyrelsen, Peter Roberntz från Världsnaturfonden,
Louise Karlberg från Naturskyddsföreningen, Linda
Eriksson från Skogsindustrierna och Gunnar Lindén från
LRF-Skogsägarna.
Flera i panelen, både från skogsbruk och ideell naturvård, uttryckte skepsis till rapportens förslag att dela in
skogsmarken i ”virkesproduktionsmark” och ”naturvårdsmark”. Man ansåg att det riskerar att förstärka polariseringen i debatten om skogens brukande. En annan kritik är
att rapporten är för ”jägmästaraktig”, att man utgått från en
skogsbrukares perspektiv och att begreppen och definitionerna hade kunnat bli helt annorlunda med till exempel en
ekologs perspektiv. Trots kritiken uttryckte de flesta att det
är viktigt att fortsätta driva arbetet mot mer gemensamma
definitioner av viktiga begrepp.
Peter Holmgren och Jonas Jacobsson hade före mötet
tillsammans skickat en skriftlig kommentar till rapporten
som var mycket kritisk till både processen som lett fram till
rapporten och dess innehåll. Deras förslag var att frågan
måste angripas med ett större omtag där man inkluderar
skogens värden i det bredare perspektivet med hållbar utveckling. Man kan börja med att försöka enas om ordning
på begreppet ”skogsbruk” i en bred och strukturerad process.
I den öppna diskussionen i salen kom det fram synpunkter om att det kan vara acceptabelt att olika aktörer har egna
definitioner men att myndigheterna rimligtvis borde kunna
enas, om inte annat för att kunna producera den offentliga
statistik de har uppdrag att göra. Vidare konstaterades det
att ägande av definitioner och termer är makt i debatten.
Detta är en av de viktigaste orsakerna till svårigheterna att
enas om ett gemensamt språkbruk. På det internationella
planet ägs definitionerna i skogsdebatten för närvarande av
miljörörelsen, i Sverige är detta inte lika tydligt.
Den sammanfattande slutsatsen av seminariet är att det
finns ett tydligt behov av en process för att arbeta mot mer
gemensamma begrepp och definitioner inom skogssektorn
i vid bemärkelse. Avdelningsordförande lovade att ta detta
vidare och se vilken möjlighet KSLA har att driva frågan i
fortsättningen.

Har skogsbruket tolkningsföreträde i Sverige? Foto: Free Photos/Pixabay.
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KSLA och klimatet
Klimatet är en gemensam företeelse som av naturliga skäl i alla
tider genomsyrat oerhört mycket av det som Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens tre avdelningar ägnar sig åt. Därför valde
akademikollegiet just klimatet när det förra hösten var dags att
fastställa ett sammanhållande tema för akademien att basera
Text: PER ERIKSSON
kommunikation och marknadsföring på.
Klimatet är ett tema som också skapar bryggor mellan Allmänna
avdelningen, Jordbruksavdelningen och Skogsavdelningen och
öppnar för den mer övergripande diskussion kring klimatet och
enskilda aktiviteter som kanske saknats tidigare inom akademien. Men konkret, vad har KSLA gjort tidigare i frågan?

förutsättningar och kulturväxternas avkastning och utveckling
inte studerats i tillräcklig grad. Det behövdes fler studier och
ett närmare samarbete mellan exempelvis växtodlingsforskare
och meteorologer och studier på en rad olika platser med olika
klimat.

Klimathistoriken i akademien

Vår samtida klimatdebatt

Rent allmänt så är klimatfrågan närmast ett grundvillkor för den
gröna sektorns verksamheter. En önskan om att förutspå hur,
kanske inte främst klimatet, men vädret ska bli har sysselsatt
lantbrukare i alla tider. Det ger Bondepraktikan exempel på:

Vi tar ett ganska rejält kliv framåt i tiden, till 1997. Nu är det inte
oron för en kallare period (som Wallén spekulerade kring 1927)
som föranleder någon diskussion inom akademien, utan att det
kommer att bli varmare.
Vid två seminarier, som dokumenterades i KSLAT nr 8-1998
med titeln Framtida klimatförändringar, var det den förväntade
uppvärmningen och dess konsekvenser för jordbruket och
skogsbruket som diskuterades. Bland de föredragande fanns
Bertil Bohlin, som talade om mänsklig påverkan på klimatet.
Det tycks som att den diskussion vi har idag kring klimatet i
grova drag på sätt och vis redan då fanns på plats inom akademien. Lennart Schotte, akademiens preses 1988–1991, inledde
det andra av dessa seminarier med att slå fast att ”man globalt
är överens om att effekten [av klimatförändringarna] beror av
mänsklig verksamhet”. Han efterlyste liksom idag en bättre helhetssyn när det gäller ”energi, miljö och ekologi” mot bakgrund
av Kyotoförhandlingarna som skulle hållas några månader efter
seminariet.

”När nyslaget hö på marken om aftonen luktar starkt, dypussar stinka och löss bita fullväxt folk på öronen väntas regn och
fuktig väderlek.”
Axel Wallén (1877–1935), ledamot sedan 1914 och föreståndare för Hydrografiska byrån, senare överdirektör och chef för
Statens meteorologiska och hydrografiska anstalt (nuvarande
SMHI), uttryckte detta på ett vältaligt sätt i sitt föredrag vid
Lantbruksakademien 1927. Det publicerades också av IVA:
”Med hänsyn till kulturväxternas levnadsbetingelser är det en
självklar sak, att omgivningens klimat, solens strålning, luftens
värmegrad och fuktighet, nederbördens riklighet och fördelning, vindarnas riktning och styrka, skola utöva ett mycket
stort inflytande.”
Den typ av kompetens som Axel Wallén representerade var
inte ovanlig. Den har funnits i akademien sedan dess start 1813
och akademiens bibliotek har böcker i ämnet utkomna under
hela 1800-talet.
Däremot gjorde mer konkret arbete med klimat och meteorologi inte några större avtryck det första seklet av akademiens
levnad. Till exempel innefattade ingen av de instruktioner som
antogs vid starten 1813 för akademiens avdelningar meteorologi. Och endast fyra artiklar perioden 1813–1913 behandlade
frågan – den första först 1896, ledamoten Otto Petterssons ”Om
möjligheten af väderleksförutsägelser för längre tid”.
En anledning till det sparsamma intresset verkar vara att de
tidiga förhoppningarna om meteorologins förmåga att förutsäga framtida väder inte uppfylldes. Svårigheterna med att göra
meteorologin användbar i en djupare och klimatmässig mening märks även i Axel Walléns föredrag från 1927. Problemen
hängde enligt Wallén samman med meteorologins oförmåga
till långsiktiga förutsägelser – inte så precisa att de var riktigt
användbara för jordbruket – och att sambanden mellan klimat-
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KSLA och klimatet i närhistorien
Vår inventering av akademiens klimatarbete i närhistorien, från
omkring 2010 och framåt, visar att det delar sig i två riktningar.
För det första finns en rad arbeten inriktade på hur en anpassning kan gå till inom rådande system för att minska vår mänskliga klimatpåverkan, t.ex. genom kolinlagring, biobränsle, och
även genom att förändra konsumentbeteenden, t.ex. genom
”nudging”.
För det andra fogas frågan om klimatets betydelse och förändring in i ett vidare perspektiv, inte minst genom de diskussioner om begreppet landskap och allt som det omfattar, som
under senare år fått en alltmer framskjuten roll inom akademien.

Fortsättningen
Akademien arbetar nu med att skapa en klimatgrupp bestående
av akademiledamöter för att fokusera akademiens ansträngningar på området. Gruppen kommer bland annat att vara behjälplig med att svara på remisser med koppling till klimatområdet. Den ska också bevaka klimataktiviteter utanför KSLA och
bidra till samordningen av aktiviteter inom akademien.


KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS
PRISER OCH BELÖNINGAR
En serie som berättar som KSLA:s olika priser och belöningar och om människorna bakom dem. Som nummer två kommer här A. W. Bergstens pris.

A. W. Bergstens pris –
för den som väcker
intresse för jordbruk
Akademiens A. W. Bergstens pris är ett av
KSLA:s finaste priser och ”delas ut till person, ledamot eller icke ledamot, som genom
framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller
jämförbar insats på det praktiska området
bidragit till att väcka håg och intresse för
jordbruket eller därmed förenad näringsgren och som därigenom gjort sig förtjänt
av sådan utmärkelse”.
Text: PER ERIKSSON
A. W. Bergsten på förstukvisten till Akademiflygeln (som den numera kallas)
på Enaforsholm, någon gång mellan 1914 och 1920. Självporträtt.

A. W. Bergstens pris utgörs av en penningsumma och en
medalj i 18 k guld. Det kan delas ut årligen ur Stiftelsen A.
W. Bergstens donation som skapades när grosshandlaren
Alexander Wilhelm Bergsten genom testamente utsåg akademien till sin universalarvinge.
Vad som karakteriserar en mottagare av A. W. Bergstens
pris karakteriserar också på många sätt Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien, som arbetar med frågor som spänner
mellan vetenskap och praktik. Akademiens ledamöter kommer från både den vetenskapliga världen och den praktiska,
och ”praktisk” kan betyda allt från lant- och skogsbruk i
bokstavlig mening till livsmedelsföretag och offentlig administration.
Alexander Wilhelm Bergstens donation ger stöd i reda
pengar till många olika ändamål. Men hans liv inbjuder
också till att fundera kring akademien, lantbruket och samhället, historia och framtid och till att ta några steg tillbaka
för att få perspektiv på det vi gör för att fatta välgrundade
beslut inför framtiden.
En första och konkret lärdom är att det finns skäl att
inte glömma bort det oförutsedda. Ingen visste att akademien skulle få donationen. Inga skriftliga ledtrådar avslöjar
skälen till varför den gick till Kungl. Lantbruksakademien.

Uppväxten i Skåne
Bergsten hade inte många kopplingar till det agrara, förutom under sina första år. Snarare tvärtom – hans gärning var
tätt sammanvävd med ett framväxande industrisamhälle,
allt större städer och en alltmer utbredd konsumtion.
A. W. Bergsten föddes 19 november 1855 på gården
Åby nr 2 i Gråmanstorps socken, i dåvarande Kristianstads
län. Han hade två äldre syskon, Andreas och Rudolf. Till
gården hade Bergstens föräldrar kommit 1851 som arrendatorer. Efter faderns död 1857 gifte modern om sig och
familjen flyttade ofta, vilket många familjer på landsbygden
gjorde vid den här tiden. Nio år gammal började han på
Högre Elementarläroverket i Helsingborg, vilket var ytterst
ovanligt för en lantbrukarson, men han tog aldrig studenten.
År 1871 flyttade Bergsten till Ryd, där han började arbeta på apotek. 1875 avlade han grundexamen som apotekare. Två år senare lämnar han Skåne för Stockholm av
okänd anledning.
Tiden i Stockholm
Befolkningsökningen i Stockholm i slutet av 1800-talet var
stor – efter en ökning från 1860 med 180 000 passerade
KSLA Nytt & Noterat • nr 1 2020
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folkmängden vid sekelskiftet 300 000 invånare. Det var ett
resultat av såväl inflyttning från landsbygden som förbättrade levnadsförhållanden med sjunkande dödlighet.
Stockholm ändrade under den här tiden karaktär
och kom alltmer att likna större städer på kontinenten.
Året för Bergstens ankomst invigs Kungl. Biblioteket i
Humlegården och några månader tidigare började de första
hästspårvagnarna att trafikera stadens gator; 7 000 hästar
arbetade i staden i olika sammanhang. Men än fanns inte
Odenplan, Sveavägen eller Birger Jarlsgatan.
Bergsten var en del av denna turbulenta omvandling av
gammalt till nytt, men han såg också den nya världens osäkerheter och risker, t.ex. den ekonomiska krisen 1878–1879.
Under sin första tid i Stockholm arbetade han som handelsresande på Firma Lundgren & Nachmanson, som bedrev
grosshandel i manufakturer och vitvaror.
Egen firma
1883 startade Bergsten tillsammans med Georg August
Emil Ernst egen verksamhet, Firma Bergsten & Ernst,
med adress Västerlånggatan 42, 1 tr. Till en början bodde
de båda kompanjonerna på samma adress, vägg i vägg med
firman, men flyttade tillsammans till Blasieholmen, en för
tiden fin adress. 1885 hade firman tre anställda: ett biträde
och två springpojkar.
Antalet anställda ökade och 1894 flyttade firman till
Malmtorgsgatan 6 på Norrmalm. Från det året skötte
Bergsten firman själv. Inga uppgifter finns om varför kompanjonerna gick skilda vägar, men inget tyder på någon
konflikt, och Ernst fanns med i Bergstens testamente.
1902 hade A. W. Bergsten 12 anställda och han titulerade sig grosshandlare, en titel som förknippades med uppkomlingar och som tidens skämttecknare älskade att an-

Maria Lindström var kanske den mest betydelsefulla personen i A. W. Bergstens liv.
Foto: A. W. Bergsten någon gång efter 1908.

Bergstens hem på Waldemarsudde åren
1900–1937. Foto: A. W. Bergsten.

vända i sina illustrationer. Men grosshandlarna hade också
hög status, tack vare sina ekonomiska resurser.
Mellan 1900 och 1914 fördubblades antalet barnklädesbutiker och herrekiperingar i Stockholm. Det var grosshandlarnas uppgift att fylla de nytillkomna butikerna med
varor.
Från 1903 satsar Bergsten på egentillverkning av korsetter och firman växer. En bit in på 1900-talet hade den 56
anställda, 14 män och 42 kvinnor.
1892 hade Bergsten flyttat till Stureplan för att fyra
år senare bosätta sig på Waldemarsudde på Kungliga
Djurgården. Där arrenderade han huvudbyggnaden av
arvingarna till grosshandlaren Johan Bergman Olson. På
Waldemarsudde bodde Bergsten till sin död, men när Prins
Eugen 1899 köpte besittningsrätten till Waldemarsudde
fick han flytta från huvudbyggnaden. Den revs sedan för att
ge plats till målarprinsens mer ståndsmässiga slott. Bergsten
flyttade till ett annat hus på tomten (idag intendentens
hus), som renoverades och byggdes om och till. Även om
Bergsten var förmögen präglades livet på Waldemarsudde
inte av något överdåd, och när det gällde rent personliga
ting kunde han vara nästan asketisk.
Till sin hjälp i huset hade Bergsten piga, husföreståndarinna, kusk och kokerska. Husföreståndarinnan Maria
Lindström, som börjat arbeta i firman i början av 1890-talet
som sekreterare, kom att stanna hela livet och var en mer än
betydelsefull person för Bergsten, kanske en av de viktigaste
i hans liv.
Jämtland och Enaforsholm
År 1909, 55 år gammal, säljer Bergsten firman till sin kontorschef Fritz Petzold och drar sig tillbaka, framförallt av
två skäl. För det första är Bergsten vid det här laget ekonomiskt oberoende, och har alltså möjligheten. För det andra
börjar hälsan svikta.
För att råda bot på den försämrade hälsan ordinerade
den berömde doktor Ernst Westerlund Bergsten att vistas
i fjällen som ”luftgäst”, vilket innebar vila, vandringar och
god mat. Inspirationen till detta kom bland annat från S:t
Moritz och Davos i Schweiz. Doktor Westerlund hade själv
upptäckt den svenska motsvarigheten, Storlien, där han
öppnade en sommarpraktik. Det var vid en resa dit som
Bergsten upptäckte Enaforsholm i västra Jämtland, som han
köpte 1908. Det var den första fastighet han ägde, men efter att ha sålt firman köpte han även ett stenhus i centrala
Stockholm i närheten av Nordiska Kompaniet.
Från införskaffandet 1908 och till sin död 1937 tillbringade Bergsten varje sommar på Enaforsholm. Vanligtvis två
och en halv månad, från någon vecka före midsommar till
en bit in i september.
Personen Alexander Wilhelm Bergsten
Det är tydligt att Bergsten var en annan person på
Enaforsholm jämfört med det liv han levde som grosshandlare i Stockholm. Trots att han var förmögen, framgångsrik
och hade status, vilket inte minst hans bostadsadress visade,
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A. W. Bergsten med sina irländska settrar.

har Bergsten lämnat förvånansvärt få spår i några källor.
Han var inte politiskt aktiv, inte aktiv i affärslivet annat än
i den egna firman och umgicks inte med societeten i staden.
På Enaforsholm var han en entusiastisk byggare, friluftsmålare och fotograf. Han jagade och fiskade. Måleriet,
i synnerhet landskapsmotiv, var kanske det största intresset,
och ofta målade han djur – harar, ripor och rävar. Även
Bergstens hundar målades av och fotograferades. I de bildtexter Bergsten skrev till fotografierna var hundarna ofta
namngivna, inte människorna.
Från mitten av 1920-talet försämrades Bergstens hälsa
ytterligare, han fick problem med balansen, och kunde inte
jaga och fiska som han gjort tidigare.
Donationen
Alexander Wilhelm Bergsten avled i sitt hem på Djurgården
den 2 augusti 1937, 81 år gammal. Han är begravd på Norra
begravningsplatsen i Solna utanför Stockholm. Vid hans
sida vilar husföreståndarinnan Maria Lindström, som dog
tre år senare, 1940. Hon var inte bara husföreståndarinna,
de hade under en tid varit förlovade, men Bergsten bröt
förlovningen. Maria Lindström stannade med Bergsten till

Bergsten i ny vagn framför Stora huset (odaterat).

hans död, och var en av två testamentsexekutorer och den
som hjälpte till att tolka intentionerna i testamentet.
Testamentet är daterat 1922 och Kungl. Lantbruksakademien anges där som universalarvinge. Enligt testamentet hade Maria Lindström så länge hon levde nyttjanderätt till både Enaforsholm och huset på Waldemarsudde.
Hon ärvde flertalet av Bergstens tavlor och fick en bra livränta.
Donationen till KSLA bestod främst av aktier. Formuleringen i testamentet gav akademien stor frihet inom de
rätt vida ramar som Bergsten stipulerat. Donationen har
utgjort grunden för såväl priser och belöningar som stipendier och anslag.
Men donationen innehöll också fjällgården/jaktvillan
Enaforsholm och med den var det lite annorlunda. Bergsten
tänkte sig att läkarna skulle ha den som ett vilohem att
ta igen sig i efter det hårda slitet på olika lasarett. Men
Läkarsällskapet tackade nej då de ansåg att alldeles för
lite pengar avsatts i donationen för underhållet. I Maria
Lindströms precisering av vad Bergsten tänkte sig med
Enaforsholm betonade hon att gården inte fick förstöras av
fjällturism, exploateringen av Storlien angavs som exempel på ”vandalisering och förvanskning”. Tanken var också
att gården skulle bevaras i samma skick och anda som när
Bergsten levde – han såg gärna att den blev en försöksgård
eller en försöksstation.
Så, vad göra? Enaforsholm fick inte bli ett museum. Hur
bevara något samtidigt som det måste följa sin tid och utvecklas? Det finns inget facit till den frågan, annat än möjligen i efterhand. Enaforsholm är alltjämt en fjällgård som
går att besöka, och där finns olika typer av försöksverksamhet, både vad gäller skog och trädgård. Med Enaforsholm
såg Bergsten till att akademien fått sitt konkreta exempel på
konsten att bevara, utveckla och förvalta. Här är akademien
tvungen att arbeta med såväl vetenskap som beprövad erfarenhet, som det står i akademiens portalparagraf.

Samma plats i september 2019.

Akademien har dokumenterat det som finns att tillgå om A. W. Bergstens liv i tre böcker med olika aspekter:
A. W. Bergsten – om personen, stiftelsen och fjällegendomen Enaforsholm. Hans Antonson, Nils Edling och Kjell Lundquist (SOLMED nr 36, 2005).
Vid fjällets fot. Donatorn A.W. Bergsten och hans Enaforsholm i Västjämtland – från jaktvilla till fjällgård. Red. Hans Antonson (SOLMED nr 60, 2012).
Perspektiv på tillvaron. Grosshandlaren A.W. Bergsten som fotograf och konstnär. Hans Antonson (SOLMED nr 76, 2017).
Dessutom har historikern Nils Edling skrivit artiklar om A. W. Bergsten. Denna framställning bygger främst på dem.
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KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS
PRISER OCH BELÖNINGAR
Akademiens A.W. Bergstens pris delas ut till
person, som genom framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska
området bidragit till att väcka håg och intresse
för jordbruket eller därmed förenad näringsgren och som därigenom gjort sig förtjänt av
sådan utmärkelse. Priset, en penningsumma
och medalj i 18 k guld, kan delas ut årligen,
första gången år 1942 till Herman Nilsson-Ehle,
mannen bakom Nilsson-Ehle-medaljen, ett annat av akademiens priser.
A. W. Bergsten-pristagare på senare år:
2020 – Jan Rundqvist för hans stora engagemang i utvecklingen av ett
konkurrenskraftigt svenskt lantbruk, bland annat genom att kombinera
utveckling av nya affärsidéer och affärsverksamheter med ett genuint intresse för tillämpad forskning, dess inriktning och praktiska användning.
2019 – Ulf Magnusson för hans målmedvetna arbete med att lyfta fram veterinärmedicinens och djurhållningens betydelse för fattigdomsbekämpning och säker livsmedelsförsörjning i låginkomstländer.
2018 – Anders Nilsson för hans betydelsefulla insatser för att stärka svensk
växtförädling och därmed svensk jordbruksforskning, och även för hans
arbete med att kommunicera jordbrukets betydelse för en hållbar samhällsutveckling till allmänheten.
2017 – Christina Engfeldt för att hon på den internationella arenan med
stor framgång förmedlat kunskap om lantbruk, livsmedel och människans
livsvillkor i ett hållbarhetsperspektiv.
2016 – Annika Åhnberg som under tre decennier på ett engagerat, intresseväckande och konstruktivt sätt har bidragit till den nationella debatten
om de areella näringarna.
2015 – Peter Sylwan som under 40 år på ett initierat sätt deltagit i och utvecklat lantbruksdiskussionen som skribent och journalist i press och radio
samt som uppskattad konferensledare.
2014 – Per Åman för att han på ett visionärt sätt lett den vetenskapliga
kunskapsutvecklingen om kopplingen mellan mat och hälsa med fokus på
cerealier.
2013 – Ann Norderhaug för hennes enastående arbete för kulturlandskapet i Norden, där hon lagt grunden för en integrerad helhetssyn på
traditionell produktion, med bevarande och bibehållande av natur- och
kulturvärden.
2012 – Stig Lindén som med kraft, engagemang och tydligt ledarskap har
drivit många förändringsfrågor i vårt lantbruk.
2011 – Göte Bertilsson för hans idoga och kvalificerade arbeten för att
främja uthållig växtproduktion och då främst utifrån ett växtnäringsperspektiv.
2010 – Arvid Uggla som förutom egen resultatrik parasitologiforskning
också framgångsrikt verkar som förste dekanus för den nybildade fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU.

2009 – Patrik Grahn för att han som föregångare via forskning, utbildning
och information lyfter fram trädgårdens läkande krafter och naturens betydelse för människors hälsa.
2008 – Torbjörn Lovang för han att med gedigen biologisk och teknisk
kunskap och med fokus på affärsmässighet har lämnat väl underbyggda
råd för utvecklingen av svensk växtodling, med tydlig inriktning på det
enskilda företaget.
2007 – Göran Ohlsson för att han med övertygelse och engagemang,
kunnighet och diplomati har lett och utvecklat föreningen Odling i Balans
alltsedan starten och därigenom verksamt bidragit till en positiv miljöutveckling i svenskt jordbruk.
2006 – Carl Piper för att han med stort engagemang och kunnande ha genomfört en unik naturvårdssatsning för ekologisk utveckling i skogs- och
jordbruket samt tillämpning av framsynta former för medarbetarnas engagemang och delaktighet till föredöme för alla som äger och förvaltar mark.
2005 – Jan Kjellman för innovativ och okonventionell lansering av svenska
livsmedel i anslutning till IKEA:s varumärke, vilket resulterat i betydande
exportframgångar till glädje och föredöme för hela livsmedelssektorn.
2004 – Lennart Bengtsson för ett framstående ledarskap inom jordbruket,
präglat av entusiasm och framsynt marknadstänkande samt nydanande av
kommunikationen mellan producent och konsument.
2003 – Mårten Carlsson för en ledargärning inom universitetsvärlden
präglad av pedagogisk och forskningspolitisk framsyn samt utveckling av
universitetets sektorsroll inom de areella näringarna och samverkan med
samhället i övrigt.
2002 – Jan Persson för en forskar- och utbildningsgärning inom centrala
frågor för utveckling av uthålligt jordbruk såsom växtnäringens, kolets
och det organiska materialets omsättning och betydelse i odlingsmarken,
samt för förmågan att koppla vetenskaplig teori till praktisk verklighet.
2001 – Lars Kardell för vetenskaplig och pedagogisk gärning i ett osedvanligt brett spektrum från skogsskötsel, skogsbiologi och konsekvenser
för natur och landskap av skogliga ingrepp till skogens rekreativa värden
och skogshistoria samt för hans oräddhet att med sakligt underbyggda argument stimulera den skogliga debatten.
2000 – Stefan Mattsson för att i en tid med minskande resurser på ett inspirerande sätt ha utvecklat trädgårdstraditionen i offentlig miljö.
1999 – Ingvar Fredricson för målmedvetet och framgångsrikt arbete för
hästnäringens utveckling, nationellt och internationellt.
1998 – Stefan Edman för att utifrån en ekologisk helhetssyn intresseväckande och sakligt ha belyst människans ansvar för och
beroende av vår natur.
1997 – Bleckert Lagerfelt för framgångsrikt teoretiskt och praktiskt nytänkande inom såväl växtodling
som husdjursskötsel – framsteg som analyserats och
prövats i egen verksamhet för att därefter komma till
användning i vida kretsar.

A. W. Bergsten på trappan till Enaforsholm med Maria Lindström och spetsen Tass. På vagnen sitter Olof Lidén d.y. och hans systerson Åke Andreasson.
Foto från omkring 1931–1935.

16

KSLA Nytt & Noterat • nr 1 2020

Kommitté med fokus
på skador i skogen
KSLA har startat en skogsskadekommitté
som ska vara verksam perioden 2020–2022.
Kommittén kommer att arbeta med att
skapa insikt i dynamiken och betydelsen av
skogsskadorna. Det handlar också om att
förstå hur man bör hantera ansvar och beredskap för att klara av problemen.
Text: JAN STENLID

Skador på skog har blivit alltmer aktuella på senare år.
Stora stormar och bränder har skapat rubriker och granbarkborren har härjat i våra skogar på ett sätt som inte
setts sedan 1970-talet. Nya svamppatogener och insekter
hotar våra träds överlevnad. Men det finns också ett antal
ständigt närvarande skadegörare som rotröta och snytbagge som årligen skapar stora problem i skogen.
I kommitténs uppdrag ingår att:
• medvetandegöra betydelsen av skogsskador
• höja kompetensen
• belysa skogsskadornas koppling till klimatförändringen.
Inte minst finns det behov av att få mer kvantitativ information om skadegörarnas betydelse för ekonomi, ekologi,
biologisk mångfald och sociala och kulturella värden. Hur
ser en god skogsskötsel ut för att hantera och motverka

Träd som dött av askskottsjuka, som orsakas av en sporsäckssvamp.

Kommittémedlemmar
Jan Stenlid, SLU och KSLA:s Skogsavdelning, ordförande
Rebecca Larsson, SLU, sekreterare
Christer Björkman, SLU
Louise Eriksson, Umeå universitet
Ola Kårén, SCA

Snytbagge (Hylobius Abietis).
Foto: Siga [CC BY-SA].

skador? Hur kan vi detektera och motverka nya skadegörare? Det låter komplext och är det också. För att verka
för en friskare skog behöver vi mer kunskap och en bättre
organiserad beredskap!
Kommittén kommer att arbeta med seminarier, workshops och exkursioner. Vi planerar att skriva policy-briefs
och ett nummer av KSLAT, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift.
Vi vill också verka för att ett nationellt kompetenscentrum för skogsskydd initieras. Med tanke på skadornas avgörande betydelse för skogens tillstånd behövs en mer
långsiktig satsning på att säkra kompetens för kunskapsuppbyggnad och hantering av problemen. Vi kommer
däremot inte att arbeta med skador som orsakas av klövvilt utan samverkar i den frågan med KSLA:s Kommitté för
viltförvaltning.

Träd som dött av Phytophthora alni, en invasiv algsvampart som drabbar alar.

Erik Normark, Skogsstyrelsen
Magnus Petersson, Södra skogsägarna
Erik Willén, Skogforsk och KSLA:s Skogsavdelning
Johanna Witzell, SLU
Birgitta Naumburg, KSLA
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Akademiens 208:e högtidssammankomst
Sammankomsten hölls i Stockholms Stadshus där 620 per-

soner tillbringade en trevlig kväll som akademiens gäster.
Preses Lisa Sennerby Forsse öppnade aftonens sammankomst i Blå Hallen och hälsade H.E. Riksmarskalken
Fredrik Wersäll och övriga gäster välkomna.
Preses Lisa Sennerby Forsse, vice preses Björn Sundell och
akademiens sekreterare Eva Pettersson samlades sedan för
ett samtal om året som gått och lite om framtiden med akademiledamoten Mats Denninger som samtalsledare.
Nyvalda hedersledamoten Malin Falkenmark, 18 svenska

och 8 utländska nyinvalda ledamöter erhöll därefter sina
ledamotsbrev ur preses hand (två svenska och en utländsk
ny ledamot kunde inte delta). Sammanlagt valdes 30 nya
ledamöter in i akademien.
Årets 15 pris- och belöningsmottagare (varav 3 i det
lag som vunnit juryns gunst i 2019 års Caseutmaning hade
äran att ta emot sina priser ur H.E. Riksmarskalken Fredrik
Wersälls hand.
Högtidstalet hade rubriken Paradigmskifte: ökat vattenbruk för klimatsmart mat och framfördes av nyinvalda ledamoten professor Kristina Snuttan Sundell.

Preses hälsade avslutningsvis Jan Fryk och Lena Ingvarsson välkomna till deras uppdrag som preses och vice preses,
då de här avlöste Lisa Sennerby Forsse och Björn Sundell
för den kommande fyraåriga mandatperioden. Nytillträdde
preses Jan Fryk förklarade därefter den 208:e högtidssammankomsten avslutad.
Under ceremonin spelade framförde musikerna Mattias
Algotsson (klaviatur) och Margareta Bengtson tre sånger.
Den efterföljande middagen intogs i Gyllene Salen. Ban-

kettmenyn var komponerad med utgångspunkt från sammankomstens tema ”KSLA 2020 – Tema Klimat” och hade
som egen rubrik ”Klimat och hållbarhet – nya ögon på vår
mat”. Måltiden presenterades av hedersledamoten Christina
Möller och vinerna presenterades av ledamoten Carl Jan
Granqvist.
Vid banketten talade Anna Rosling Rönnlund å alla
de nyinvalda svenska ledamöternas vägnar och Segenet
Kelemu från Kenya å de nya internationella ledamöternas
vägnar. Mottagaren av Akademiens Bertebospris, Peter L
Roeder, talade för alla pristagarna. Landsbygdsminister
Jennie Nilsson framförde gästernas tack för middagen.

Alla foton på detta uppslag: Erik Cronberg.

Den förväntansfulla 620-hövdade församlingen.

Nya hedersledamoten professor Malin Falkenmark applåderas av preses Lisa Sennerby
Forsse. Malin Falkenmark är internationellt erkänd pionjär på vattenområdet.
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Ett nytt grepp: preses och akademisekreterarens tal ersattes med ett
samtal mellan dessa och vice preses. Mats Denninger modererade.

Högtidssammankomst 28 januari 2020

Avgående preses Lisa Sennerby Forsse har överlämnat ordförandeklubban till nye
preses Jan Fryk, som avslutade mötet. Tillträdande vice preses Lena Ingvarsson och
avgående vice preses Björn Sundell iakttar det hela.

Nya svenska ledamöter. Främre raden fr v: Fredrik Davelid, Cecilia Mark Herbert,
Maria Lundesjö, Lena Hellqvist Björnerot, Elin Röös, Anna Rosling Rönnlund.
Mitten: Lovisa Zillén Snowball, Regina Lindborg, Christina Furustam, Jimmy Larsson, Snuttan Sundell, Ove Nilsson. Bakre: Mats Nilsson, Jan Wintzell, Erik Willén,
Bengt Ek, Anniqa E Nygård.

Anna Rosling Rönnlund talade för de nyinvalda svenska ledamöterna.

Nya internationella ledamöter, fr v: .Thomas Randrup, Rodomiro Ortiz, Madeleine
Nyman, Dirk Jan de Koning, Segenet Kelemu, Bruno Desprez, Lars Bäksted, Kevin
Bishop.

Segenet Kelemu talade för de nyinvalda internationella ledamöterna.

Pristagare. Främre raden fr v: Fanny Blom, Erika Alm, Anne-Maj Gustafsson, William
Lidberg, Denise Laskowski, Marianne Schönning, Karin Broos, Sigrid Agenäs. Bakre
raden: Nils Ewald, Henrik Jönsson, Esbjörn Olofsson, Lennart Karlsson, Göran Örlander, Jan Rundqvist, Peter Roeder.
Peter Roeder talade för pristagarna.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson avslutade med ett tacktal.

Årets pristagare:
Akademiens A.W. Bergstenpris – Agronom Jan Rundqvist
Akademiens Bertebospris Prize – Dr. Peter L Roeder
Akademiens kulturpris till Ulf och Greta Renborgs minne – Konstnär Karin Broos
Akademiens guldmedalj – Professor, skogsstrateg Göran Örlander
Akademiens silvermedalj – Agronom, lantbrukare Marianne Schönning
Akademiens belöning för framstående doktorsarbete – Vet.med.dr Denise
Laskowski och Fil.dr William Lidberg
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning
– Professor Sigrid Agenäs
Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens
tjänst – Agronom Lennart Karlsson
Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare – Landsbygdsföretagare
Esbjörn Olofsson
Anders Walls Landsbygdsstipendium – Lantmästare Henrik Jönsson
Anders Elofsons medalj – Docent Anne-Maj Gustavsson
KSLA:s Caseutmaning 2019 – Erika Alm, Fanny Blom och Nils Ewald
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Paradigmskifte:
Ökat vattenbruk för

klimatsmart mat

Klimatet är temat för årets högtidssammankomst. Våra
hav och vattendrag påverkas i högsta grad av de klimatförändringar som är i full gång.
– Professor KRISTINA SNUTTAN SUNDELL –

För även om KSLA:s vision
lyder: ”Vi stärker de gröna
näringarna för en hållbar
Nyinvalda ledamoten professor
Kristina Snuttan Sundell höll
framtid”, så är jag väldigt
högtidstalet.
glad och hedrad att även de
Foto: Erik Cronberg.
blå näringarna uppmärksammas inom akademien och får
lov att vara parhäst till de gröna och bruna näringarna i
KSLA:s resa mot en hållbar framtid – och en hållbar matproduktion.
Jag fick själv uppleva det en fantastisk kväll i januari
2017 då jag var stolt nominerare av den fjärde Wallenbergprofessorn, min kära vän och kollega Barry Costa-Pierce
från University of New England, Maine, som installerades
den kvällen. Professor Costa-Pierce är fortfarande gästprofessor hos oss inom vattenbrukscentrumet, SWEMARC
vid Göteborgs universitet, på 20 procent. Hans enorma
kunskap och erfarenhet, globalt och lokalt, och inte bara av
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vattenbruk, utan också av fiske och nyttjande av bioresurser
från hav och vattendrag, har varit en tillgång och inspiration
för den blå utvecklingen i hela Sverige. Inte minst visade
detta sig i det mycket uppskattade och välbesökta heldagsseminarium på temat ”Sustainable aquaculture at local and
global scales” som KSLA och vi organiserade tillsammans i
mars förra året – fint sammanfattat i KSLA Nytt & Noterat
nr 2-2019. Men nu tillbaka till årets KSLA-tema: Klimatet.
Den globala uppvärmningen fortsätter och rapporter från
bland andra EU, IPCC och FN:s klimatorgan WMO visar
att 2019 var det näst varmaste året någonsin globalt sett, och
det varmaste i Europa. Vi ser detta på många påtagliga sätt
i extrema vädersituationer både här hemma, den extremt
torra och varma sommaren 2018, och som nu med de katastrofala bränderna i Australien och snabbt krympande isar
vid båda polerna. Men det är inte bara land som drabbas,
faktum är att 90 procent eller mer av den överskottsvärme

Högtidstalet 28 januari 2020
som bildas på jorden lagras i vatten, där de stora oceanerna
tar merparten. Detta kan man mäta som havens värmeinnehåll eller ”ocean heat content”, OHC. Detta värde visar
att under år 2019 var de övre 2000 metrarna av oceanerna
varmare än någonsin tidigare uppmätt.
En av de stora bovarna i den globala uppvärmningen är
växthusgasen CO2 och i haven ser vi just nu det, som inte
kunde hända, faktiskt hända: att havsvattnet med alla sina
buffrande system inte längre kan ta hand om de vätejoner
som bildas när CO2 löser sig i vattnet, så att även haven,
inte bara våra sjöar, blir surare och surare, får ett lägre pH.
Det är våra mänskliga aktiviteter som är grunden i de
ökade CO2-utsläppen och som leder till klimatförändringarna vi upplever runt omkring oss – och vi människor blir
ju inte färre direkt. Tvärtom ökar den globala befolkningen
hela tiden. FN:s ”World Population Prospects” förutspår
att vi på 30 år kommer att öka från dagens 7,8 miljarder till
9,7 miljarder 2050.
Alla dessa människor kommer att behöva mat – och inte
bara vilken mat som helst utan bra och näringsriktig mat.
Dessa saker tillsammans gör att en av de allra största
globala utmaningarna idag är att kunna öka produktionen
av näringsriktig mat – samtidigt som vi minskar det ekologiska fotavtrycket, skyddar naturresurser och ekosystem
samt främjar folkhälsa och landsbygdsutveckling.
I enlighet med årets tema – Klimatet – är det som vi alla
förstår viktigt att vi gör detta på ett så klimatsmart sätt som
möjligt. Men vi behöver också ta hänsyn till och värdera
även andra hållbarhetsaspekter, där den ekologiska hållbarheten, förutom klimatet, också innefattar biodiversitet och
vårdande av våra naturresurser. Också de sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekterna måste tas med i ekvationen
som behöver lösas för att kunna möta behovet av en ökad
matproduktion på ett hållbart sätt. Vi behöver jobba inte
bara mot ett av FN:s globala hållbarhetsmålen, utan helst
mot alla 17.
Det finns många sätt att göra detta på och med avseende
på CO2-avtryck och energi så ser den ”gröna” matproduktionen väldigt bra ut, framförallt i jämförelse med kött från

landlevande djur. Och vi är många som uppmanar till och
verkar för det så kallade ”röd-gröna skiftet”.
Det finns dock många andra aspekter som också behöver
vägas in, exempelvis tillgängliga landarealer, skogsskövling
för att kunna bruka marken, användning av färskvatten, etc.
Därför tycker jag att det är viktigt att vi inte lägger alla
ägg i en korg, och bara fokuserar på de gröna näringarna.
Utan att, precis som KSLA genom Wallenbergprofessurerna
och -seminarierna och den för mig mycket hedrande inbjudan att hålla det första högtidstalet i ett nytt decennium,
även ge utrymme för utveckling av de blå näringarna för en
hållbar matproduktion
Många saker fungerar bäst om man inte är för enkelspårig, inte låter det ena utesluta det andra. Därför tycker jag
att man ska låta det ”röd-gröna skiftet” få gå hand i hand
med ett ”röd-blått skifte”, så att vi även satsar på en ökning
av matproduktionen i vattenmiljöer. Vi skulle kunna äta
mycket mer av både fisk, skaldjur, blötdjur och alger. Från
och med nu kommer jag att kalla detta för ”sjömat” – ett uttryck som jag gärna promotar för att jag tycker det på ett bra
sätt sammanfattar allt det vi äter som kommer från vatten.
Många av er är säkert redan där och äter fisk och skaldjur minst de 2–3 gånger i veckan som Livsmedelsverket
rekommenderar. Och jag vill gärna ta chansen att, med en
sådan fantastiskt kunnig och intresserad publik, kanske ge
er ytterligare argument att fortsätta på den banan, och även
förhoppningsvis, lyckas få några fler följare på resan att byta
ut delar av det röda köttet, inte bara mot de gröna sakerna,
utan också mot de blåa, sjömaten.
Potentialen för att öka den mängd sjömat som vi äter,
hur ser då den ut?
•

•

Ytmässigt sett består jorden till ca 29 procent av land och
resten, 71 procent, är vatten. Men endast 3–6 procent av
den mat vi äter idag (ca 17 procent av proteinerna) kommer ifrån dessa 71 procent.
CO2-avtrycket är beroende på många faktorer, som
fångst- eller odlingsmetod och art, men övergripande
visar kött från vattenlevande djur lägre CO2-avtryck per
Akvakultur i södra Chile. Foto: Gordon Leggett [CC BY-SA 4.0].
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Ätliga alger, Porphyra umbilicalis. Alger kan fungera som kolfälla.
Foto: Rosser1954 [CC BY-SA 4.0].

•
•

mängd ätlig del än kött från landlevande djur och ibland
även lika lågt som vissa vegetabiliska produkter.
Alger fungerar många gånger till och med som en kolfälla, då odling eller skörd av dem till och med minskar
CO2-avtrycket.
Sjömat är också näringsriktig, den innehåller alla makronäringsämnen som vi behöver: proteiner, fetter och
kolhydrater, av god kvalitet. I sjömatsproteinerna finns
alla de essentiella aminosyrorna. Aminosyror är byggstenarna till våra proteiner och att de är essentiella innebär att vi inte kan tillverka dem själva, utan vi måste
få i oss dem genom maten. Och det är säkert ingen i
publiken som inte känner till de långa, marina Omega
3-fettsyrorna och deras positiva roll i till exempel nervsystemets utveckling. Sjömaten innehåller också många
mikronäringsämnen eller spårämnen, som kalcium, jod,
selen, zink och så vidare, som är nödvändiga för många
av våra enzymer och fysiologiska funktioner i kroppen
– och allt detta i ett och samma paket som dessutom
smakar väldigt gott.

Dessa positiva egenskaper är många konsumenter väl
medvetna om, så sjömat är idag den snabbast växande livsmedelssektorn i världen. Vi äter mer och mer sjömat för
varje år och efterfrågan bara ökar. Idag äter vi strax över
20 kg per person och år. Det är i stort sett en fördubbling
på senaste 50 åren, från 11 kg år 1970.
Tyvärr är det så att världsfisket idag, enligt FAO, endast till
ca 10 procent sker på hållbart fiskade bestånd, medan ca 30
procent är överfiskade och resten (60 procent) är maximalt
nyttjade. Detta och en ökad förståelse för vikten av att förvalta de vilda bestånden bättre har lett till att det globala
fisket i stort sett har stagnerat sedan 1994. Med tanke på
att det, om något, behövs ytterligare restriktioner vad gäller fiskekvoter för att få till stånd en riktigt hållbar global
fiskeriförvaltning så är det svårt att se några omedelbara
möjligheter att öka fisket av matfisk för att möta den ökade
efterfrågan på näringsriktig mat i form av sjömat.
För att kunna göra det behöver vi istället bli bättre på att
också odla mat i sjöar och hav. Jorden har vi sedan mycket
länge lärt oss att bruka, det mesta av maten på land odlar
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Norge ligger på sjätteplats i fiskodlingsligan. Laxodling sedd från Kystriksveien
(Coastal Route). Foto: Brataffe [CC BY-SA 4.0].

vi, och så jagar vi lite, lite grann. Men när det gäller matproduktion i havet är vi fortfarande allra mest ”jägare” och
odlar bara en mindre del.
Så ett sätt att hjälpa till att möta den stora globala utmaningen, som jag inledde med att beskriva, är kanske att
betrakta lite som ett paradigmskifte; vi behöver lära oss att
bruka även hav och sjöar så att vi utvecklar odling av mat
även där. Här har de blå näringarna mycket att lära av de
gröna.
Sverige och Europa har mycket att lära av Asien. I världen
idag odlas det absolut mest fisk och sjömat i Asien, där Kina
utmärker sig som nr 1, med en årlig produktion på 41 miljoner ton fisk och skaldjur, över 60 procent av den totala
produktionen på jorden.
Norge och Chile, som av oss ofta uppfattas som de riktigt
stora fiskodlingsnationerna, återfinner vi faktiskt inte förrän
på sjätte och åttonde plats internationellt, slagna av såväl
Bangladesh som Vietnam, och även Indien, Indonesien och
Thailand.
Hur ser det då ut i Sverige? Jodå, vi har en del matfiskproduktion av hög kvalitet. Men när man ser staplar på
årsproduktion bredvid varandra i det globala perspektivet
så ser Sveriges stapel nästan ut som en grop istället för en
faktisk stapel och även jämfört med våra grannländer så ligger vi sist. Norge är i en division för sig bland de nordiska
länderna, men både Finland, Danmark och Island odlar
mer än våra ca 13 000 ton/år av matfisk (SCB: 11 108 ton,
2018). Det vi odlar mest i Sverige är regnbåge, men också
en hel del röding, alltså arter i sötvatten som passar i våra
kalla klimat.
Utöver det har vi också ett marint vattenbruk, som helt
domineras av odling av blåmusslor, 2 000–2 500 ton/år –
vilket är mindre än 1 procent av de 350 000 ton musslor
som odlas i Europa.
Så jag brukar säga att vi är ett ”utvecklingsland” när det
gäller vattenbruk.
Men vi har många mycket medvetna konsumenter i Sverige,
som vet att sjömat är näringsriktig, god och bra mat – och
gärna vill äta det. Detta tillsammans leder tyvärr till att vi
importerar över 70 procent av den fisk vi äter! Och av den
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Svenskt vattenbruk domineras av odling av blåmusslor – som utgör mindre
än 1 % av den europeiska produktionen. Foto: Janek Pfeifer [CC BY-SA 3.0].

Aquaponics. Havskatter i tanken göder plantorna ovanför, som göder maskar
i botten, som göder havskatterna ovanpå. Foto: Ryan Somma [CC BY-SA 4.0].

odlade fisk vi äter, importerar vi över 90 procent! Det är inte
särskilt hållbart!
Detta har också våra svenska politiker börjat uppmärksamma i strategier och visioner. Men om vi ska kunna leva
upp till visionerna i den svenska livsmedelsstrategin från
2017, att öka vår grad av självförsörjning när det gäller livsmedel, som ju också inkluderar sjömat, så behöver vi satsa
resurser och tydligt stötta vår svenska vision och handlingsplan för hur vi ska öka vårt vattenbruk: ”En grön näring på
blåa åkrar”.

fisk och skaldjur som behöver tillförsel av foder för att växa,
flera utmaningar som behöver mötas för att bli mer hållbar.
Ökad belastning av näringsämnen på omgivningen med
risk för övergödning är en av de stora utmaningarna, produktion av ekologiskt och etiskt hållbart foder en annan. Så
även biologisk påverkan mellan de odlade och vilda djuren,
såsom spridning av sjukdomar eller rymlingar som kan påverka de vilda djurens genetik.
Kan då vi här i Sverige anta dessa utmaningar och verka
för utveckling av ett mer hållbart vattenbruk?
Jo, det tror jag verkligen att vi kan, för vi har både spetskompetens och branscherfarenhet i Sverige, som också är
eftertraktad internationellt och som kan driva en hållbar
utveckling. Vi är till exempel duktiga på

Är då mer vattenbruk rätt väg till ökad produktion av
näringsriktig mat med ”minskat ekologiskt fotavtryck,
skyddade naturresurser och ekosystem och främjande av
landsbygdsutvecklingen” som jag beskrev tidigare? Jo, vattenbruket kan absolut hjälpa till.
•

•
•
•

Som jag sa tidigare är det svårt att ytterligare öka fisket
inom närtid. Vildfisket är absolut en viktig källa för sjömat i Sverige, men en ökning i nära framtid är svår att
se.
Potentialen för odling av djur och alger i vatten är däremot påtaglig, vi har ju inte bara den stora ytan att nyttja,
utan även djupet att använda.
Odling av mat i vatten sparar landytor.
Det sparar också färskvatten, genom att vi odlar direkt
i vattnet.

Andra aspekter på vattenbruk, jämfört med produktion
av djurprotein på land, är att de djur som odlas i vatten med
hjälp av tillsatt foder, som fisk och kräftdjur, har en bättre
foderkonvertering, det vill säga förmåga att omvandla foder till ätlig råvara, än de landlevande djuren. Det beror
på att de vattenlevande djuren är mer energieffektiva vid
omvandling av näringen i fodret till biomassa och på att
det oftast är ett bättre slaktutbyte när det gäller fisk jämfört
med landlevande djur.
Så rent övergripande är produktion av mat/protein mer
hållbar i vatten än på land. Men precis som all matproduktion och framförallt produktion av djurprotein, så har
utvecklingen av det ”matade” vattenbruket, alltså odling av

•

•
•
•
•
•
•

Teknikutveckling – för att kunna skapa vattenbrukssystem med en tydlig och kraftig barriär mellan de odlade
organismerna och omgivningen. Det innebär ett skydd
för de omgivande ekosystemen samtidigt som det också
gör det möjligt att kontrollera och skapa en mer optimal
miljö för de odlade organismerna.
Vattenreningstekniker – och kan bidra med kompetens
och idéer till utveckling av nya vattenbrukssystem.
Foderutveckling – för att öka andelen hållbara och mer
klimatsmarta foderingredienser som inte heller konkurrerar med de råvaror som vi människor kan äta direkt.
Avelsprogram.
Fiskhälsa och välfärd – där vi har stark forskning och
en bransch som går i bräschen med nya branschriktlinjer
som ”Odla med omtanke”.
Vi har dessutom bra kontakter och samarbeten med
Norge som satsar stora pengar på teknikutveckling – där
vi kan vara smarta och bara ”hänga på”.
Och – ett känt framgångsknep, där vi är relativt duktiga
i Sverige, är att ha ett nära samarbete mellan forskning
och näring.

Utveckling och expansion av de fiskarter och de odlingssystem som vi har idag, regnbåge och röding i öppna kassar
i främst sötvatten, erbjuder en bra och snabb möjlighet till
produktionsökning. En ständig utveckling av tekniker för
uppsamling av näringsämnen i form av partikulärt material,
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av foder och avelsprogam för mer hållbara ingredienser och
bättre foderutnyttjande, pågår och gör dessa system mer
hållbara.
En annan viktig väg, som kan och bör löpa parallellt
med detta, är att öka diversifieringen, både när det gäller
arter att odla och system att odla dem i – och det är i dessa
fält som det mesta av min och mina kollegors forskning på
den marina sidan befinner sig.
När det gäller det ”matade” vattenbruket så arbetar vi
med utveckling av nya spännande odlingstekniker och nya
spännande odlingsarter:
•
•
•
•

Halvslutna och slutna kassar i vatten.
Landbaserade recirkulerande akvakultursystem, RAS,
med havsvatten och sötvatten.
Marina arter med potential: havskatt, hummer, ”jätteräka”, plattfiskar, etc.
Tropiska sötvattenarter: Clarias och Tilapia (globalt
mest odlad efter karpfiskarna).

Ser man på statistiken för de sista åren i Sverige så händer det faktiskt en del inom dessa områden, kurvorna både
för nya arter och nya vattenbrukssystem pekar lite uppåt.
Det är inga stora produktionsmängder ännu, men entreprenörerna är entusiastiska och många. Och kan bara tillståndsprocesser förenklas, likriktas och kortas (vilket ofta
kan vara en resursfråga) och lagar och förordningar moderniseras, så kan utvecklingen mot mer innovativa system och
nya arter troligen ta fart.
I havsmiljöer, både i Västerhavet och Östersjön, finns också
unika möjligheter och en enorm potential i en ökad produktion av näringsriktig mat genom odling av ”blå fånggrödor”.
Dessa vattenbruksarter kallas också extraktiva arter och är
djur och alger från de lägre nivåerna i näringsväven, som
inte behöver tillföras någon näring i form av mat för att

Tilapiafarm i Kalifornien. Foto: USDA NRCS CA [ CC BY 2.0].
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växa, utan som istället extraherar den näring de behöver
direkt ur vattnet.
Musslor, ostron, sjöpungar och andra filtrerar och silar
vattnet och tar upp näringsrika partiklar, medan algerna,
både mikro- och makroalger, tar upp näringsämnen som
är lösta i vattnet. Bland mina absoluta favoriter finns också
havens ”dammsugare”, detritus-ätarna, som till exempel
sjögurkor och sjöborrar. De livnär sig på den näring som
fallit ner till botten som sediment. Om man bara erbjuder dessa organismer ett substrat att sätta sig fast på eller
”promenera” omkring i, kan man odla och skörda dem. De
extraktiva arterna utför alltså ekosystemtjänster genom att
minska övergödningen i havet, samtidigt som man genom
dessa odlingar kan skörda stora mängder värdefull marin
biomassa.
Våra 2 500 ton odling av blåmusslor/år gör detta redan
idag. Men såväl för den arten som för andra blå fånggrödor
finns det en enorm utvecklingspotential och möjligheter till
expansion som kan ske i form av specialisering på en art eller i form av ”skiftesodling” med flera arter efter varandra.
Alger har den fiffiga egenskapen att de växer bäst under
de kallaste månaderna, på vintern, medan musslor och sjöpungar växer bäst under perioden vår–höst.
Och så det viktigaste av allt, vi behöver tänka mer cirkulärt.
Om vi lägger odling av flera olika typer av arter i relativ
närhet till varandra kan vi få ett flöde av näring från den
ena till den andra, och det som annars skulle bli avfall från
en odling blir istället till mat för en annan – vi skapar det vi
kallar integrerade flerartssystem (IMTA, Integrated MultiTrophic Aquaculture).
Om vi till exempel har en fiskodling i närheten av odlingar av olika former av blå fånggrödor kan näringsämnena
som finns i bajs och foderrester ätas upp av djur och alger
som finns på lägre nivå i näringsväven. På det viset kan vi
utnyttja så mycket som möjligt av det foder vi ger till fisken. Men de cirkulära systemen slutar inte
där. De delar eller delmängder av de blå
fånggrödorna som vi inte kan eller vill äta
själva, kan användas till högvärdiga och
hållbara (förnybara) ingredienser i fiskfodret och på så sätt cirkuleras näringsämnen
tillbaka till fisken.
Men vi ska inte bara skapa de cirkulära
systemen inom vattenmiljön, utan även
mellan vatten och land. När vi nyttjat så
mycket som möjligt av de odlade organismerna, till mat till oss, till foderingredienser för att cirkulera tillbaka till fisken
och till nya spännande biomolekyler av
olika slag (ett snabbt växande bioteknikområde!) så ska vi inte slänga resterna,
utan istället nyttja energin och näringen
som fortfarande finns kvar, exempelvis i
akvaponiska system, som innebär att man
samodlar fisk och grönsaker/grödor, eller
som jordförbättring och till slut för produktion av biogas.
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Så för att avslutningsvis koppla tillbaka
Stora partiklar
till årets KSLA-tema
Små partiklar
Klimatet, så ser jag
Lösta näringsämnen
med tillförsikt på framtiden om vi här i SveAtlantlax
rige tar vara på de möjBlåmussla
ligheter vi har att öka
vår egen produktion
Sockertång
av odlad, näringsriktig
sjömat.
Sjögurka
Då kan vi, med vår
Sjöborre
relativt stränga miljöoch djurvälfärdslagstiftning och den kunskap och de möjligheter till forskning och
utveckling som vi har, Koncept för havsbaserad IMTA (integrerade flerartssystem, Integrated Multi-Trophic Aquaculture). Olika typer av arter placeta vårt ansvar och göra ras nära varandra för att skapa ett flöde av näring från den ena till den andra. Det som annars skulle bli avfall från en odling
blir istället till mat för en annan. Ill: Kristina Snuttan Sundell och Ellen Schagerström.
vattenbruket mer hållbart ur många olika aspekter. Vi kan då erbjuda lokalproducerad högkvalitetsmat samma möjlighet till kontroll av produktionen som om vi
uppfödd med hållbara foder och i cirkulära system som kan odlat den själva.
minska klimatpåverkan både vad gäller CO2-avtryck och
Men för att komma dit behövs inte bara politisk vilja
energianvändning. På det viset tar vi också vårt ansvar och utan också politisk handlingskraft – att göra det möjligt
blir mer självförsörjande på livsmedel istället för att expor- för alla nya hållbara, tekniska innovationer att få testas och
tera våra miljöproblem – vilket vi gör nu genom vår stora kunna bli lönsamma.
import av odlad fisk, eftersom vi i och med den inte har
Tusen tack för att jag har fått ta er tid i anspråk!
… och man kan ju få önska att vi i Gyllene salen om en stund, eller kanske några år, kan få ett potpurri av fisk, skaldjur,
sjögurkor och alger – odlade med omsorg och omtanke här i Sverige…

Sjögurka. Nästa års högtidsmiddag? Foto: qq53536283/Pixabay.
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Akademiens remissvar sedan sist
Här återges endast akademiens övergripande synpunkter på remissen och i förkortad form.
Alla remissvar går att hämta i sin helhet på akademiens hemsida, www. ksla.se, under rubriken Remisser.
Yttrande över betänkandet Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22), till Miljödepartementet 20 december 2019.
Miljödepartementets betänkande behandlar svensk miljöövervaknings uppgift och organisation. Syftet med utredningen är att identifiera synergier och lösningar som kan leda
till en mer kostnads- och resurseffektiv miljöövervakning,
hur övrig miljöinformation skulle kunna komplettera miljöövervakningen och hur miljöinformationen ska bli mer
tillgänglig.

Idag övervakas naturresurserna skog och vatten, vilt och
fisk medan övervakningen naturresursen odlingsmark/jordbruksmark är mer ad hoc och berörs summariskt av utredningen. KSLA anser det finns flera skäl att ge övervakningen
av odlingsmark/jordbruks mark högre prioritet. Skälen kan
till exempel vara att följa effekter på odlingssystem av förändrat klimat

KSLA ser ett stort behov att alla Sveriges naturresurser har
en adekvat nationell övervakning i kombination med insamling av information från liknande verksamhet.

KSLA kommenterar i övrigt ett antal punkter under kapitlen
18 och 19.

https://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-over-sou-201922-sveriges-miljoovervakning/

Yttrande över promemorian Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan
(Ds 2019:19), till Näringsdepartementet 17 februari 2020.
Sammanfattning:
KSLA tillstyrker utredningsförslaget. Akademien menar att
EU-direktivet och den föreslagna tillämpningen i promemorian kommer att främja utvecklingen i den svenska livsmedelskedjan. Detta genom att styrkeförhållandena mellan olika
led i kedjan utjämnas. Förslaget i promemorian ligger därför

väl i linje med riksdagens beslut om en nationell livsmedelsstrategi där det övergripande målet är en konkurrenskraftig
livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar,
samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att
skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

https://www.ksla.se/remisser/remissvar/eus-direktiv-om-otillborliga-handelsmetoder/
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KSLA:s inspel till regeringens
forskningspolitik
Den 29 oktober 2019 träffade akademiens dåvarande presespar Lisa
Sennerby Forsse och Björn Sundell, akademiens sekreterare och vd Eva
Pettersson och Forskningsutskottets ordförande Charlotte Bengtsson
statsrådet Matilda Ernkrans.
I samband med det överlämnade de KSLA:s inspel till regeringens forskningspolitik.
KSLA anser att Sverige måste ha djärv forskning och innovation som bidrar till att utveckla de gröna näringarna, med
FN:s Agenda 2030 och stärkt konkurrenskraft som utgångspunkt. Fokus bör ligga på nytänkande, banbrytande forskning, omdanande tillämpningar och ökad samverkan inom
forskningsvärlden liksom mellan forskningen och samhället
i stort. KSLA:s förslag sammanfattas i följande punkter:
• Utveckla de existerande nationella forskningsprogrammen
som rör de gröna näringarna (klimat, hållbart samhällsbyggande, livsmedel och antibiotikaresistens) samt inrätta ett
motsvarande nationellt program om vatten. Detta för att
stimulera tvärvetenskap och samverkan mellan skilda aktörer.
• Stärk den tvärvetenskapliga forskningsanknytningen i de
högre utbildningarna för de gröna näringarna för att ge en
bredare kompetens som inkluderar de globala hållbarhetsmålen.
• Ge Formas ökade resurser för att möjliggöra framtagandet
av kunskapsöversikter samt evidensbaserade analyser till
stöd för beslutsfattande inom de gröna näringarna.
• Ge de statliga forskningsfinansiärerna i uppdrag att ta fram
bättre bedömningskriterier för ökad dialog och rörlighet
mellan akademi och övriga samhället.

Charlotte Bengtsson, Lisa Sennerby Forsse, Björn Sundell och Eva Pettersson
träffade statsrådet Matilda Ernkrans, i mitten.

• Stärk samverkan mellan forskningsinstitut och universitet
och högskolor för att öka forskningens nyttiggörande.
• Öka stödet för att utveckla och tillämpa ny teknik inom de
gröna näringarna.
• Investera i god kompetensförsörjning inom digitalisering.
• Ta initiativ i internationella forskningsprocesser för en biobaserad ekonomi och välfärdsutveckling globalt.
• Uppdatera stödet till KSLA via Formas för att akademien än
bättre ska kunna utveckla sin roll som en oberoende arena
för dialog, samverkan och idéutbyte och genom detta bidra till de gröna näringarnas omställning.
KSLA:s inspel finns publicerat i tryck, se sidan 29.

https://www.ksla.se/remisser/remissvar/kslas-inspel-till-regeringens-forskningspolitik/

Forskningsanslag och resestipendier ur Stiftelsen SLO-fonden
för utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet rörande mekanisering och byggnadsverksamhet inom
jordbruk och skogsbruk i anslutning till jordbruk, särskilt åtgärder som förbättrar arbetsmiljön.
Max 350 000 kr delas ut till forskare/utbildare/innovatörer inom dessa områden.
Ansökan måste vara inne senast 1 april kl 17.00! https://www.ksla.se/anslag-stipendier/ansokan-1-april/
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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

Hans Alvemar

Alfa Laval AB:s (AB Separators)
fond

50 000

Cecilia Andersson

J. M. Svenssons donationsfond

20 000

Utbytesstudier på University of Alberta, Edmonton, Kanada, ht 2019

Karin Andrén

Nilsson-Aschans stipendiefond

25 000

Utbytesstudier på Universita degli studi di Padova, Italien, ht 2019

Gabriella Apelthun

Nilsson-Aschans stipendiefond

23 663

Michelle Cleary

Knut och Alice Wallenbergs
forskarstipendiefond

100 000

Håkan Fogelfors

Hugo och Emma Björkmans
minnesfond

25 000

Ogräsrådgivarens modernisering

Nils Forsberg

Hem i Sverige-fonden

10 000

Förändring i genetisk struktur hos lantsortskorn (Hordeum vulgare) efter
katastrofal missväxt

Maria Fredriksson

Gunnar och Birgitta Nordins fond

Helena Gidlund

Gösta och Sonja Engströms fond
Hem i Sverige-fonden

150 000
20 000
130 000

Profitability of controlled traffic systems in grass silage production

Utbytesstudier på Massey University, Nya Zeeland, ht 2018
Identification of chemical fingerprints in ash to simplify the selection of
resistant trees

Grundläggande förståelse av fuktupptag i modifierat trä
Varför smakar mjölken blåbär?

Carl-Fredrik von Horns fond

72 000

Caroline Greiser

Erik och Ellen Sökjer-Petersens
stipendiefond

48 000

Abdulai Guinguina

Nilsson-Aschans stipendiefond

12 000

Ida Hallberg

Nils Lagerlöfs fond

90 000

Utveckling av bildanalys av embryon från nötkreatur

Gustav Hallström

Ch. E. Löfvenskiölds donationsfond

11 380

Konstruktion och funktion – äldre kulturbyggnader vid Alby gård,
Tyresö kommun

Peter Halvarsson

Alfa Laval AB:s (AB Separators)
fond

18 500

27th Congress of WAAVP (World Association for the Advancement of
Veterinary Parasitology), Madison, Wisconsin, USA, juli 2019

Sofia Hane

Nilsson-Aschans stipendiefond

25 000

Utlandsstudier inom landskapsarkitektur vid University of Manitoba,
Winnipeg, Kanada, ht 2019

Per Hansson

SLO-fonden

35 000 IFMA 22 Australia 2019 – IFMA 23 Danmark/Sverige 2021

Veronica Hederström

Knut och Alice Wallenbergs
orskarstipendiefond

Anne-Maarit Hekkala

Ch. E. Löfvenskiölds donationsfond

20 000

IUFRO World Conference, Curitiba, Brasilien, september 2019

Tova Johansson

Svenska Lantbruksveckans fond

100 000

Grön brygga mellan stad och land för barn och unga i Kalmar

Elise Jonsson

Nilsson-Aschans stipendiefond

25 000

Nils Jonsson

SLO-fonden

Katarina Landström

3 700

200 000

Revisiting moss transplantation experiment in 2018
2019 American Dairy Science Association annual meeting, Cincinnati,
Ohio, USA, juni 2019

SCAPE (The Scandinavian Association for Pollination Ecology) conference, Höör, oktober 2019

Utlandsstudier inom landsskapsarkitektur vid University of Manitoba,
Winnipeg, Kanada, ht 2018
Ny energisnål teknik för att öka lagringsstabiliteten hos biomassa

25 000

Financialization of natural resources: the case of mining in Northern
Sweden

10 000

The Silent Mediation of Divergent Visions of Mining among Local Stakeholders in Pajala, augusti 2019

Hem i Sverige-fonden

Astrid Laursen

C. G. Johnssons och hans arvingars fond

20 000

Innovations in Crop Protection: Endophytic for Enhanced Growth and
Disease Control in Cassava, Dar es Salaam, Tanzania

Ann-Kristina Lind

SLO-fonden

15 065

European Conference on Precision Livestock Farming, Cork, Irland,
augusti 2019

Cecilia Lindahl

SLO-fonden

117 422 Djurvänlig, ergonomisk och säker klövverkning – en informationsfilm

Astrid Lovén Persson

SLO-fonden

118 282 Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i värphönsstallar

Peter Lundqvist

SLO-fonden

Lars Nylander

SLO-fonden
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240 000

Arbetsmiljöutbildning vid Naturbruksskolor. En kartläggning och analys

250 000

Säkrare användning av fyrhjulingar

250 000

Röjningens ABC – en film som inspirerar till att röja, och röja rätt

Våra senaste publikationer
KSLAT 1-2020 KSLA Caseutmaning 2019
Hur kan data berätta historien om din produkt?
Caseutmaningen är en pedagogisk modell för att lösa problem, ofta på kort tid. Utmaningarna ska lösas i grupper sammansatta på ett sådant sätt att gruppmedlemmarnas kunskaper
kompletterar varandra. En jury bedömer gruppernas bidrag.
Den 26–28 oktober 2019 hölls KSLA:s Caseutmaning för femte gången. Arrangemanget
lockade 9 engagerade unga deltagare.
I KSLA:s caseutmaning 2019 – Hur kan data berätta historien om din produkt? – var uppdraget
att arbeta fram en lösning för hur data kan hjälpa människor att göra medvetna val, gärna
med koppling till FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Här är de tre gruppernas olika lösningsförslag.
Texter: Tre deltagande grupper i KSLA Caseutmaning 2019
ISBN: 978-91-88567-36-9 (pdf) – publiceras endast i digital form

Forskning för de gröna näringarnas omställning och konkurrenskraft
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens synpunkter på regeringens forskningspolitik inför kommande
propositioner
Detta inspel Forskning för de gröna näringarnas omställning och konkurrenskraft har utarbetats av KSLA:s utskott för forskningsfrågor. Arbetet baseras på en enkät om kunskaps- och
forskningsbehov ställd till KSLA:s svenska och internationella ledamöter, seminarier på KSLA
där relaterade frågor har belysts, tillämpliga relevanta strategidokument och forskningsagendor, samt en dialog inom akademien och med IVA och KVA.
Redaktörer: Karin Perhans och Charlotte Bengtsson
ISBN: 978-91-88567-37-6 (tryck), 978-91-88567-38-3 (pdf)

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

Till

Ur

Belopp Ändamål

John Senior

Gunnar och Birgitta Nordins fond

140 000

Kristina Sigfridsson

Svenska Vallföreningens fonder

Lena Ström

SLO-fonden

Minerva Trejo

Edvard Nonnens stipendiefond

15 000

XVIII National Congress of Plant Biochemistry and Molecular Biology,
Merida, Mexico, oktober 2019

Alessia Uboni

Gunnar och Birgitta Nordins fond

14 964

8th European Congress of Mammalogy, Warszawa, Polen, september
2019

Maria Wahlquist

Svenska Vallföreningens fonder

20 000

EGF EUCAPRIA Joint Symposium 2019, Zürich, Schweiz, juni 2019

Mate Zoric

SLO-fonden

Nora Ängmo

Nilsson-Aschans stipendiefond

9 000
90 000
100 000

Can selection and breeding in Norway spruce influence its interactions
with soil microbes?
Nordisk nätverksträff för ekomjölksrådgivare, Danmark, september
2019
Utveckling, uttagning och information om SM i Skog
SM i Skog och Skolmästerskap 2019

227 000

Hälsa, djurskydd, arbetsmiljö och resursutnyttjande i nya grisningsboxar

10 000

Utbytesstudier på University of Alberta, Edmonton, Kanada, vt 2019
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Nytt om ledamöter
Erik Steen Jensen har blivit utsedd till Riddare av l’Ordre des Palmes Académiques
Akademiledamoten professor Erik Steen Jensen, SLU Alnarp, har blivit utsedd till Riddare av
den franska orden l’Ordre des Palmes Académiques, instiftad av Napoleon Bonaparte, för sitt
långtgående engagemang för att stärka det vetenskapliga utbytet med Frankrike inom lantbruksvetenskap. Han är sedan många år tillbaka är en viktig drivkraft för forskningssamarbete mellan
Frankrike och de nordiska länderna, och att han har gjort betydelsefulla insatser för att utveckla
och stärka forskning och utbildning inom agroekologi. Erik Steen Jensen tog emot ordensmärket
av den franska ambassadören i Danmark, Caroline Ferrari, vid en ceremoni vid franska ambassaden
i Köpenhamn den 22 januari 2020.

Segenet Kelemu har utsetts till en av de ”sju kvinnliga forskare som har format vår
värld” av UN Women
FN:s Enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt, UN Women, korade inför den internationella
kvinnodagen akademiledamoten Dr. Segenet Kelemu till en av de ”sju kvinnliga forskare som har
format vår värld”. Segenet Kelemu är molekylär växtpatolog, chef för International Centre of Insect
Physiology and Ecology i Kenya och utsedd till en av de 100 mest inflytelserika kvinnorna i Afrika
av Forbes Africa. Hennes banbrytande forskning syftar till att hjälpa världens småbrukare att odla
mer mat och resa sig ur fattigdomen. ”Segenet Kelemu är en kvinna med många kvaliteter och en
hjälte inom sitt område, som inspirerar oss att arbeta med fokus och engagemang för de ändamål
som är viktigast för oss”, skriver UN Women.

Margareta Ihse erhåller SSAG:s Johan August Wahlbergs medalj i guld
Svenska Sällskapet för Geografi och Antropologi (SSAG) har beslutat tilldela professor emerita
Margareta Ihse Johan August Wahlbergs medalj i guld för hennes stora insatser inom naturgeografin, särskilt för insatserna inom fjärranalys, landskapsanalys och övervakning samt utvärdering
av biodiversitet inom olika ekosystem. Ett speciellt viktigt område är vegetationskartering och biotopförändringar som indikatorer på miljöförändringar och hot i samband med klimatets dynamik.
Margareta Ihse har tidigt utvecklat ny fjärranalys- och GIS-metodik för tillämpningar med stor
relevans för miljö- och samhällsproblem i den alltmer skärpta problematiken kring klimatförändringarna. Hennes verksamhet har rönt mycket stort genomslag i forskarsamhället och inom olika
samhällstillämpningar, i Sverige och internationellt. Hon har genom ett mycket aktivt arbete inom
det svenska administrativa samhället samt nationella och internationella icke-statliga organisationer föredömligt lyft fram
naturgeografins betydelse i det moderna samhället.
SSGA-medaljen instiftades 1901 och delas ut av Kungen med några års mellanrum. Margareta Ihse kommer att ta
emot den vid en ceremoni på Stockholms Slott den 23 april.

Den 4 februari tog två ledamöter emot kungliga medaljer på Stockholms Slott
H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i högblått band
till
lantmästare Lennart E. Bengtsson
för betydande insatser för utvecklingen av hållbart svenskt jordbruk.
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H.M. Konungens medalj till dem
som tjänar hovstaterna, 8:e storleken i Serafimerordens band
till
förre akademisekreteraren, kammarherre, agr.dr Carl-Anders Helander
för förtjänstfulla insatser vid Ceremonistaten.

EnaforsholmskursEn 70 år!

BEKVÄMA ÄVENTYR VID FJÄLLETS FOT OCH ÄLVENS STRAND!

ENAFORSHOLMSKURSEN FIRAR 70 ÅR!
Jubileumskurs 19–26 juli 2020
Flora, fåglar och fjällvett!
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien inbjuder till en oförglömlig veckolång
sommarkurs vid Enaforsholm Fjällgård nära Storlien i Jämtland. Kursen behandlar
fjällens växter, djur och natur, rennäring, naturvård och skogsbruk.
Jubileumskursen bjuder på fjällvandring till Blåhammaren och andra aktiviteter i
anslutning till fjällgården Enaforsholm och fjällmassivet Snasahögarna. Fjällgården
håller öppet hus med flera aktiviteter under kursveckan – vissa ingår som en del av
den 70:e Enaforsholmskursen!
30 deltagare. Platserna fördelas i turordning efter anmälningsdatum.
Information finns på www.ksla.se där du också kan göra en intresseanmälan.
KURSAVGIFT (HELPENSION)
Studerande: 6 875 kr
Övriga: 9 750 kr

FRÅGOR
Jimmy Lyhagen, tel 08–54 54 77 18
jimmy.lyhagen@ksla.se

Priset inkluderar helpension 7 dygn, föreläsningar, exkursioner och busstransporter
under kursen. Kostnad för resa till/från Enaforsholm ingår inte.
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KSLA om Covid-19
KSLA följer Folkhälsomyndighetens råd och rapportering i fråga om det nya coronaviruset (Covid-19).
Rekommendationen är för närvarande att undvika att träffas i större grupper. Därför har KSLA valt att ställa in alla
seminarier, större möten och studieresor fram till början av maj. Utvärdering av läget sker kontinuerligt och kalendariet
nedan är beroende av vad som händer framöver.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska avstå sociala
kontakter som innebär risk för smittspridning.
För att undvika smittspridning ber vi därför var och en som känner minsta symptom på luftvägsinfektion eller på annat
sätt känner sig sjuk att inte delta i våra möten på plats. Tillhör du någon av riskgrupperna så räknar vi att du undviker
att bli smittad genom att inte delta på plats.
För arbetet i våra arbetsgrupper tipsar vi om möjligheten att delta via Skype eller Teams. Kontakta ansvarig kansliperson för information om tekniska möjligheter att medverka på distans.

Kalendarium
14 maj – Akademisammankomst*

19–26 juli – Enaforsholmskursen 70 år!

Vårexkursion till Åland – levande landsbygd på fredens öar

Flora, fåglar och fjällvett, sommarkurs med jubileumsvandring

En inblick i Ålands historia under svenskt och ryskt herravälde till
dagens självstyrande örike i republiken Finland. Ålands landsbygdsutveckling är idag påfallande aktiv och blomstrande.

Fjällvandring och andra aktiviteter i anslutning till gården Enaforsholm och fjällmassivet Snasahögarna med Storsnasen och Lillsnasen.

28 maj – Seminarium
Skogsträds- och växtförädlingens roll i klimatpolitiken
Om behovet av förädling av skogsträd och lantbruksväxter för att ta
fram odlingsmaterial bättre anpassat till ett förändrat och varmare
klimat. I samarbete med Umeå Plant Science Center och Sveriges
Utsädesförening.

*) 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 2020 och gälla följande priser och belöningar:
• Akademiens Håstadiuspris
• 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
• 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 2020.
Utdelningen sker vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2021.
Information om priserna/belöningarna, nomineringsblankett och vilken adress den ska skickas till finns här:
https://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/nominera-pris-och-beloningsmottagare/

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

