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Sekreteraren
har ordet
Rewilding och restart
Det är sju år sedan KSLA fyllde 200 år, 2013 var året då aka-

demien firades med buller och bång. KSLA:s Wallenbergprofessurer var en födelsedagspresent från Knut och
Alice Wallenbergs Stiftelse och sedan dess har sju svenska
universitetsinstitutioner beviljats medel för att kunna ta
emot sju utländska professorer med syftet att gästforska i
Sverige under ett år. Utlysningen har riktats till alla universitet i Sverige och ansökningar inom akademiens samtliga
verksamhetsområden har välkomnats. Professorerna har
hedrats vid den årliga högtidssammankomsten och vars och
ens vistelse i Sverige har avslutats med ett seminarium hos
KSLA. Forskningsprogrammet har varit lyckosamt och under våren 2019 ansökte KSLA medel till en andra omgång.
I december förra året tog akademien tacksamt emot ytterligare anslag till fyra nya professurer från Marianne och
Marcus Wallenbergs Stiftelse. Planerna är att utlysningen
ska ske under hösten 2020 – men som med mycket annat
i dessa tider måste anpassning ske till omständigheterna i
världen.
Tobias Kümmerle, en i raden av våra Wallenbergprofessorer,

forskar kring ”rewilding”. Hur definierar man vild natur
och är människan inkluderad eller inte? Räcker marken till
och hur hanterar man produktion av skog och livsmedel i
relation till det vilda? På KSLA:s donationsgård Barksätter
har populationen av hjortdjur ökat under de senaste åren
och akademien har nyligen påbörjat ett projekt med syftet
att utveckla en metod för att upprätta en balans mellan det
vilda och det odlade. Vetenskap, praktik, samarbete och
uthållighet är hörnstenarna för ett framgångsrikt resultat.
FN:s generalförsamling har utropat år 2020 till det Internationella växtskyddsåret med syftet att öka medvetandet
i världen om vikten av att skydda växter från bland annat
växtskadegörare. Den ökande globala handeln och risken
för nya utbrott av växtsjukdomar till följd av klimatförändringarna är orsaken till att FN vill lägga fokus på frågan.
Friska växter är en av förutsättningarna för att nå flera av
de globala målen för hållbar utveckling. KSLA:s Kommitté

Foto: Erik Cronberg.

för skogsskador ordnade en workshop där granbarkborrens
framfart var ett av diskussionsämnena. Hur ska samhället
kunna ställa om till en biobaserad ekonomi när stora delar
av Europas granskogar tvunget måste avverkas i förtid på
grund av granbarkborren? En ny strategi och nya metoder
behövs och nödvändigheten av forskning, utveckling och
innovation behöver återkommande lyftas. KSLA:s inspel
till den kommande forskningspropositionen kan inte nog
betonas, nu när den gröna sektorn är viktigare än någonsin!
Aktieutdelningarna till de privata forskningsstiftelserna
har minskat på grund av Covid-19. Det innebär uppskattningsvis en minskning med 900–1000 miljoner kronor av
forskningsanslagen under nästa år. Statens beting inom
forskningen har därmed ökat, liksom inom många andra
områden i samhället, så regeringens budgetpussel är minst
sagt en utmaning.
Vilka var Hugo och Emma Björkman? Emma var prästdottern

som gifte sig med bondsonen Hugo från Gamleby socken i
Tjust. Paret Björkman levde under senare delen av 1800-talet
och livnärde sig på jordbruk under sin livstid. Gunnar, som
var ett av sex syskon, ville hedra sina föräldrar genom en
donation med inriktning mot jordbruk, trots att han själv
var bankman hela sitt yrkesliv. I detta nummer vill vi ära
familjen Björkman och donationen som generöst kom akademien till del 1965.
Trots att Covid-19 fortfarande lurar i vassen kommer hösten

att präglas av en omstart inom akademien, men på ett lite
annorlunda sätt. Seminarier har blivit webbinarier och digitala möten har blivit självklara. Vi ser fram emot ytterligare
en omstart våren 2021, då på det mer ”vanliga” sättet.
Varma hälsningar,
Eva Pettersson
Akademisekreterare och vd
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Wallenbergseminarium 2019

Rewilding as a new paradigm for

nature conservation?
– Vi kan flytta alla miljöer ett steg närmare det vilda.
Det sa Linnéa Falk, Rewilding Sweden, när KSLA bjöd in till ett seminarium om
rewilding i november 2019. Vid dagens slut konstaterade KSLA:s sjätte Wallenbergprofessor, Tobias Kümmerle, att rewilding är ett brett och mångsidigt koncept såväl
när det gäller att utveckla naturvården som när det gäller att återställa landskap där
människor, viltstammar och naturmiljöer kan samexistera.
Text: LOTTA MÖLLER

Utgångspunkterna för dagen var att den europeiska landsbygden förändras, antalet betande tamdjur minskar och vi
ser en skarpare uppdelning av markanvändningen där landskapet antingen är helt öppet eller täckt av produktionsskog. Samtidigt ser vi att de vilda djuren kommer tillbaka
på bred front på många håll i Europa och att vi har ett
antal miljöutmaningar, inte minst klimatförändringar, att
hantera. För att bevara biodiversitet behöver vi ge naturen
mer plats. Frågan för dagen var om rewilding kan vara ett
sätt att göra det?

Mer än faunarestaurering

Rewilding som begrepp myntades i USA för ungefär 25 år
sedan och handlade då om att återställa stora naturområden
till ett vildare tillstånd, med särskilt fokus på att återskapa
stammar av stora rovdjur. Idag frågar man sig om rewilding
kan bli ett nytt paradigm för naturvård. Det berättar Tobias
Kümmerle, professor i naturvård och biogeografi och initiativtagare till seminariet. I Europa, dit företeelsen kom något decennium senare, fokuserade man inledningsvis främst
på stora betesdjur som alltid varit en del av våra landskap,
men som försvunnit och ersatts av tama betesdjur. Idag är
definitionen bredare. De stora djuren är fortfarande en viktig komponent, men fokus ligger nu mer på restaurering av
ekosystem, och i vissa fall ekosystemtjänster.
– Efter den här dagen kan vi konstatera att rewilding
är betydligt mer än faunarestaurering. Det handlar om att
låta landskapen bli lite vildare och mer mångsidiga och att
släppa fram mer av den naturliga dynamiken, sa Tobias
Kümmerle. Det kan se olika ut på olika ställen – allt behöver inte göras överallt – men det kan till exempel handla
om att låta bäckar återgå till sina naturliga flöden, att bruka
skogen mer naturnära och att låta naturliga störningar som
eld ta mer plats. Och att därmed få tillbaka stammar av
stora däggdjur som har försvunnit.
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Under seminariet blev det också tydligt att det finns ett
antal diskussionspunkter inom rewilding. En viktig fråga är
att fastställa vilket ursprungstillstånd man har att utgå från
i olika sammanhang. Vilket utgångsläge, eller referensnivå,
ska man sträva efter att ”återvända” till och när har man
nått målet för ett rewildingprojekt?

Kunskap om referensnivåer kan visa vägen
framåt

Jens Christian Svenning, professor vid Aarhus universitet,
lyfte fram att många arter är betydligt äldre än något kulturlandskap och att arternas funktion är ännu äldre med
tanke på att de genom evolutionen har utvecklats ur arter
som fanns ännu tidigare. Det är viktigt att förstå att de
flesta arter vi har idag har utvecklats i ekosystem som varit
rika på stora betesdjur och att den typen av ekosystem därför utgör en evolutionär referensnivå.
Docent Carl-Gustaf Thulin, SLU Uppsala, beskrev att
i Skandinavien fanns inga arter alls, och därmed ingen påverkan av vare sig växter eller djur, innan isen smälte undan
för 12 000–14 000 år sedan. Då vandrade växterna, de vilda
djuren och människan in ungefär samtidigt och formade
landskapet tillsammans.
De här två exemplen på olika infallsvinklar belyser att
det inte är självklart vilket det vilda naturtillstånd är, som
man tar som utgångspunkt i rewildingarbetet. Flera av dagens talare var dock tydliga med att något som utmärker
rewilding är strävan att driva en kontinuerlig utveckling
mot landskap med fler naturliga inslag. Det är viktigare att
uppnå självreglerande, dynamiska ekosystem än att nå ett
tänkt, historiskt referenstillstånd.
Allmänhetens uppfattning kan också påverka vad som
uppfattas som en rimlig referensnivå. I ett område som
Sydafrika, där många stora djur har försvunnit eller starkt
minskat i antal under de senaste decennierna, är det lättare

Tobias Kümmerle med en bisonoxe som sövts ner för att förses med ett satellithalsband. Foto: Tobias Kümmerle.

att få förståelse för ett återställningsprojekt än i exempelvis
Europa där en del av de arter man vill återföra har varit
borta i tusentals år, konstaterar Joris Cromsigt, docent vid
SLU i Umeå.

Marktillgången en central fråga

En fråga som kopplar till den allmänna acceptansen för rewilding är tillgången på mark. Regina Lindborg, professor
vid Stockholms universitet, lyfte fram att förutsättningarna
varierar mellan olika delar av Europa.
– I Sverige är det en väldigt liten del av arealen som används för jordbruk. Att använda den jordbruksmark som tas
ur produktion till rewildingprojekt skulle kunna bli väldigt
konstigt, menade Regina Lindborg. Sverige har ju istället
väldigt mycket skog, där man kan tänka sig att man gör en
rewildingsatsning. Men inte på de övergivna jordbruksmarkerna som kommer att behövas nu och i framtiden.
Regina Lindborg lyfte istället fram möjligheterna att,
som ett komplement till rewilding, med hjälp av betande
tamdjur skapa värden på jordbruksmark som tas ur produktion. Genom att skapa seminaturliga betesmarker med extensiv skötsel kan man gynna biologisk mångfald. Det finns
ett antal semidomesticerade arter som skulle kunna användas i den typen av projekt, inte minsta gamla lantraser. En
sådan inriktning skulle motverka fragmentering av det hävdade landskapet, bidra till ett mer hållbart jordbruk och bibehålla många kulturvärden. Och dessutom vara en tillgång
när det gäller den inhemska livsmedelsförsörjningen.

Ge mer plats åt det
vilda

– Vi ser att den europeiska
landsbygden förändras i takt
med att småjordbruk läggs
ner och antalet betande tamdjur minskar, säger Linnéa
Falk, vd för organisationen
Rewilding Sweden, en dotterorganisation till Rewilding
Europe, som jobbar för att
Linnéa Falk.
ge mer plats för det vilda i
Foto: Rewilding Sweden.
samhälle och natur.
Landskapet blir alltmer
polariserat; antingen väldigt öppet eller produktionsskog, fortsätter Linnéa Falk. Vi vill se naturen som en
allierad i att möta dagens utmaningar. Det behöver
inte alltid handla om stora vildmarksprojekt. Genom
att lägga ett sedumtak och ställa ut bikupor på taket
till Kulturhuset i Stockholm har man tagit den miljön
ett steg närmare det vilda. I västra Norrbotten, i området Lapponia Extended, är det andra förutsättningar
och där handlar det snarare om att kartlägga naturskogar, anpassa skogsbruket och kanske återinföra skogsvildren och myskoxe för att förflytta sig längs ”förvildningsskalan”.
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Tittar man framåt så diskuteras det att återinföra skogsvildren och
man ser också möjligheter att kombinera bäver, våtmarker och svart
stork, säger Carl-Gustaf Thulin.
Foton: Bäver – KMW2700 [CC BY-SA 2.0], vildren – Tim Strater [CC BY-SA
2.0], svart stork – Till Niermann [CC BY-SA 3.0].
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Är människan med eller inte?

Människans roll är en fråga som diskuteras ur många aspekter inom rewilding. Är människan en del av de naturliga
systemen, och människans påverkan på naturmiljöerna därmed något som ska ingå i bedömningen av hur man vill utveckla ett landskap? Eller innebär rewilding att man strävar
efter att skapa system som är så lite påverkade som möjligt
av mänskliga aktiviteter? Från åhörare uttrycktes en oro för
att man genom rewilding riskerar att skapa binära landskap
där man vill ha människor på ett ställe och naturen på ett
annat. Carl-Gustaf Thulin lyfte fram att det svenska landskapet till stor del är väl integrerat.
– Jag tycker vi har det man skulle kunna kalla den svenska modellen, sa Carl-Gustaf Thulin. Vi har enormt rika
vilda stammar av klövvilt och vi har även de stora rovdjuren
även om de kanske inte är jättemånga. Så vi lever i princip
i den integrerade verkligheten och befinner oss långt ifrån
till exempel Danmark och definitivt Holland där markanvändningen är betydligt mer uppdelad. Så vi har en modell

Sveriges vilt – en historisk resurs för framtiden

Flera av dagens talare var
eniga om att inom rewilding
är det viktigt att förstå historien, men inte fastna där utan
att ha fokus på framtiden.
För att ta Sverige som ett
exempel så har vi här, enligt
Carl-Gustaf Thulin från SLU,
Carl-Gustaf Thulin.
en god bild av den postglaFoto: Cajsa Lithell, SLU.
ciala återkoloniseringen. För
10 000–12 000 år sedan fanns
det isbjörnar här, liksom jättehjort, visent, vildhäst och
ett fåtal mammutar. Vildren fanns fram till 1800-talet. När
Gustaf III i slutet av 1700-talet upplät jakten till allmogen
försvann stora delar av det ätbara viltet på några decennier. De stora rovdjuren började då äta mer tamdjur
och i takt med att människor utvecklade bättre redskap
uppstod en hetsjakt på rovdjur. Under första halvan av
1800-talet bildades Svenska Jägareförbundet som ett
initiativ för att rädda kvar de stora bytesdjuren, och kort
därefter Naturskyddsföreningen. Under 1900-talet har
sedan bland annat bäver, vildsvin, gäss och älg återkommit och ökat stort i antal.
– Dovhjort, som är en främmande art här, är det bästa
klövviltet om man vill ha gräsätare. Det är en stigande
stjärna i Sverige, eftersom vi behöver skapa fler betade
gräsmarker, säger Carl-Gustaf Thulin. De stora viltstammarna, och inte minst älgen, är viktiga för varumärket
Sverige och bidrar starkt till en växande turistnäring. Viltet bidrar också till matproduktionen – i Sverige äter vi
20 000 ton viltkött per år. Tittar man framåt så diskuteras
det att återinföra skogsvildren och man ser också möjligheter att kombinera bäver, våtmarker och svart stork.

och det är mer en fråga om hur vi ska bevara den, utveckla
och eventuellt exportera den.
Joris Cromsigt pekade på att i ett globalt perspektiv har
dynamiken och utvecklingen i en stor del av världens öppna
ekosystem drivits dels av betande djur, dels av eld, medan
klimatet och marken har getts för stor betydelse när man
har studerat utvecklingen av ekosystemen. Mycket av forskningen om dessa öppna ekosystem bedrivs på södra halvklotet och Joris Cromsigt uppmanade forskarkollegor att dra
mer lärdom av den litteratur som publiceras där. Försök som
ska visa på effekterna av bete och bränning i olika kombinationer genomförs på Nordens Ark.

Utmaningen: att knyta banden mellan
samhället och naturen

Tobias Kümmerle menade att Sverige ligger några decennier
före Tyskland och andra europeiska länder i det avseendet
att inflyttningen till städerna från landsbygden, och därmed
omvandlingen från ett jordbruks- till ett skogslandskap har
pågått längre här. Det innebär att Sverige sannolikt befinner sig högre upp på en ”vildhetsskala” än många andra länder och att det borde finnas mer utrymme för rewildinginitiativ här. Det kan också innebära att Sveriges erfarenheter
kan ge en inblick i hur utvecklingen kan komma att se ut
på andra håll.
Den stora utmaningen, för hela Europa, ligger i att hitta
sätt att knyta ihop samhället och naturen, när människor
inte vill bo kvar och bruka marken.
– Tidigare var de här banden tydliga, eftersom människor brukade och levde av marken, säger Tobias Kümmerle.
Nu måste vi skapa nya band, genom att människor upplever
naturen och lever där utan att nödvändigtvis bruka marken.
Rewilding kan vara en del av lösningen på den utmaningen,
menar Tobias Kümmerle.

Initiativtagare

Initiativtagare till och arrangörer av seminariet den
19 november var Tobias
Kümmerle, professor i naturvård och biogeografi vid
Humboldt-Universität Berlin
och Henrik Smith, professor i
ekologi vid Lunds universitet.
Tobias Kümmerle är innehavare av en av de så kallade
Tobias Kümmerle.
Wallenbergsprofessurerna
Foto: Alma Bokenstrand.
som finansieras av Alice och
Knut Wallenbergs fond med
anledning av KSLA:s 200-årsjubileum. Donationen innebär stöd till framstående internationella professorer för
att arbeta vid ett svenskt universitet under ett år. De som
tilldelas professurerna ska uppvisa en kombination av excellens och tvärvetenskap och varje professor arrangerar
ett seminarium vid KSLA under sitt gästår.
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Myternas

Amazonas

Amazonas brinner mer än någonsin, enligt media och vissa makthavare. Men är det bara
en politiskt motiverad lögn? Det hävdar brasilienkännaren och jägmästaren Björn Rasmusson när han talar under KSLA:s akademisammankomst ”Myternas Amazonas”, den sista
fysiska sammankomsten för alla akademiledamöter före coronapandemin. Amazonas är
inte heller världens lunga, som många påstår. Sammankomsten gav anledning att ifrågasätta mediebilden av det brinnande Amazonas.
Text: BENGT EK

Det brinner i Amazonas skogar men inte i den omfattning
som media gör gällande, säger Björn Rasmusson. Han påpekar att fattigdom är det främsta skälet till att det brinner.
– Man släcker inte brinnande skogar med hjälp av fattigdom. Men jag har inte läst en enda artikel där man kopplar
bränderna i Amazonas till fattigdom, säger han lite uppgivet.

Fattigdom och svedjebruk

Bakom bränderna i Amazonas ligger ofta fattiga småbrukare som odlar marken på samma sätt som svenska svedjebönder gjorde för tvåhundra år sedan. Björn Rasmusson visar
en bild av en familj som bor utmed ett av Amazonflodens
biflöden. Donna Raimunda är familjens överhuvud och på
en hektar svedjad mark odlar de i år majs och mandioka.
Far i huset fiskar.
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Det finns många munnar att mätta i regionen. Det är en
vanlig föreställning att det här jättelika området är mer eller
mindre folktomt. I själva verket bor här 25 miljoner människor. Familjer som faktiskt behöver försörja sig.
Föreställningen att det här småbrukandet är olagligt är
inte heller helt rätt. Donna Raimunda och hennes många
svedjebrukande grannar är inte illegala bosättare som det
ofta påstås. Trots att de här familjerna inte har någon lagfart
har de en viss besittningsrätt.
Men svedjebrukarna lever inget gott liv. Ungdomarna
vill inte bo kvar när de växer upp. De flyttar in till städerna
och om några generationer kommer svedjebruket att självdö, förutspår Björn Rasmusson. Han tror inte att skogen
kommer ha försvunnit före dess. Mer finns kvar än många
påstår, mer än vad många kartor säger sig visa. Av den skog
som fanns för 50 år sedan finns 80 procent kvar.

Chapada dos Guimarães, Brasilien. Foto: Joao Tzanno.

Barrskog i Amazonas? På andra ställen på webben uppges Jean Beauforts bild visa en brand i Sibirien, USA, Kanada eller Australien [Public Domain].

En annan myt är bilden av en regnskog som står i lågor.
– Ser ni den här branden?, säger Björn Rasmusson och
klickar fram en bild där auditoriet ser svarta träd avteckna
sig mot en vägg av lågor.
– Titta på träden! Men det finns ingen granskog i
Brasilien. Bilderna som cirkulerar är ofta hämtade från
Australien eller Kalifornien. Media har svårt att hitta bilder
av regnskog i flammor.
Rotstående tropisk regnskog brinner nämligen inte bra.
Det finns för lite undervegetation. När skogen verkligen
brinner beror det ofta på att människor har avverkat träden
och dragit ihop virket i högar som fått torka några månader.
Sedan tänder de på högarna.
Att det bara är stora bolag som avverkar skogen är inte
heller sant. Men visst förekommer det.

– Ofta frodas myten att de storskaligt avverkade skogarna blir sojaodlingar, fortsätter Björn Rasmusson. I själva
verket växer soja inte särskilt bra i området. Den storskaliga
avverkning som äger rum har oftast betesmark som syfte.
En ko i Brasilien använder tusen gånger så mycket mark
som en i Storbritannien, som Julia Young på WWF Sverige
konstaterar.

Donna Raimunda och hennes familj lever på ett litet
svedjebruk vid en av Amazonflodens biflöden. Den
fattiga lokalbefolkningen har vissa lagliga rättigheter
att bruka marken. Foto: Bengt Ek.
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Miljörörelsen beskriver ofta Amazonas som jordens lunga. Under seminariet visade det sig att WWF Sverige inte ställer sig bakom den liknelsen.

Korruptionen

Medan den omvandlingen sker frodas myten att landet til�låter skövling lite hur som helst. Att Amazonas är laglöst
land. Tvärtom finns världens hårdaste skogslagar på plats.
Man får till exempel inte avverka mer än 20 procent av sin
mark utan att återplantera den. Problemet är korruptionen.
Naturvårdsmyndigheten IBAMA (Brazilian Institute of
Environment and Renewable Natural Resources) har varit
en av de mest korrupta myndigheterna i många år.
På senare tid har politikerna tagit i med hårdhandskarna
och satt många korrupta myndighetschefer i fängelse. Att
landets president Jair Bolsonaro skulle höra till mutkolvarna
som håller skövlare under armarna stämmer inte med den
uppfattning Björn Rasmusson har efter att ha arbetat med
skogsfrågor i flera årtionden i landet. När Bolsonaro kom
till makten var det inte minst tack vare hans löften att fortsätta utrensningen av mutkolvar.
– Han är militär. Militärer gillar regler, gillar att se till
att de följs. Lagliga verksamheter ger dessutom skatteintäkter.
Många vill göra de sydamerikanska naturtillgångarna
till sitt intresse. Till exempel internationella storbolag inom

gruvindustrin. De vinner på en felaktig mediebild, på fokus
i fel riktning och på att makten över landets tillgångar lyfts
bort från brasilianarna själva, menar Björn Rasmusson.
Hur begränsar man då den avskogning som sker?
Det finns tre hot som behöver åtgärdas, hävdar Björn
Rasmusson. Korruptionen som leder till att företag mutar myndigheter för att få avverka mer än lagen tillåter.
Fattigdomen som driver på svedjebruket. Och internationella gruvbolag. Människor menar att det stora hotet är sådana intressen som tar ifrån landet dess rikedomar. Kineser,
amerikanare, fransmän, engelsmän… Alla vill åt råvarorna.
Råvaror som skulle kunna bidra till ekonomisk utveckling
och därmed minskad fattigdom. Med bättre välstånd skulle
många tacksamt lämna sina svedjor.

Myten om Brandåret 2019 – hur uppstod den?

Förra sommaren öppnade EU dörrarna för ökad import av
jordbruksprodukter från Sydamerika. Kött och socker, ägg
och etanol. Billigt, billigt. Snabbt gick Frankrikes bönder
ut på Paris gator och krävde att landets president skulle riva
upp handelsavtalet.

Avskogning i Amazonas sedan 1988
92 %

35 000

90 %

30 000

88 %
25 000
86 %
20 000

84 %
82 %

15 000

80 %
10 000

2019

78 %
5 000

Årlig avskogning (km2)

10

KSLA Nytt & Noterat • nr 2 2020

Kvar sedan 1970 (%)

2017

2018

2015

2016

2013

2014

2011

2012

2010

2009

2007

2008

2005

2006

2003

2004

2001

2002

1999

2000

1997

1998

1995

1996

1993

1994

1991

1992

1989

1990

1988

0

76 %
74 %

Baserad på figur i Björn Rasmussons presentation.

Foto: NASA [Public domain].

President Emmanuel Macron behövde flytta politikens
fokus i någon annan riktning. Björn Rasmusson säger att
Brasilien blev lösningen: Ett handelskrig med argumentet
att landet inte kan sköta Amazonas.
– I själva verket var bränderna förhållandevis måttliga
i landet år 2019. År 2007 må bränderna ha varit 400 000
till antalet. Men de har gått ner, och i fjol var de ”bara” en
fjärdedel, påpekar han.
Att Brasiliens del av Amazonas plötsligt sades stå i lågor ledde till globala protester som till stor del lyckades ta
mediernas intresse från handelsavtalet. Fast lågorna byggde
alltså på vad som kanske kan beskrivas som en politisk lögn.

Håller ”jordens lunga” på att avskogas?

I Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens lokaler, långt
från droppande lianer och rykande svedjor, intar nu Anders
Malmer talarstolen. Han är internationell koordinator på
Skogsstyrelsen och vill också visa på några missuppfattningar.
– Amazonas beskrivs ofta som jordens lunga. Man menar att träden avger jättelika mängder syre. Men inte ens
människans lungor avger syre, tvärtom.
– Och lungor eller inte, skogen här avger inte stora
mängder syre. Mängden syre och koldioxid är i balans i ett
ostört ekosystem.
Frankrikes president Macron hävdade ändå i sin kampanj att Amazonas löpande producerar 20 procent av världens syre.

Den internationella skogsexperten Peter Holmgren pekar också på den stundtals vidlyftiga användningen av ordet
avskogning.
– Organisationen Global Forest Watch påstår till exempel att nästan en halv miljon hektar skog har försvunnit i
Småland mellan åren 2000 och 2018.
– Om EU ska sluta köpa trävaror från Brasilien är det
alltså precis samma sak som om Kina skulle sluta köpa trämöbler från Ikea för att råvaran kommer från småländsk
avskogning. Det här handlar om politik. Men faktum kvarstår att skog ofta avverkas utan att marken därefter återbeskogas eller används effektivt på andra sätt.
– Amazonas beskrivs ofta som en skog med en flod i.
Men den är naturligtvis en flod med en skog runt, säger
Peter Holmgren. Annars vore det ungefär som att beskriva
Östersjön som en skoglig våtmark. Det är floden som är
central för människor.
I Amazonas är 20 procent av skogen borta, 80 procent är
kvar, upprepar Peter Holmgren och fortsätter:
– Det finns ett annat land med regnskogar men där
80 procent av dem i stället är borta och 20 procent kvar –
Norge.
I mediadrevets spår påstås att Amazonas är en internationell angelägenhet, inte minst med tanke på idén om ”vår
gemensamma jords lunga”. Det är inte heller okomplicerat. I
internationell lag är skogen tvärtom en nationell angelägenhet. Att det inte finns någon internationell skogskonvention
beror helt enkelt på att skogsfrågor är så komplexa, med så
olika nationella förutsättningar, att de samlade skogsfrågorna har fått förbli nationella.

Antal bränder per år 1998–2019-08-22
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Björn Rasmussons presentation.
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Innovativt,
djärvt,
hållbart
Behovet av forskning inom de gröna näringarna har ökat i och med den
pågående samhällskrisen. Större krav på självförsörjning och en minskad
globalisering kan följa i coronapandemins spår. Det menade flera av de
medverkande vid ett webbinarium den 19 maj anordnat av KSLA och
RIFO, Sällskapet Riksdagsledamöter och forskare.
Text: ARVID UGGLA och CISSI ASKWALL

Med utgångspunkt i KSLA:s inspel till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition genomfördes webbinariet med fler än 100 deltagare från alla delar av
landet.
Betty Malmberg, riksdagsledamot (M) och ordförande
i RIFO, fastslog inledningsvis att de gröna näringarna representerar avgörande ekonomiska och sociala värden för
det svenska samhället. Stora exportvärden genereras som
med rätt stöd har potential att växa än mer. Näringarnas
konkurrenskraft gentemot omvärlden skapas genom forskning och utveckling.
Charlotte Bengtsson, vd för Skogforsk och ordförande
i KSLA:s forskningsutskott, redovisade grundlinjerna i
KSLA:s inspel. Huvudtemat är behovet av ett tydligt forskningsstöd för de gröna näringarnas omställning till långsiktig hållbarhet och förstärkt konkurrenskraft.

Forskarna funderar

Måns Nilsson, vd för Stockholm Environment Institute,
ansåg att politiken måste skapa bättre förutsättningar för
samarbeten över institutionella gränser och samhällssektorer. Som ett exempel tog han kopplingen mellan livsmedelssäkerhet och epidemier, där forskningsinsatser kräver
samarbete mellan till exempel lantbruksforskare och medicinare, något som universitetsstrukturer och finansieringssystem inte alltid är rustade för.

Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig hos
Livsmedelsföretagen, lyfte betydelsen av aktiv samverkan
mellan forskningssamhället och näringslivet för att uppnå
praktiskt applicerbara resultat. Hon pekade också på forskares viktiga uppgift att ta fram vetenskapsbaserade kunskapsunderlag, analyser och synteser för beslutsfattare inom
företag och i politiken.
Per Frankelius, forskare i företagsekonomi vid Linköpings universitet, underströk vikten av att produktivitet
och hållbarhet går hand i hand. Den mycket snabba innovationsutveckling som sker i lantbruket, både i Sverige och
globalt, måste stödjas och ges goda förutsättningar för att
kunna göras tillgänglig och även kunna utvärderas.
Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid
Lunds universitet, tog upp den svenska forskningens roll
i det internationella forskarsamhället, där Sverige både bidrar och får tillbaka. Denna ömsesidighet bidrar till viktig
global kunskapsutveckling kring klimat, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt till utveckling av konkurrenskraftiga forskningsmiljöer i Sverige.

Riksdagsledamöterna replikerar

Några riksdagsledamöter medverkade också.
Ulrika Heie (C), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, nämnde att det kommit många inspel till forskningspropositionen och välkomnade underbyggda motiv

KSLA:s inspel till forskningspropositionen – "Forskning för de gröna näringarnas omställning och konkurrenskraft":
https://www.ksla.se/wp-content/uploads/2020/04/KSLA-Forskningspolitiskt-inspel-2019.pdf
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Foto: Kenneth Rodrigues/Pixabay.

för satsningar på just de gröna näringarna och praktiknära
forskning.
Helene Hellmark Knutsson (S), vice ordförande i näringsutskottet och tidigare forskningsminister, menade att
de gröna näringarna är ”framtidsbransch nummer ett” men
att näringen själv också måste satsa resurser på forskning
och innovation. Det gör skogsbranschen sedan länge men
lantbruket och livsmedelsbranschen fortfarande i mindre
omfattning. Hon påpekade också att samverkan även kan
inbegripa myndigheter och deras expertkunskaper.
Staffan Eklöf (SD), suppleant i bland annat miljö- och
jordbruksutskottet, poängterade behovet av en internationell helhetssyn på klimatfrågorna. Han pekade på vikten
av stöd till teknikutveckling och effektivisering också i de
delar av världen där klimatanpassning av lantbruket är mest
trängande.
Mats Berglund (MP), suppleant i bland annat miljö- och
näringsutskottet, underströk behovet av hållbar inhemsk
kapacitet för försörjning med livsmedel och friskt vatten.
För att nå dit behövs tvärvetenskaplig forskning som också
inbegriper humaniora och samhällsvetenskaper.

Prioriteringsfrågor

Deltagarna delades in i digitala grupper om tre och diskuterade tillsammans vad forskningsproppen borde prioritera.
Resultaten återkopplades med hjälp av Mentimeter.
Bland annat lyfte deltagarna behovet av tvärvetenskapliga angreppssätt, dialog över disciplingränser och ökad samverkan mellan näringen och forskningsutförarna. Några
nämnde behovet av breda, långsiktiga forskningssatsningar

och att alla delarna i kedjan från producent till konsument
måste omfattas.
Många underströk att nyttiggörandet av forskningen
måste vara i fokus. Specifika forskningsmedel för synteser,
kritiska översikter och analyser önskades, liksom stöd för
svenska forskares medverkan i internationella samarbeten.
Flera tog också upp vikten av framtida kompetensförsörjning inom de gröna näringarna genom stöd till utbildningssatsningar.

Sammanfattning

Avslutningsvis fastslog Betty Malmberg att webbinariet
visat på stor samstämmighet kring behovet av att stärka de
gröna näringarnas konkurrenskraft. För att nå dit behövs
tydliga handlingsplaner som är möjliga att följa upp. Hon
såg fram emot ett motsvarande seminarium om ett par år
för att då utvärdera hur utvecklingen blivit.
Charlotte Bengtsson uttryckte till sist en förhoppning
om att de gröna näringarna kommer att ges de bästa förutsättningarna att bidra till den kickstart som Sverige så väl
behöver efter den här svåra tiden.
Webbinariet leddes av Cissi Askwall och Jens Mattsson
från KSLA:s forskningsutskott. Det var mycket uppskattat
och erbjöd paradoxalt nog en närvaro och interaktivitet som
fysiska seminarier inte alltid klarar. En av de hittills få positiva effekterna av pandemin är att de digitala mötesformerna gjort sitt intåg på bred front. De kommer säkert också
fortsättningsvis få stor betydelse för KSLA och RIFO med
deras geografiskt spridda ledamöter och medlemmar.
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Skogsskadegörarnas
konsekvenser
Vid en workshop på KSLA 5 mars 2020 samlades intressenter
för hela skogssektorn och diskuterade konsekvenser av
skogsskadegörare. En av slutsatserna var att det finns
stora osäkerheter i bedömningarna. Text: CHRISTER BJÖRKMAN
Granbarkborreangrepp. Foto: Tõnu Pani [CC BY-SA 3.0].

Workshopen indikerade att i fråga om möjligheten att
bedöma skadegörarna ur olika aspekter så är osäkerheten
minst rörande ekonomiska konsekvenser, något större för
ekologiska konsekvenser och allra störst osäkerhet gäller
sociala konsekvenser.
Anledningen är sannolikt att det finns väldigt få studier inom det sociala fältet. Hur man ska väga in annat än
ekonomiska värden, som ekologiska (till exempel biologisk
mångfald) och sociala värden, lyftes som en nyckel för att
komma vidare.
Deltagarna var eniga om att det är helt centralt att beakta risker för förluster till följd av skadegörare när man
utvecklar skogsbruksmetoder för den omställning i samhället som just nu pågår mot en mer cirkulär och biobaserad
ekonomi.

Värdering av skador

På förmiddagen lade workshopen fokus på värdering av
skogsskadorna. Inbjudna föreläsare inledde med korta, faktaspäckade föredrag.
Magnus Pettersson, Södra, började med att konstatera
att de ekonomiska konsekvenserna av de pågående gran-

Granbarkborre, hona. Foto: Gilles San Martin [CC BY-SA 2.0].

14

KSLA Nytt & Noterat • nr 2 2020

barkborreangreppen i södra och mellersta Sverige inte bara
kommer att medföra ekonomiska förluster på flera hundra
miljoner kronor utan också påverka glädjen i att äga skog.
Tjeckien, som är det land som antagligen drabbats allra
hårdast av granbarkborren i Europa, har tvingats till 90
procent förtida avverkningar, berättade forskaren Johanna
Witzell, SLU. Hon talade också om att Kina är berett att
betala ett högre pris för skadat virke än vad andra länder är.
Multiskadad skog i norra Sverige har inventerats av
Sveaskog. Skogsskötselchef Gisela Björse gav en detaljerad
beskrivning av resultaten som bland annat visade att viltbete
och törskate står för de mesta skadorna.
Efter dessa lägesbeskrivningar var det dags för arbete
i grupp om osäkerheter rörande och betydelse av ett antal
utvalda skadegörare. Samsynen var högre i grupperna som
summerade ekonomiska värden. Betydligt större ovisshet
noterades för de ekologiska och framförallt de sociala värdena.

Värdering av risker

Eftermiddagen ägnades åt hur man värderar riskerna och
Johan Litsmark, Länsförsäkringar, berättade hur ett för-

Barkborreskadad skog. Foto: JesterWr [CC BY-SA 3.0].

Workshopsdeltagare. Fr v Lotta Möller, Jan Stenlid, Jonas Bergqvist, Gisela Björse, Magnus Pettersson, Niklas Björklund, Johanna Witzell och Johan Litsmark.
Foto: Christer Björkman.

säkringsbolag värderar skogsskador. Han var noga med att
alla i salen skulle förstå begreppet ”risk”, som är produkten
av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser.
Det finns en uppåtgående trend vad gäller utbetalningar
till försäkringstagare efter 2005, då stormen Gudrun resulterade i historiskt stora ersättningar, baserat på data sedan 1995. Johan Litsmark berättade att de ökade skadorna
sannolikt beror på ändrade väderförhållanden, som vädersystem med mer energi och ökad frekvens av låsta väderlägen. Det leder till längre perioder med blötare och torrare perioder. För att minska riskerna för skador menade
Johan Litsmark att en bättre ståndortsanpassning är den
viktigaste åtgärden.Han sade också att det fanns ett ökat
intresse för att försäkra skog, där man kan välja tre olika
nivåer. Skogsägare i Norden väljer i betydligt högre grad än
på andra håll i Europa att försäkra sitt gröna guld.
Niklas Björklund, SLU, betonade vikten av att alltid
beskriva osäkerheter när man bedömer risker och att lägga
tid på att enas om vilka aspekter som faktiskt tas med i
riskbedömningarna.
Det finns direkta och indirekta viltskador, sade Jonas
Bergqvist, Skogsstyrelsen. De indirekta är till exempel när
skador försvårar att bedriva en målinriktad skogsskötsel.
Skogsstyrelsens bedömning är att kostnaden för skogsskador är mycket hög, både för skogsägare och samhälle.
De ekologiska riskerna och vikten av att behålla alla

trädslag i sina utbredningsområden eftersom många andra
arter är beroende av dem togs upp av Göran Thor, SLU.
Han framhöll också att Sverige måste ha möjlighet att agera
snabbt och resolut för att bekämpa skogsskadegörare.

Undanröja hinder för bra värdering

Innan dagen avslutades hölls ett andra grupparbete om vad
som hindrar bra värdering av skogsskador och vad som kan
göras för att undanröja de hindren. Här fanns en större
enighet mellan grupperna och fler betonade betydelsen av
både bred och djup kompetensutveckling. Att säkerställa
bra och effektiv övervakning och analys av skogsskadegörarnas konsekvenser poängterades också.
Två viktiga konkreta förslag som gavs var 1) inrättande
av ett nationellt centrum för skogsskador som samlar kompetens på området, driver världsledande forskning och stöttar skadebekämpning, och 2) en statlig offentlig utredning
som belyser samhällets beredskap för att begränsa skogsskadegörarnas konsekvenser. Slutligen fick deltagarna ge
förslag rörande kommitténs fortsatta arbete och här betonades vilket av att bidra till långsiktig samverkan mellan
olika aktörer.
Workshopen arrangerades av KSLA:s kommitté för
skogsskador. Kommitténs ordförande Jan Stenlid och dagens moderator Lotta Möller avslutade workshopen med
att sammanfatta dagens diskussioner.

T v askskottsjuka,
Hymenoscyphus fraxineus. Foto: Sarang
[Public domain].
T h almsjuka, Ophiostoma ulmi. Foto:
Rasbak [CC BY-SA 3.0]
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KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS
PRISER OCH BELÖNINGAR
En serie som berättar som KSLA:s olika priser och belöningar och om människorna bakom dem. Nummer tre handlar om belöningar inom forskning.

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond

– belönar doktorsarbeten och andra föredömliga insatser inom ”grön forskning”
I början av 1960-talet inrättade Gunnar Lorentz Björkman en fond till
minne av sina föräldrar, Hugo och Emma Björkman. Fondens ändamål var att ”bereda understöd och belöningar åt inom jordbrukets olika
områden verksamma svenska medborgare. I första rummet till inom
Östergötlands och Kalmar län födda och/eller verkande egna företagare
Text: PER ERIKSSON
eller för jordbrukets förkovran verkande personer.”
När fonden överlämnades till akademien 1965 fanns inte
längre den regionala anknytningen kvar. Det var nog bra
och det illustrerar också ett dilemma med donationer av
detta slag, nämligen att den värld som de avsatta medlen är
tänkta att göra nytta i har en benägenhet att förändras. Det
vill säga, hur göra de värden som donatorn vill främja rättvisa utan att för den skull precisera alltför snävt vad dessa
värden är?
Gunnar Lorentz Björkman ville med donationen hedra
sina föräldrar, och gjorde det genom att rikta donationen
mot jordbruket. Gunnar Björkman själv arbetade dock inte
inom jordbruket utan tillbringade hela sitt liv inom finanssektorn.

Hugo Björkman

Hugo Björkmans son Gunnar Lorentz föddes 1879 på Hestra
säteri beläget i Torpa socken i sydvästra Östergötland. Han
var det äldsta syskonet av sex, varav fem levde till vuxen
ålder. Säteriet omfattade 270 hektar och var år 1880 taxerat
till 50.000 kr. Gunnars far Hugo Björkman hade köpt säteriet tre år tidigare, 1877, vilket också var året han gifte sig
med prästdottern Emma Askergren.
Hugo Björkman (1846–1895) var bondson från från
Gamleby socken i Tjust. Efter fullgjort läroverk i Västervik
började han på Ultuna Lantbruksinstitut, där han utbildade
sig till agronom och utexaminerades 1867.
Lantbruksinstitutet var en ganska liten utbildningsanstalt. I den årskull Björkman gick fanns 34 elever, en ganska
normal storlek.
Efter Ultuna fick Hugo Björkman 1870 tjänst som biträdande lärare i Haddorp, en halv mil söder om Linköping.
Skolan ägdes och drevs av länets hushållningssällskap och
utbildade förmän i lantbrukets praktiska grunder. År 1870
hade lantbruksskolan 19 elever men där fanns även en mejeriskola med sex elever.
Efter två år på Haddorp tog Hugo tjänst som inspektor
på Stensnäs säteri i Ukna socken, inte långt från barndomshemmet. Därefter blev han förvaltare på godset Ulvåsa i
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Hugo Björkman. Okänd fotograf, släktföreningen Björkmans släktarkiv.

Motalabygden, där han stannade till 1877. Då förvärvade
han som sagt Hestra säteri och var med andra ord redo att
med såväl teori som praktik i bagaget att förverkliga sina
drömmar och starta ett eget lantbruk.

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS
PRISER OCH BELÖNINGAR

Mangårdsbyggnaden på Hestra. Okänd fotograf, släktföreningen Björkmans släktarkiv.

Men mycket behövde göras för att drömmarna skulle
kunna förverkligas. Huvudbyggnaden hade brunnit ned ett
par år innan Hugo köpte gården. Vi får inblick i arbetet
genom ett brev till systern 1877:

”Jag skall nu så fort det blir varmare börja rusta och
reparera rummen och får då ta hit den ena handtverkaren efter den andra. Af kreatur [har jag] hittills fått
ihop en häst, 4 par oxar, 9 kor, några och tjugo får, två
grisar och tre höns. Hade jag bara en häst och en hop
kor till sommaren, så vore jag väl rustad. 15 kannor
mjölk har jag om dagen och skall skicka bort grädden till
mejeriet. Mitt hushåll består af utom mig sjelf af två
pigor och tre drängar, så har jag haft smeden åtta dar
och framdeles som jag söker andra handtverkare så vi
äro ej så få som skola ha mat, men det fattas Gudskelof
ej i den vägen.”
Lantbruket på Hestra var uppenbarligen under de första åren av en ganska begränsad omfattning. Men Hugo
Björkman hade ambitioner. Redan 1878 blev han ledamot i
hushållningssällskapet och var landstingsman 1885–1888.
I sällskapets handlingar kallas han possessionat, en vag titel
för borgerliga jordägare av visst format.

Emma Björkman. Okänd fotograf, släktföreningen Björkmans släktarkiv.
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Hugo Björkman vann ett anbudsförfarande så att hushållningssällskapet skulle förlägga ett stamholländeri på
Hestra. Ett holländeri var en gård specialiserad på mjölkproduktion och framställning av mjölkprodukter. På privata gårdar byggde holländerisystemet på arrendeprincipen.
Djuren skulle skötas så att de förblev rasrena och vid kontraktstidens utgång skulle arrendatorn lämna tillbaka lika
många och lika goda djur som han mottagit. Han skulle
också varje år lämna ett visst antal djur till sällskapet och
sälja ett visst antal på auktion i bygden. I övrigt hade han
fri förfoganderätt över hjorden. Arrendatorn stod för alla
kostnader och förband sig också att djurhållningen skulle
vara ett föredöme för ortens lantbrukare.
Holländeriet på Hestra fungerade dåligt. Medelavkastningen var sämre än på de andra tre avelsgårdarna och de
få arrendedjur som såldes betingade ett lägre pris än på de
övriga gårdarna. Sex av tio djur på Hestra drabbades också
av smittsam kastsjuka (bovin brucellos).
Den sämre konjunkturen under 1880-talet drabbade
gården hårt. Priset på det viktigaste sädesslaget, råg, föll
från över 10 till 6 kr per hektoliter mellan 1876 och 1887.
Också en första våg av globalisering på jordbruksområdet
pressade gården hårt, genom de nya exportländerna USA
och Ryssland, som på det inrikespolitiska området gav upphov till konflikten mellan frihandlare och protektionister.
För Hugo Björkman ledde detta till konkurs 1888–1989.
Hestra såldes och familjen flyttade till Kalmarbygden. Där
blev Hugo arrendator först under Pukebergs glasbruk och
från 1891 på Skubbetorp i Åby socken norr om Kalmar.
Samtidigt undervisade han vid Kalmar läns södra kungliga hushållningssällskaps lantmanna- och folkhögskola
Ebbetorp i Dörby socken. Lantmannaskolorna undervisade bondsöner i teoretisk utbildning under vintermånaderna
och var ett komplement till lantbruksskolorna som främst
utbildade förmän åt storjordbruket. Skolan hade omkring
100 elever de första åren. Hugo hade inte huvudansvaret för
utbildningen, och hans tid där blev kort. Hugo Björkman
avled 1895, 49 år gammal.

Gunnar Björkman

Gunnar Björkman. Okänd fotograf, släktföreningen Björkmans
släktarkiv.

Gunnar L. Björkman var nio
år när familjen lämnade Hestra
och faderns död inträffade några veckor innan Gunnar skulle
fylla sexton år. Familjen flyttade efter Hugos död till Kalmar.
Efter studentexamen 1898 praktiserade Gunnar Björkman på
ett apotek i staden men flyttade
snart till Stockholm där han
inledde en karriär inom bankoch finansvärlden, som varade i
45 år. Han började på Skandi-

Den byggnad där Gunnar Björkman arbetade 1900–1917.
Akvarell från 1880 av arkitekten O. A. Mankell. Foto: Stockholms Stadsmuseum.

naviska bankens huvudkontor, beläget vid Storkyrkobrinken där Riksdagsbiblioteket har sina lokaler idag. Där arbetade Gunnar Björkman i 17 år. När han började fanns där
50 anställda och när han slutade år 1917 var de 90 anställda.
Efter den långa tiden på Skandinaviska banken följde en
del kortare anställningar på Kopparbergs Enskilda Banks
huvudkontor i Falun följt av arbete på Svenska Lantmännens
Bank och slutligen som chef för statens Bränslekommissions
ekonomibyrå. Den avvecklade under 1918, varpå Gunnar
Björkman började på Bank- och fondinspektionen.
Kungliga Bank- och fondinspektionen, som blev ett eget
ämbetsverk 1906–1907, var ett litet verk med en chef och
fem ledamöter. Gunnar Björkman var en av tre, senare två,
byråinspektörer. Början av 1920-talet var bråda tider för inspektionen på grund av deflationskrisen och den därpå följande depressionen som slog hårt mot bankerna. Björkman
kom att som statens representant att engageras i Folkbanken
i Östersund, som till följd av bl a förskingring och engagemang i trävarubranschen hamnat i akut kris. Kontraktet
skulle löpa i fem år, men Gunnar L. Björkman kom att
stanna som bankens direktör till 1945, alltså i över 20 år.
Avslutningen blev dock lite abrupt och snöplig. Björkman
avsattes som direktör under pågående bolagsstämma, ett år
innan han skulle gå i pension.
Gunnar Björkman flyttade efter tiden i Östersund till
Stockholm och kunde då utveckla sitt intresse för släktforskning, vilket resulterade i de Björkmanska släktböckerna. Gunnar Lorentz Björkman avled 92 år gammal 1971.
Hans fru, Ellen Hogner-Björkman dog två år senare.

Stiftelsen

Den Björkmanska stiftelsen, Stiftelsen Hugo och Emma
Björkmans minnesfond, bidrar idag med medel till tre av
akademiens belöningar: Akademiens
• belöning för framstående doktorsarbete,
• belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation och
• belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst.

Mer finns att läsa i Nils Edling: De areella näringarnas välgörare – Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och dess donatorer (SOLMED nr 52, 2010).
Alla bilder i denna artikel är hämtade ur den.
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Akademiens belöning för framstående doktorsarbete – diplom och
penningsumma till person, som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller
högskola med relevans för de areella näringarna och/eller därtill knuten
verksamhet. Det är viktigt att såväl god grundvetenskap som praktisk
tillämpbarhet beaktats. Belöningen kan delas ut årligen; första gången
1980. Belöningsmottagare fr o m 2010:
2020 – Vet.med.dr Denise Laskowski: Insulin and the early bovine embryo &
fil.dr William Lidberg: Digital wet areas mapping.
2019 – Agr.dr Sandra Lindström: Insect Pollination of Oilseed Rape.
2018 – Fil.dr Simon Forsberg: Complex Trait Genetics Beyond Additivity &
tekn.dr Magnus Rudolfsson: Characterization and Densification of Carbonized Lignocellulosic Biomass.
2017 – Skog.dr Mattias Eriksson: Developing Client-Supplier Alignment in
Swedish Wood Supply, & vet.med.dr Jenny Larsson: Neonatal Porcine Diarrhoea, Aspects on Aetiology and Pathology.
2016 – Vet.med.dr Jonas Malmsten: Reproduction and Health of Moose in
Southern Sweden & fil.dr Mikael Thyrel: Spectroscopic Characterization of
Lignocellulosic Biomass.
2015 – Agr.dr Anna Berlin: Population Biology of Puccinia graminis –
Implications for the Epidemiology and Control of Stem Rust & tekn.dr Eva
Lindberg: Estimation of Canopy Structure and Individual Trees from Laser
Scanning Data.
2014 – Fil.dr Karin Eklöf: Effects of Stump Harvesting and Site Preparation
on Mercury Mobilization and Methylation & fil.dr Tim Horstkotte: Congested
Landscapes: Social-Ecological Interactions Between Forestry and Reindeer
Husbandry.
2013 – Vet.med.dr Ingrid Ljungvall: The Left Ventricle in Dogs with Myxomatous Mitral Valve Disease & fil.dr Victor Johansson: Distribution and Persistence of Epiphyte Metapopulations in Dynamic Landscapes.
2012 – Fil.dr Martin Andersson: Olfaction in the Spruce Beetle Ips typographus
& fil.dr Anna Zachrisson: Commons Protected for or from the People.
2011 – Fil.dr Fernando Saravia: Cryopreservation of Boar Semen & fil.dr
Sofia Trattner: Quality of Lipids in Fish Fed Vegetable Oils.
2010 – Fil.dr Therese Bjärstig: En gemensam europeisk skogspolitik: en integrationsteoretisk studie av ett politikområde på tillväxt & fil.dr Johan Spens:
Using GIS to predict landscape-scale establishment and extinctinctions of
lacustrine salmonids.

•
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation – diplom och penningsumma till person, som inom skogseller jordbrukssektorn gjort framstående insatser inom forskningskommunikation. Med forskningskommunikation avses all kommunikation
baserad på vetenskapliga resultat, som ges till andra än forskarna inom
det egna ämnesområdet. Vid bedömningen kan också hänsyn tas till
förmågan att inhämta erfarenheter och problem i samhälle och näringsliv
och förmedling av dessa till vetenskaplig verksamhet. Belöningen kan
delas ut årligen; första gången 1985. Belöningsmottagare fr o m 2010:
2020– Ingen utdelning.
2019 – Professor Carola Wingren för att hon med aldrig sinande engagemang och idérikedom på ett inspirerande sätt framgångsrikt kommunicerar akademisk kunskap om landskapsförändringar och försvinnande
landskap till samhället utanför akademin.
2018 – Föreståndare Britt-Marie Lidesten som i sin gärning på Nationellt
resurscentrum för biologi och bioteknik med stort engagemang hjälper
lärare att väcka barnens intresse för växter, svampar, djur och bioteknik.
2017 – Redaktör Lars Klingström för att han som populärvetenskaplig
skri-bent på ett vederhäftigt sätt gör resultat från ny skogsforskning kända
i samhället.
2016 – Två personer som i TV och radio visat att det personliga tilltalet
och det fördjupande mötet med forskare, praktiker och beslutsfattare har
en given plats och samlar en hängiven publik även i dagens medievärld:
Henrik Ekman och Gustaf Klarin har var för sig och på ett framträdande
sätt i TV respektive radio förmedlat kunskap i frågor av stor betydelse för
de areella näringarna.
2015 – Fil.dr Emil V Nilsson som har medverkat till att göra museet Biotopia
till Uppsalas mest besökta museum, där naturvetenskap blivit tillgängligt

och intressant för både barn och vuxna.
2014 – Fil. lic. Björn Cederberg som har bedrivit ett mycket framgångsrikt
kunskapsarbete som haft stor betydelse för naturvård och de areella
näringarna. Han har med saklighet och glädje informerat allmänhet
om frågor kring hot mot insektsfaunan generellt och mot pollinatörer i
synnerhet.
2013 – Fil.dr, agronom Christel Cederberg för att hon genom entusiasm
och djup kunskap inom ämnet livsmedelsproduktionens klimat- och
resurspåverkan ökat engagemanget för denna fråga hos såväl politiker
som lantbrukare och vanliga konsumenter.
2012 – Laborator Christina Greko för utomordentlig informationsgärning
inom ämnet antibiotikaresistens och frågor rörande djur- och folkhälsa.
2011 – Vetenskapsjournalist, fil.dr Annagreta Dyring, för utomordentlig
informationsgärning inom såväl universitets-, myndighets- musei- och förlagsvärlden som inom teatern.
2010 – Vet.med.dr Sofia Boqvist, för hennes förtroendeskapande information om zoonoser.

•
Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst – diplom och penningsumma till person som gjort
framstående insatser i skogs- eller jordbruksforskningens tjänst och
därmed på ett förtjänstfullt sätt medverkat till kvalificerad forskning.
Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1979. Belöningsmottagare
fr o m 2010:
2020 – Agronom Lennart Karlsson för att han under år av krympande
försöksverksamhet inom jordbruksområdet kraftfullt bidragit till att
kvalitén i SLU:s fältforskningsverksamhet upprätthållits och utvecklats,
speciellt när det gäller ekologisk odling, kulturspannmål och odling av
humle.
2019 – Skogsmästare Hagos Lundström för hans effektiva, kvalitetsmedvetna arbete med att genomföra skogliga försök, som under tre
decennier blivit en viktig framgångsfaktor för många forskande kollegor
vid Skogforsk.
2018 – Institutionsadministratör Margareta Norinder för hennes exceptionella serviceanda och för att hon, med en aldrig sinande entusiasm,
underlättat genomförandet av förstklassig undervisning och forskning,
inte minst i låginkomstländer.
2017 – Försökstekniker Annika Arnesson för hennes mångåriga engagemang och sina högt uppskattade insatser inom nöt- och lammköttsproduktion. Annika Arnesson har bidragit till utveckling av värdefulla
arbetsformer till nytta för tillämpad forskning på gårdsnivå.
2016 – Agronom Henrik Nordenhem för hans högt uppskattade insatser
inom skogsentomologin, där hans idéer och uppfinningsrikedom har
bidragit till framgångsrik forskning och utveckling av olika skydd mot
skadeinsekter i skogen, särskilt snytbaggen.
2015 – Agronom Kristina Andersson för hennes föredömliga arbete att
samordna stora delar av svenska praktiska grisförsök och därigenom
underlätta tvärdisciplinär forskning och doktoranders möjligheter att
bedriva sina projekt.
2014 – Förste laboratorieassistent Anna-Greta Haglund för hennes långa
engagemang i forskningen om djurfoder, inte minst i arbetet med att
utveckla och förfina relevanta analysmetoder, samt för den kompetens
med vilken hon deltagit i utbildning av forskare och doktorander såväl i
Sverige som i Sydostasien.
2013 – Biomedicinsk analytiker Eva-Britt Jakubek för ett mångårigt
hängivet arbete med att utveckla och förfina laboratoriediagnostiska
metoder för påvisande av parasiter och andra smittämnen hos både
husdjur och vilda djur i Sverige.
2012 – Forskningsingenjör Claes Hellqvist för synnerligen uppskattat
arbete vid SLU:s Institution för ekologi.
2011 – Annika Rikberg, för synnerligen uppskattat och kompetent
arbete vid SLU:s institution för kliniska vetenskaper & Christina Öhman
för synnerligen uppskattat och kompetent arbete vid SLU:s institution för
mark och miljö.
2010– Agr.dr Mary McAfee Graham, för hennes vederhäftiga språkliga
assistans till svenska forskare & universitetslektor Sören Holm, för hans
oegennyttiga statistiska insatser för många forskare under lång tid.
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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 utredningen Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4), till Miljödepartementet 18 maj 2020
Sammanfattning av KSLA:s synpunkter
1. Utredningen om negativa utsläpp (”kompletterande
åtgärder” i det klimatpolitiska ramverket) är mycket starkt
relaterad till de areella näringarna (jord- och skogsbruk),
som redan nu i stor skala bidrar med klimatlösningar,
och hur dessa kan erbjuda ytterligare nettosänkor eller
möjligheter till bio-CCS lösningar.
2. Men utredningen saknar helhetsperspektiv på areella
näringarnas betydelse för kostnadseffektiv klimatomställning samt integrering med andra centrala mål inom
hållbar utveckling som matsäkerhet, livsmedelsstrategi,
arbetstillfällen, biodiversitet och landsbygdsutveckling.
Bland annat föreslår utredningen åtgärder som minskar
tillgänglig jordbruksmark för livsmedelsproduktion.
3. Analys av samband mellan lönsam och hållbar näringsverksamhet inom de areella näringarna och klimatnytta
saknas. En sådan är nödvändig för utformning av effektiva
incitament/styrmedel för såväl ökad nettosänka, reduktion av efterfrågan på fossil energi (substitution), samt
potentialen för bio-CCS.
4. Beslutet i det klimatpolitiska ramverket innebär att nettosänkor enligt LULUCF-förordningen i skog och mark

5.
6.

7.

8.

står utanför netto-noll målet. Föreliggande utredning
har inte tillfredställande kopplat sin analys till befintligt
LULUCF-regelverk, vilket gör att analys och förslag om
ökade LULUCF-sänkor för att uppnå ytterligare negativa
utsläpp haltar rejält.
Risker och dynamik vad gäller kollagring i biosfären är
inte tillräckligt beaktade, varken i bedömningar av potential, kostnader eller konstruktion av styrmedel.
Bio-CCS har en stor potential framförallt tack vare en framgångsrik och effektiv skogsnäring, men kräver både teknisk utveckling och genomtänkta ekonomiska/finansiella
incitament för att realiseras.
Återvätning av organogena skogs- och åkerjordar framhålls som en effektiv åtgärd i utredningen. KSLA menar att
man bör vara försiktig med slutsatser på området då
forskningsunderlaget är bristfälligt, få praktiskt genomförda återvätningsprojekt är genomförda och ekonomin
ej tillfredsställande belyst.
Sammanfattningsvis erbjuder framgångsrika och lönsamma areella näringar mycket stora möjligheter för klimatomställningen, dock bara till en del analyserade och presenterade i föreliggande utredning.

https://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-over-utredningen-vagen-till-en-klimatpositiv-framtid-sou-20204/

Yttrande över betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:03), till Miljödepartementet 25 maj 2020
Sammanfattning
KSLA:s utgångspunkt är att det är viktigt att på ett effektivt
och uthålligt sätt sluta kretsloppen mellan stad och land och
i möjligaste mån recirkulera tillgängliga resurser. Samtidigt
är bevarandet av en långsiktigt hållbar jordbruksmark för en
hållbar produktion av livsmedel grundläggande.
Akademien instämmer i utredningens alternativ 1, det
vill säga totalt spridningsförbud med mycket begränsade
undantag och vi ställer oss därmed tveksamma till alternativ
2. Vi anser att alternativ 2 sannolikt leder till en omfattande
kontrollverksamhet som behöver byggas upp av ett flertal
aktörer för att genom denna hantera samtliga nu kända risker.
Detta arbetssätt resulterar i en administrativt omfattande
och kostbar verksamhet som i närtid inte kan säkerställa att
risker med spridning på jordbruksmark undviks.

I betänkandet på sidan 30, stycke 2, rad 14 skrivs att …
evidensen för att ett totalförbud är nödvändigt saknas dock då
forskningen inte har kunnat belägga att slamgödslade grödor
ger hälsopåverkan eller påverkar ekosystemen i jordbruket
på ett negativt sätt… Akademien gör sina bedömningar
på vetenskapliga grunder men menar att ytterligare forskning behövs i detta avseende. Vi anser att tillförsel av tungmetaller, en stor mängd organiska föreningar inklusive bioaktiva läkemedel, smittoämnen samt spridning av resistenta
mikroorganismer utgör en allt för stor risk med utgångspunkt
från nuvarande kunskapsläge.
KSLA anser att spridning av slam på jordbruksmark i dagsläget utgör en alltför stor risk, både avseende människans
hälsa och bevarandet av en långsiktig hållbar jordbruksmark,
i relation till nyttan för odling och resurshushållningen i
samhället.

https://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-hallbar-slamhantering/
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Yttrande över betänkandet Framtidens kemikaliekontroll (SOU 2019:45), till Miljödepartementet 29 maj 2020
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) ser positivt på utredningen om ett förbättrat regelverk avseende hantering
av farliga kemikalier och oönskade kombinationseffekter vilka skadar vår miljö samt människors och djurs hälsa. KSLA
arbetar övergripande för långsiktig hållbarhet inom jord- och skogsbruk samt därtill knuten och välkomnar alla försök att
minska riskerna med exponering för en kombination av kemiska ämnen.

Sammanfattning
KSLA:s utgångspunkt är att hanteringen av kemikalier bör
omfattas av ett internationellt accepterat regelverk och
kontroller, vilka grundar sig på en sektorsövergripande dialog
där FN:s globala miljömål beaktas. Regler och kontrollsystem
bör utvecklas genom nära dialog och kunskapsutbyte i hela
kedjan från forskning, myndigheter, brukare och avnämare.
Ytterligare kunskap efterfrågas
Hantering och kontroll av kemikalier är ett komplext
ämne som rymmer flera målkonflikter. Akademien stödjer
samverkansinitiativ till ny kunskap och forskning på europeisk nivå. KSLA efterlyser en djupare analys av hur de gröna
näringarna påverkas av utredningens förslag och vill påtala
behovet av en kompletterande konsekvensutredning.
Internationella problem kräver internationella lösningar
Rent vatten och en långsiktigt hållbar markhälsa är en grundläggande för människors, djur och växters överlevnad på
global nivå. Ett europeiskt samarbete i denna fråga är inte
bara en central utgångspunkt, utan är helt avgörande för att
nå framgång.
KSLA stöder förslaget om att Sverige ska vara pådrivande i arbetet att reglera kombinationseffekter, under förutsättning att inte särskilda regler införs endast i Sverige. Det
är av största vikt att regelverket blir gemensamt för hela
EU, då jordbrukets konkurrenskraft på den inre marknaden
och i Sverige är viktig. Ett enat EU driver förändringsarbetet

på global nivå, vilket behövs om inte oönskade hälso- och
miljöeffekter ska förskjutas till tredje land.
Likvärdig registrering och godkännande
REACH-lagstiftningen omfattar idag ca 22.000 substanser
varav 500 är växtskyddsmedel. Växtskyddsmedlen står idag
under registrering, godkännande och kontroll vilket många
övriga kemikalier inte gör. Utredningen pekar mycket på
effekterna av växtskyddsmedel, men när kombinationseffekter ska diskuteras behöver även övriga kemikaliers
hälso- och miljöeffekter kontrolleras i motsvarande grad.
Dialog och ömsesidig kunskapsöverföring
Akademien noterar det gedigna arbete som gjorts i denna
utredning och många av förslagen kan i allt väsentligt tillstyrkas. Akademien vill ändå framhålla att frågans komplexitet och de inbyggda målkonflikter som finns, ger upphov
till en stor utmaning när det skall genomförs i praktiken.
Det är viktigt att nya regelverk och kontroller tar form i nära
dialog med berörda aktörer i kedjan så att nettoeffekten
korrelerar med syftet och att den praktiska tillämpningen
sker på ett transparent och rättssäkert vis. Akademien
förordar samverkan mellan myndigheter, bransch- och
producentorganisationer i denna fråga, då detta ger en
ömsesidig förståelse, god kunskapsöverföring och en bred
medvetenhet.

https://www.ksla.se/remisser/remissvar/yttrande-over-betankandet-framtidens-kemikaliekontroll/

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

John Andersson

Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond

24 785

Symbiosen mellan arkitektur och skogs- och lantbruk i Japan, hösttermin 2019

Kristin Falk

Edvard Nonnens stipendiefond

25 000

Kandidatuppsats/självständigt arbete, Adelaide, Australien, hösttermin
2019

Josefine Lundblad

Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond

2 978

International Plant Propagators Society (IPPS) annual European conference, Stratford-upon-Avon, England, oktober 2019

Andrea Lundh

J. M. Svenssons donationsfond

25 000

Utbytestermin på Universitet Wageningen, Nederländerna, hösttermin
2019
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Nytt om ledamöter
Tre KSLA-ledamöter utsedda till hedersdoktorer vid SLU
Madeleine Fogde

Madeleine Fogde är programchef för Swedish International Agricultural Network Initiative (Siani),
som koordineras av Stockholm Environment Institute (SEI). Siani är en inkluderande organisation
med bred medlemsbas som erbjuder ett attraktivt nätverk för personer som arbetar med lantbruksforskning globalt. Madeleine Fogde har arbetat mycket med låginkomstländer i Afrika, bland annat
i ett program för vattenförsörjning och ekologisk sanitet i Mocambique. Hon har ett stort världsomspännande nätverk inom lantbruk, sanitet och kvinnoorganisationer.
(Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.)
Foto: Stockholm Environment Institute (SEI).

Gunnar Rundgren

Gunnar Rundgren är lantbrukare och driver Sunnansjö gård i Järlåsa. Han är också konsult i det
egna företaget Grolink, samhällsdebattör, författare och föreläsare. Han var en av de som grundade
Krav 1985. När det gäller lantbrukets utvecklingsfrågor, vare sig det handlar om odlingsteknik,
marknadssystem eller organisation, är han en viktig röst i debatten. Gunnar Rundgrens internationella engagemang är starkt, särskilt rörande utvecklingsländer. Han utmanar ofta åsikter som är väl
etablerade både inom och utom akademin och bidrar både med kunskap i debatten och utmaning
av etablerade ståndpunkter.
(Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.)
Foto: Jan-Åke Eriksson/
Ordfront förlag.

Monika Stridsman

Monika Stridsman är jägmästare med lång karriär i svensk skogsnäring. Hon har bland annat varit
vd för Sveriges skogsvårdsförbund, generalsekreterare för WWF, chef på Naturvårdsverket och generaldirektör för Skogsstyrelsen. Dessutom har hon varit ledamot av SLU:s styrelse och också varit
engagerad i Artdatabanken. Hon var en av de första kvinnliga skogstjänstemännen i Sverige och
har genom sin karriär brutit ny mark. Framför allt har hon varit en betydande förebild för senare
decenniers kvinnliga jägmästare. Monika Stridsman är ordförande i KSLA:s skogsavdelning.
(Fakulteten för skogsvetenskap.)
Foto: Marie Sparreus/Föreningen Skogen.

KSLA-ledamot utsedd till Årets Agronom 2020
Maria Forshufvud

Maria Forshufvud är husdjursagronom och vd på Svenskmärkning AB. Märket Från Sverige, som
betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige,
har stor betydelse för svenskt lantbruk. Målmedvetet arbete har gjort märket välkänt och det hjälper
konsumenter att välja svenskproducerade livsmedel och blommor. Maria Forshufvuds framgångsrika arbete med svenskmärkningen har lett till ett ökat intresse för lantbruk i Sverige och en ökad
efterfrågan på produkter från svenskt lantbruk, vilket bidrar till svensk livsmedelsförsörjning och
levande landsbygd.
(Agronomförbundet.)
Foto: Fredrik Persson.
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Våra senaste publikationer
KSLAT 2-2020 Verksamhetsberättelse 2019
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Preses och vice preses har ordet. Akademisekreterarens reflektioner från 2019.
Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter •
Mötesplatsen KSLA • Projekt • Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipendier, priser och belöningar
Donationsgårdarna: Barksätter och Enaforsholm
Organisationen: Övergripande organisation • Operativ organisation • Nya ledamöter • In
Memoriam • Personal
Ekonomin: Flerårsöversikt 2015–2019 • Fördelning av utdelade medel 2019
Redaktör: Ylva Nordin. 76 sidor.
ISBN: 978-91-88567-40-6 (pdf) – hittills endast publicerad i digital form

KSLAT 3-2020 Galna ko-sjukan
Köttmjöl och kannibalism
Galna ko-sjukan, BSE, som härjade främst under 1990-talet, var en källa till stor oro och rädsla
hos många människor. Den ledde till både politiska och handelsekonomiska förvecklingar.
Här får vi på ett övergripande och samtidigt djuplodande sätt ta del av händelser, kunskaper
och erfarenheter från de åren. Förhoppningsvis ska kunskaper och erfarenheter som då vanns
leva kvar och förmedlas till kommande generationer.
Denna skrift är framtagen i samarbete mellan experter, akademiledamöter och KSLA:s enhet för Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP). Den är ett resultat av en pågående dialog
kring hur man bäst kan föra ut historisk kunskap i ett modernt sammanhang. Allt för att motverka att den kollektiva glömskan tar över och gör att ödesdigra misstag återupprepas.
Redaktör: Marianne Elvander
ISBN: 978-91-88567-41-3 (tryck), 978-91-88567-42-0 (pdf)

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

Utlysning: Ansök senast 15 september
KSLA utlyser anslag med fyra inriktningar för ansökan senast den 15 september.
KSLA förvaltar ett flertal stiftelser som främjar vetenskaplig forskning och utveckling
inom den gröna sektorn. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig
forskning och utveckling inom de gröna näringarna. För att på bästa sätt bidra till utvecklingen inom området gör KSLA samlade utlysningar:
• 2,8 miljoner kronor till stipendier, projekt och publicering (GFS2020).
• 1,3 miljoner kronor till forskning inom landsbygdens materiella värden, utveckling och potentialer med fokus på bebyggelse (BYG2020).
• 630 000 kronor till forskning inom hållbart vattenbruk (VAT2020).
• 330 000 kronor som ekonomiskt stöd till doktorand- eller postdok inom hortikultur för studier
i Sverige eller utomlands (HORT2020).
Mer information: https://www.ksla.se/anslag-stipendier/utlysning-15-september-2020/
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KSLA om Covid-19
KSLA följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i fråga om coronaviruset (Covid-19).
Rekommendationen är att undvika att träffas i större grupper. Därför genomför KSLA alla seminarier och större möten
(fler än 10 deltagare) digitalt under hösten 2020 för att minimera risken för smittspridning.
Exkursioner som hålls utomhus kan genomföras fysiskt, men medverkan sker på eget ansvar.

Kalendarium
10 september – Webbinarium hos IVA

23 september – Webbinarium*

Skogsnäringens möjligheter att bidra till svensk bioekonomi

Kompetensförsörjningsbehovet inom de gröna näringarna

Om begreppet bioekonomi, skogsnäringens möjligheter att bidra till
en växande bioekonomi och förutsättningar för att skogsnäringens
bidrag ska kunna realiseras.
Webbsänds.

Behovet av kompetensförsörjning inom de gröna näringarna ökar
med kravet på att klara omställningen till ett mer hållbart och biobaserat klimatneutralt samhälle. Om utbildningar och systemövergripande lösningar för övergången från ett fossilbaserat samhälle. SLU:s
framtida programportfölj presenteras och diskuteras. I samarbete
med SLU.
Webbsänds.

10 september – Akademisammankomst och studiebesök*
Tejarps gård, Klågerup: Nya odlingssystem för ökad hållbarhet
och jordhälsa
Besök hos två nytänkande lantbrukare. Reflektioner kring kolets kretslopp, kolbalanser, mått på markvård och jordhälsa och möjlighet att
sätta ett ekonomiskt värde på jordbrukets kolinlagring. Max 40 delt.
Webbsänds.

10 november – Workshop*
Vem bestämmer över viltet?
Svensk viltförvaltning innehåller alltifrån toppstyrning till frivilliga initiativ av enskilda markägare. Det skapar utmaningar. Vem har rådighet
över viltet? Här identifierar vi styrkor och svagheter i lagstiftningen
och svensk viltförvaltningsmodell, liksom hur lagar och regler tillämpas och omsätts i praktiken.

*) Endast för ledamöter och/eller särskilt inbjudna. Webbsändningarna är öppna för alla om inte annat anges.
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).

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

