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Innehållet i KSLA Nytt & Noterat består främst av referat och liknan-
de rörande akademiens seminarier och andra aktiviteter. De åsikter 
som framförs vid dessa seminarier är helt och hållet föredragshål-
larnas egna och akademien kan därför inte hållas ansvarig för före-
dragshållares åsikter, formuleringar och uttalanden. 
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Sekreteraren 
har ordet

Foto: Erik Cronberg.

Många små människor som på många små platser gör 
många små saker gör det möjligt att förändra världen! FN 
har nyligen utnämnt 2020-talet till ”the Decade of Action” 
och det känns som att just Action är kännetecknet för 2020! 
Mänskligheten har lyckats ta fram ett vaccin på ett halvår 
så potential och innovationskraft är egentligen ingen brist-
vara. Fortsätter vi på samma bana så verkar det som om 17 
utvecklingsmål kommer att vara uppnådda i ett nafs. Men 
vis av erfarenhet gissar jag att det sannolikt inte kommer att 
hända. Dock ska den kollektiva drivkraften inte underskat-
tas och genom utbildning skulle mycket kunna uppnås.

Hösten 2020 har präglats av politik på många nivåer och 
förutom den politiska kalabaliken om Covid-19 så pågår ett 
flertal andra processer både i Sverige och inom EU. KSLA 
försöker påverka på bästa möjliga sätt med utgångspunkt 
från akademiens portalparagraf …med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn stödja jord- och skogs-
bruk och därtill knuten verksamhet. Det är akademiens mål 
att på bästa möjliga sätt framlägga sina synpunkter på ett 
oberoende sätt. Raden av aktuella och viktiga områden som 
berör KSLA:s verksamhetsområden är lång och akademien 
kan och vill påverka.

Under senare år har skogsfrågorna blivit allt mer fram-
trädande inte minst inom EU. Ett flertal strategier och pro-
cesser, som t ex biodiversitetstrategin, bioekonomistrategin, 
kriterier för ett hållbart skogsbruk och skogens bidrag till 
klimatmålen kan komma att ha effekt på det svenska skogs-
bruket. Akademisammankomsten i oktober bjöd in till 
överläggningar som fokuserade på hot eller möjligheter för 
svensk skogsnäring. Det uttrycktes att KSLA spelar en vik-
tig roll som oberoende arena för diskussioner för att kunna 
bidra med viktiga inspel in i EU-processen. Dessutom är 

det mycket viktigt att kommunicera med både beslutsfattare 
och andra aktörer och att helst hitta andra medlemsländer 
inom EU som har liknande intressen.

Ytterligare en högaktuell EU-strategi är Farm to Fork 
där det bland annat föreslås att kolinlagring kan bli före-
mål för ersättning. Josef Appell och Martin Krokstorp är 
båda pionjärer när det gäller att arbeta för bättre jordhälsa 
och kolinlagring. De har gått från ord till handling på sina 
respektive gårdar i Skåne. Varierad växtföljd, minimerad 
jordbearbetning och en ständigt växande gröda förbättrar 
vattenhushållning och markstruktur samtidigt som den 
biologiska mångfalden visar sig ha ökat. Och skördarna lig-
ger på samma nivå som tidigare, enligt Martin Krokstorp. 

Under våren 2020 bildade KSLA en referensgrupp med fo-
kus på Coronakrisen och dessutom fick samtliga ledamöter 
möjlighet att fundera över troliga konsekvenser av Covid-19 
för de gröna näringarna. Bredden och erfarenheten inom 
KSLA:s ledamotskår speglades väl i de svar som inkom och 
en sammanfattning av klokskapen hittar du i detta nummer 
av Nytt & Noterat, följt av ett referat från sammankomsten i 
november då representanter från hela livsmedelskedjan fick 
säga sitt om konsekvenserna av pandemins framfarter. I och 
med vaccinet hoppas vi på ”case closed” avseende Covid-19 
och att fokus förflyttas till andra aspekter av de 17 globala 
utvecklingsmålen. Jag ser fram emot fortsättningen på The 
Decade of Action!

Med tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!

Eva Pettersson
Akademisekreterare och vd

Från ord till handling
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Gemensamt för dessa strategier och processer är att de sker 
trots brist på EU-kompetens inom skog. Var och en av dessa 
strategier och processer tenderar att se skogen och skogs-
näringen ur ett begränsat perspektiv utan att beakta konse-
kvenser för helheten.

I skenet av att EU-kommissionen lanserat Den gröna given 
(Green Deal) och initierat en process för att ta fram en skogs-
strategi för EU så finns både möjlighet och behov av att tillföra 
skoglig kompetens och helhetsperspektiv till dessa centrala ak-
tiviteter för skogsnäringen. Mot den bakgrunden och i syfte att 
höja kunskapen om drivkrafterna bakom EU:s ökande intresse 
för skog arrangerade KSLA detta samtal, där även den svenska 
skogssektorns syn på de viktigaste strategierna och processerna 
togs upp. Deltog gjorde Christian Danielsson, nytillträdd chef 
för EU:s representation i Sverige, och en expertpanel bestå-
ende av representanter från skogsnäringen i Sverige. 

Skogen central för att nå målen i EU:s Gröna giv
Skogen och skogens värdekedjor är av central betydelse för 
att infria EU:s Gröna giv. Därtill kan skogen bidra betydligt 
till återhämtningen av en ekonomi som har försvagats dras-
tiskt som ett resultat av Covid-19-pandemin. Med 16 miljoner 
privata skogsägare, drygt 3 miljoner direkt anställda i skogsnä-
ringen som helhet och 520 miljarder euro i omsättning utgör 
skogsnäringen en betydande och viktig näring inom EU och 
för dess tillväxt.

Synen på skogen och dess värden är emellertid mångfacet-
terad inom EU, vilket framgår allt tydligare ju fler frågor om 
skogen som hanteras i EU. Hittills har många av de strategier 
och processer med skoglig anknytning och påverkan som dri-
vits i EU haft starkt fokus på den del av det hållbara skogs-
bruket som rör skydd och bevarande av miljö, biodiversitet och 
habitat samt klimat och energipolitik. Med EU:s Gröna giv 
och skogsstrategin finns möjligheter att bredda perspektiven 
kring det hållbara skogsbruket och de nyttor och värden som 
det kan skapa.

Viktiga mål för skogen inom EU:s Gröna giv och skogs-
strategin är att binda koldioxid och bidra till att infria EU:s 
klimatmål, att förbättra skogarnas motståndskraft och kvali-
tet samt att bidra till en cirkulär bioekonomi. Här framhålls 
speciellt skogens viktiga roll för att tillhandahålla produkter, 
material och tjänster som nödvändiga för bioekonomin och en 
uthållig ekonomi i EU. För att uppnå dessa mål krävs att EU:s 
skogar förbättras såväl kvalitativt som kvantitativt. Hållbart 
skogsbruk, återbeskogning, restaurering och bevarande av 
skogar utgör medel för måluppfyllelse. Delvis adresseras detta 
redan i EU:s Biodiversitetsstrategi och i målet att 30 procent 
av skogsmarken ska skyddas. Av denna mark ska 1/3 ha strikt 
skydd, alla urskogar och ”old growth forests” ska skyddas och 
skogsbruksplaner ska inrättas för all statlig skog och en ökande 
andel privatägd skog. Här framstår tydligt inte bara behovet 
av att synkronisera skogsstrategin och tidigare strategier inom 

KSLA bjuder in till samtal kring EU:s syn på skogen

EU:s ökade fokus på skog
Hot eller möjlighet för svensk skogsnäring?

Av JAN WINTZELL

Under senare år har skogsfrågorna blivit allt mer framträdande inom EU. Antalet 
initiativ som berör skog har blivit fler och styrningen över skogen och hur den an-
vänds har skärpts genom en rad strategier och processer. Skogen och dess brukande 
omfattas bland annat av Biodiversitetsstrategin, Bioekonomistrategin, Kriterier för 
hållbart skogsbruk och hållbara investeringar samt Skogens bidrag till klimatmålen, 
för att nämna några.
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EU. Även uttolkningen och hanteringen av definitioner och 
målkonflikter kring dessa måste synkroniseras på EU-nivå och 
på nationell nivå. Detta, liksom att skapa en samstämmig syn 
på skogen och skogsbruket inom EU, är en stor utmaning. Det 
går dock att förbättra möjligheterna för en fungerande strategi 
genom aktivt deltagande i strategiprocessen, i dess samråd, 
kommittéer och aktiviteter. Det är viktigt att ge en samstäm-
mig syn på skogen och skogsbruket, gärna i samverkan länder 
emellan, säger Christian Danielsson.

Skogens klimatnytta är mer än kolsänka
I takt med att klimatfrågan växer i betydelse har insikterna 
om skogen och skogsbrukets roll i kolets kretslopp och deras 
bidrag ökat. Sedan länge har man beräknat och rapporterat 
den växande skogens inbindning av koldioxid liksom kolet i 
skogens produkter. Det har påvisat skogens stora betydelse för 
klimatet.

Utöver dessa bidrag finns även den substitutionseffekt som 
skogens produkter erbjuder då de ersätter processer och pro-
dukter baserade på fossil råvara. Detta är en faktor som man 
hittills inte har beräknat och rapporterat, men som inom EU:s 
länder, enligt en studie genomförd av Peter Holmgren, uppgår 
till närmare 400 miljoner ton koldioxid per år. Det är lika 
mycket som den stående skogens koldioxidinbindning.

Totalt motsvarar summan av klimateffekten av den väx-
ande skogens kolinbindning samt kolet i skogsprodukter och 
substitutionseffekter ca 20 procent av EU:s totala koldioxidut-
släpp! Skogens roll i klimatarbetet kan därmed sägas vara stör-
re än vad som tidigare varit känd. Dessutom har ett breddat 
perspektiv kunnat tillföras skogens roll i klimatarbetet – från 

att fokusera endast på den växande skogens kolsänka till att 
inbegripa skogsnäringens hela värdekedja och produkter som 
ersätter fossil råvara. Det tydliggör behovet och värdet av att 
bruka skogen och att ersätta processer och produkter baserade 
på fossil råvara med förnybar råvara från skogen.

Detta breddade perspektiv medför även att den geografiska 
basen för det skogsbaserade klimatarbetet kan vidgas från att 
främst inbegripa länder med stora tillgångar på växande skog 
till att även omfatta de länder där skogsbaserade produkter kan 
substituera processer och produkter baserade på fossil råvara, 
det vill säga majoriteten av EU:s länder. Det är uppenbart att 
det ger ytterligare tyngd och värde till skogens roll i EU:s kli-
matarbete och för att uppfylla klimatmålen.

Aktiv skogsskötsel och brukad skog skapar möjligheter
Skogens tillväxt, motståndskraft, bevarande/återställande och 
hållbara brukande utgör centrala teman i EU:s Gröna giv. För 
att målen inom dessa områden ska kunna nås över tiden krävs 
i stor utsträckning aktiv skogsskötsel i större eller mindre om-
fattning under skogens livstid. Syftet med den aktiva skogs-
skötseln kan dock variera från å ena sidan virkesproduktion 
till å andra sidan bevarande av visst habitat eller art för den 
biologiska mångfaldens skull.

Den svenska skogsbruksmodellen påvisar att även en 
kombination av dessa är möjlig i den brukade skogen. Det 
möjliggör att flera och ökade värden och nyttor skapas från 
skogen över tid. Klimatförändringen och den gröna omställ-
ningen till bioekonomi ökar kraven på skogens brukande. I 
sin tur medför det att flera nyttor och värden kring skogen och 
dess brukande behöver samsas på den areal som täcks av skog. 

Skogens produkter erbjuder en substitutionseffekt då de ersätter processer och produkter baserade på fossil råvara. Ur Peter Holmbergs presentation, ursprung-
ligen visad här: https://www.cepi.org/watch-the-seminar-eu-forest-based-industries-for-a-sustainable-future/ (översatt). 
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Den svenska skogen förväntas räcka till mycket, mer än 
vad som framstår som möjligt givet det nuvarande skogstill-
ståndet, enligt professor Tomas Lundmark. Trots att skogens 
tillväxt är större än avverkningen och naturlig avgång, och att 
virkesförrådet därmed fortsätter växa, så är det bara en del av 
denna förrådstillväxt som kan nyttjas för virkesproduktion. 
Det är ett resultat av att en stor del av förrådsuppbyggnaden 
sker på skogsmark som avsatts för annat än virkesproduktion 
och att denna skogsmark framförallt omfattar äldre skog.

Med skogens tillväxt och förrådsuppbyggnad följer även 
kolinbindning i den växande skogen vilket är till gagn för kli-
matet. Det verkar emellertid som om de naturliga avgångarna 
i skog avsatt för annat än virkesproduktion kommer öka be-
tydligt framöver. Det medför att effekten av den för klimatet 
så viktiga kolinbindningen delvis går förlorad. Därtill har för-
rådstillväxten i dessa skogar aldrig varit föremål för virkespro-
duktion så både kolinbindning i produkter och substitutionsef-
fekt har uteblivit.

På skogsmark för virkesproduktion förväntas förrådsupp-
byggnad och naturlig avgång vara i det närmaste densamma 
som idag medan virkesuttagen genom avverkning förväntas 
öka med närmare 20 procent från dagens nivå till år 2050. 
För att få till denna tillväxt krävs dock aktiva åtgärder, dels 
för att minska effekter av skogsskador, dels för att få skogen 
att växa mer. Skogsägarens aktiva insatser är centrala både för 
tillväxten för virkesproduktion och för skötsel som ger andra 
nyttor och värden från skogen. Det sätter fokus på betydelsen 
av lönsamhet i skogsbruket liksom på att insatserna uppmärk-
sammas. Detta torde vara universellt och gälla skogsägare både 
i Sverige och i EU i stort.

Tydlighet och samstämmighet är vägen att gå
KSLA:s preses Jan Fryk konkluderade:

– Man kan undra var det brister, varför når inte skogsnä-
ringen fram med budskapen kring skogens bidrag och värde 
för att infria såväl klimat- som hållbarhetsmål?

Måhända är det samstämmighet, tydlighet och begrip-
liga budskap som hittills saknats från skogsbruket. Med EU:s 
Gröna giv och ökad tydlighet kring mål och prioriteringar 
skapas en kontext som genom aktivt deltagande i formulering-
en av EU:s skogsstrategi kan få ett tydligt innehåll. Sålunda 
finns förutsättningar att mer tydligt påvisa skogens och skogs-
brukets betydelse och värde. Varken EU eller skogsbruket tor-
de ha råd att tappa bort de möjligheter som erbjuds här.

Sammankomstens överläggning organiserades av Sven-
Erik Hammar och Mårten Larsson, båda ledamöter i KSLA. 
Den senare var även moderator vid samtalet. Deltagare var 
Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens repre-
sentation i Sverige ledamoten Peter Holmgren, FutureVistas 
och tidigare gd för CIFOR, Olof Johansson, skogspolitisk 
chef Sveaskog, Nils Ringborg, Director of International 
Affairs Holmen, ledamoten Carina Håkansson, tidigare vd för 
Skogsindustrierna; ledamoten Lennart Ackzell, internationell 
samordnare hos LRF, samt ledamoten Tomas Lundmark, pro-
fessor i skogsskötsel vid SLU.

Skogen ska räcka till mycket. Ur Tomas Lundmarks presentation (något omarbetad).

Sammankomsten anordnades av KSLA:s Skogsavdelning. Den 
finansierades av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond och 
Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond.
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De gröna färgerna buffrar 
för koldioxidutsläpp i andra 

samhällssektorer.

Den mellanbruna färgen 
bidrar till bioekonomin 

och fossiloberoende

Vi vill ha mycket grönt och 
mycket mellanbrunt.

Skogen måste anpassas till målen 
eller så måste många mål revideras 
och anpassas till skogen. Vill vi ha 
mer grönt och mellanbrunt måste 
skogens tillväxt öka och avgångarna 
minska.
Då måste vi sköta skogen mer aktivt, 
inte mindre, både på naturvårdsmar-
ken (NV) och virkesproduktionsmar-
ken (VP).
Det mesta går att ordna med skogs-
skötsel om det finns incitament för 
skogsägarna.
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KSLA:s viltförvaltningskommitté höll den 10 november ett 
nätbaserat rundabordssamtal om ”rådigheten” över viltet, 
med andra ord vilka som bestämmer hur mycket vilt vi ska 
ha. Ett drygt dussin inbjudna sakkunniga och intresseföre-
trädare gav kommittén och varandra sin syn på denna fråga, 
som är central för framtiden. 

Frågan är vilka möjligheter vi har att effektivt styra stor-
leken på vissa populationer och arter. Biologin sätter här 
vissa begränsningar, till exempel för hur snabbt en art kan 
öka och hur lätt det är att jaga den. Andra begränsningar 
ges av rådigheten, alltså de samhälleliga möjligheterna att 
styra och reglera antalen.

Man kan tycka att det senare borde vara tydligt reglerat, 
men samtalet den 10 november befäste insikten att det inte 
är så enkelt. Bland annat varierar svaret beroende på vilken 
art eller grupp av arter det rör sig om, vilken skala eller sam-
hällsnivå som är berörd, vilka sakägare som är inblandade, 
samt på om arten är talrik eller fåtalig.

Komplex reglering
Det finns också en stor skillnad länder emellan i synen på 
vem eller vilka som har rådighet över viltet. I vissa är det en 
offentlig angelägenhet, medan det i andra länder är en pri-
vat fråga. Detta blir ett dilemma särskilt vad gäller de arter 
som naturligt rör sig mellan olika länder under sin årscykel, 
som exempelvis många fåglar gör. 

För KSLA:s viltförvaltningskommitté är det viktigt att 
få dessa frågor belysta; vårt uppdrag är förenklat sagt att 
sammanställa, syntetisera och förmedla kunskap som kan 
leda till en effektivare förvaltning, inte minst för att minska 
motsättningarna mellan de areella näringarna och ökande 
stammar av visst vilt. Förutsättningar för detta arbete är 
dels att tydliggöra vilka som de facto kan och vill påverka 
dessa stammars storlek, dels att sätta fokus på de hinder som 
finns i det nuvarande förvaltningssystemet.

Ett genomgående drag i flera inbjudna gästers inlägg var 
att ingen nivå i förvaltningshierarkin är problemfri, liksom 
att det nog är fåfängt att tro att en ”rådighetsmodell” ska 

Vem avgör egentligen
hur mycket vilt vi ska ha?

Det uppstår idag ibland situationer då de areella näringarna upplever 
att stora stammar av visst klövvilt och betande fåglar inkräktar på deras 
intressen. Företrädare för delar av jordbrukssektorn menar att situatio-
nen är alarmerande och att vi står inför viktiga vägval här och nu. Även 
objektivt sett har viltförvaltningen för ganska många arter gått från att 
handla mest om bevarande till att i högre grad handla om begränsning 
av stammarna, lokalt eller över större områden. Av JOHAN ELMBERG

kunna fungera för alla ak-
tuella arter. Ett dilemma 
som betonades särskilt av 
ett par deltagare är den 
dåliga överensstämmel- 
sen mellan markägar-
struktur och många vilt- 
arters naturliga aktivi-
tetsområden.

Ett exempel är att 
markinnehavet ofta är 
för litet för att ägaren/
jägaren ska ha prak-
tisk möjlighet att 
effektivt påverka 
stammens storlek, 
eftersom djuren rör 
sig över betydligt 
större områden.

Denna insikt ledde till en 
diskussion om behovet av att hit-
ta bättre former för att samordna 
förvaltningen – inte minst jakten – 
över större områden.

Attitydförskjutning – från nöje 
till plikt
En fråga som väckte stort intresse var 
kraven på nutida jägare, främst attityd-
förskjutningen från jakt primärt som nöje 
och avkoppling, till att en förväntan eller 
ett uttalat ansvar från samhällets sida läggs 
på jägarna att reducera vissa stammar. Det 
kan göra att jakten upplevs mer som ett ar-
bete eller plikt än som ett fritidsnöje, vilket 
kan hämma intresset särskilt hos yngre jägare. 
Å andra sidan kan ett ökat lokalt bestämman-
de över jakten (ökad lokal rådighet) motivera 

Foto: H
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till ökade ansträngningar. Denna diskussion fördes mot 
bakgrunden av att det visat sig svårt att flytta viss typ av 
rådighet från EU-nivå till lägre nivåer, samtidigt som EU-
anpassningen till nya förhållanden är långsam, till exempel 
när det gäller att tillåta jakt på arter som inte längre är säll-
synta eller i behov av skydd.

Är politikerna intresserade av frågan?
Dagens diskussion handlade också om i vilken mån poli-
tikerna verkligen är intresserade av att tydligt styra över 
frågorna om rådighet. Några deltagare menade att politiker 

ibland upplever frågorna som för känsliga att ta tag i på ett 
handfast sätt.

Andra deltagare lyfte fram bristen på långsiktighet, till 
exempel att politikens intresse och direktiv historiskt har 
varierat beroende på vilka som haft regeringsinnehavet. 
Såväl de inbjudna gästerna som kommitténs ledamöter fick 
med sig åtskilligt att tänka på från denna dag.

Kommittén arbetar nu vidare för att snart kunna presen-
tera en sammanhållen bild av utmaningarna för den fram-
tida viltförvaltningen i ett kommande nummer av akade-
miens tidskrift KSLAT.

– Det känns väldigt bra med så många deltagare, det be-
kräftar att det är angelägna frågor. Det är förstås en teknisk 
utmaning att hålla den här typen av seminarier över nätet. 
En del kan utvecklas och bli bättre, men på det hela taget 
fungerade det bra, säger Marianne Eriksson.

Hon har under tre år lett akademiens projekt om ägande- 
rätt. Arbetet har resulterat i skriften Äganderätten och de grö-
na näringarna (se sid 37), vilken var grunden för seminariet.

Marianne Eriksson poängterar att det är ett kunskaps-
projekt.

– Äganderätten är innehållsrik. Den handlar bland an-
nat om rätten att bruka, att ingå avtal och disponera sin 
egendom. Vi har samlat ihop kunskap om äganderätten och 
identifierat några problemområden. Bristande kunskap om 
äganderättens fulla innebörd och betydelse leder ibland till 
konflikter när rätten av någon anledning inskränks, konsta-
terar Marianne Eriksson.

Frågan är förstås långt ifrån ny. Ronny Pettersson pre-
senterade äganderättens moderna historia. Begreppet tar 
sin början i rättighetsförklaringarna i USA 1779 och under 
franska revolutionen. Vid samma tid antar Sveriges riksdag 

Äganderätten och de gröna näringarna
Akademiens digitala seminarium om äganderätt i början av november 
lockade rekordmånga deltagare. Nästan 350 personer runt om i landet 
var anmälda och många engagerade sig i debatten. Av PÄR FORNLING

Bondens frihetsbrev där skattebönderna försäkras ett jord-
ägande nära aristokratins äganderätt.

Därefter, konstaterade Ronny Pettersson, har diskussio-
nen om ägande och förfoganderätt gått i vågor.

I modern tid har frågorna blivit fler och fått nya aspek-
ter. Inte minst genom implementering av EU-rätt och in-
ternationella konventioner liksom miljöfrågornas allt större 
tyngd.

En annan aspekt, som lyftes fram på seminariet, är myn-
digheternas handläggning och tillämpning av regelverken.
Gruppen kommer med förslag inom flera olika områden:

• Jord- och skogsbrukarens bestämmanderätt.
• Miljöpolitik med respekt för äganderätt.
• Miljöbalkens tillämpning och pågående markanvänd-

ning.
• Internationella konventioner och EU-rätten.
• Ansvarsfördelning mellan politik, myndigheter och 

domstolar.
• Myndighetsutövning.

Foto: Eva Blue.
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Gunnar Palme summerade några av slutsatserna:
– Under vårt arbete har det framträtt en bild av hur 

markägares möjligheter att bruka och nyttja sin mark be-
gränsas i allt högre utsträckning. Det finns många orsaker 
till detta, bland annat ser vi hur myndighetsutövningen har 
förändrats genom att i vissa principfrågor tolka äganderät-
ten på sätt som försvårat den pågående markanvändningen 
och rätten till ersättning för intrång har ifrågasatts. De 
öppna skrivningarna i Miljöbalken öppnar upp för myn-
digheterna att alltför fritt tolka lagstiftningen. Vi har även 
konstaterat att Sveriges internationella åtaganden får allt 
större genomslag och begränsar den pågående markanvänd-
ningen.

– Det finns ett tydligt behov av att politiken tar ett 
större ansvar för att säkra äganderätten. Äganderätt ska ge 
ägaren möjligheten att besluta och förfoga över sin mark. 
Den ska även tillhandhålla ett fungerande egendomsskydd 
mot intrång och inskränkningar. Det är avgörande för nä-
ringarnas framtid och vi behöver beslut som säkerställer en 
fungerande äganderätt.

Gunnar Wetterberg, historiker och författare, var inbju-
den för att kommentera webbinariet.

– Min grundläggande utgångspunkt är att det enskilda 
ägandet hjälper oss att ta tillvara resurserna bättre, konsta-
terade Gunnar Wetterberg och berättade om när han kom 
till Ryssland 1990 för att utbilda unga ryssar i marknads-
ekonomi.

– Jag hade precis varit ute i skogen med min 80-årige 
svärfar. Han lärde mig om brukandet och visade skogen 
han planterat, som jag skulle hjälpa till att sköta och som 
möjligen hans barnbarn kunde få nytta av. Ryssarna blev 
helt tagna av vår långsiktighet jämfört med deras slit och 
släng-skogsbruk.

Han påpekade att frågan om nyckelbiotoper hamnat i 
debatten genom regler i certifieringen, där skogsföretagen 
åtagit sig att inte ta emot virke från nyckelbiotoper. Det 
finns alltså inget formellt hinder, därför tycker han att det 
kan vara rimligt att skogsindustrin, och inte staten, betalar 
ersättning till markägaren genom en gemensam fond.

– Då det gäller EU och dess regelverk måste det nordis-
ka skogsbruket informera mycket mer om hur vi arbetar. Vi 
måste visa upp oss och våra skogsbrukare, framhöll Gunnar 
Wetterberg,

I utvärderingen av webbinariet uppgav 82 procent (av to-
talt 82 svarande) att det här är ett viktigt arbetsområde för 
KSLA. Många tog tillfället i akt att delta i debatten via 
chatten som pågick parallellt med det digitala mötet och 
ledde till närmare hundra inlägg från deltagarna.

Projektgruppen om äganderätt består av Marianne Eriks- 
son (ordförande), Jonas Jacobsson (sekreterare), Gunnar 
Palme, Ronny Pettersson, Jan Sandström, Harald Svens- 
son, Karin Åhman och Birgitta Naumburg.

En inspelning av webbinariet finns tillgänglig på ksla.se, 
se seminariet den 4 november 2020.   

Den franska förkla-
ringen av människans 

och medborgarens 
rättigheter, 1789.

Musée Carnavalet 
[Public domain].

Det finns ett tydligt behov av att politiken tar ett större ansvar för att säkra äganderätten, menar projektgruppen som arbetat med äganderättsfrågan inom 
KSLA.
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En vetgirig grupp KSLA-ledamöter samlades en vacker 
höstdag intill Höja kyrka öster om Ängelholm i nordvästra 
Skåne. Utsikten är milsvid och i väster syns Skälderviken 
och Kattegatt mellan Kullaberg och Bjärehalvön. Scenen 
är satt för att få en inblick i vad som kan komma att bli 
framtidens hållbara växtodling med fokus på jordhälsa och 
markkol.

Konservativ och regenera-
tiv pionjär
Josef Appell är utbildad gårds-
mästare och var en av de första 
lantbrukarna i Sverige som tilläm-
pade Conservation Agriculture 
(CA) enligt FAO:s definition. 
Sedan några år arrenderar han 
Höja prästgård med tilläggsar-
renden och har här tagit ytterli-

gare ett steg genom att tillämpa Regenerative Agriculture 
(RA) med ett ännu tydligare fokus på jordhälsa. Han har 
också antagit utmaningen att bruka gården ekologiskt.

– Vi brukar sammanlagt 430 hektar, berättade Josef,  
varav 330 ha enligt Regenerative Agricultures fyra grund-
principer som hos oss innebär minimal jordbearbetning, 
grön mark, varierad växtföljd, organisk gödsling med kom-
post och biostimulans med kompostte.

Koll på ogräsen
Den minimerade jordbearbetningen innebär att åkrarna 
aldrig plöjs. Däremot hålls marken öppen efter skörd och 
ogräsharvas. Mellangrödorna sås inte heller in i befintlig 
gröda. Komposten blandas med växtrester och får brinna 
innan marken gödslas.

– Ogräsen hålls i schack genom varierad växtföljd och än 
så länge klarar grödan att hålla nere kvickroten, som annars 
lätt blir ett problem i odlingssystem utan plog. Tistlarna 

Markkol och jordhälsa

Text & foto LENNART WIKSTRÖM

De areella näringarnas betydelse för ökad kolinlagring är ett högst aktuellt ämne, inte 
minst mot bakgrund av EU:s gröna strategi Farm to Fork, där ersättning för kolinlagring 
förs fram som ett specifikt förslag.

Studiebesök på två gårdar i framkant och en seminariedel med markkol och jordhälsa i 
centrum hjälpte till att bringa klarhet i några av frågeställningarna.

– tål att synas i både teori och praktik
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klarar inte heller konkurrensen eftersom det inte finns till-
räckligt med lättillgänglig växtnäring, förklarade Josef.

Förutom utvecklingen av odlingssystemet på den egna 
gården är Josef också med i flera forsknings- och innova-
tionsprojekt. Bland annat är han med i EIP Agriprojektet 
Kolinlagring.se, där bland annat livsmedelsföretagen Oatly 
och Max Burgers betalar lantbrukare för åtgärder som leder 
till ökad kolinlagring.

Ett paradexempel
Från det gröna Höja gick färden 
till Krokstorps gård alldeles öster 
om E6/E20 utanför Helsingborg. 
Här driver Martin Krokstorp 
med sin familj och far Fredrik ett 
konventionellt men inte så kon-
ventionellt lantbruk. Martin är 
lantmästare och sjätte generatio-
nen på gården och tog över efter 
sin far 2016.

– Vi såg framför oss en utveckling längs ett sluttande 
plan med dålig lönsamhet, ökande maskininvesteringar 
med ökad markpackning och stort arbetsbehov, berättade 
Martin. Samtidigt ville jag kunna leva av det jag lånar från 
mina barn och förvalta mitt arv genom en uthållig produk-
tion som värnar klimat och miljö.

Martin började samla in kunskap om växtodling, od-
lingssystem och markfrågor genom studiebesök på andra 
gårdar, resor utomlands och – som den digitala inföding 
han är – via nätet.

Under marken
– Ju mer jag lärde mig desto tydligare blev det att det är det 
som sker under markytan som ger grundförutsättningarna. 
Genom att ställa om till ett odlingssystem med minimerad 
jordbearbetning, varierad växtföljd och ständigt ha en väx-
ande gröda skulle markens förmåga att hålla näring och 
vatten och att kontrollera skadegörare och ogräs stärkas.

Med start 2016 lades odlingssystemet på Krokstorp 
om. I grunden arbetar Martin efter samma principer som 
Josef Appell på Höja. Skillnaden är att Martin tillåter sig 

att använda ogräsmedel och mi-
neralgödsel, även om det i båda 
de fallen handlar om att få ut mer 
med mindre.

Gården är på sammanlagt 
460 ha med en sjuårig växtföljd 
med höstvete, mellangröda, hav-
re, mellangröda, höstvete, korn, 
frövall med rödsvingel i två år 
följd av höstraps.

De redskap som används ut-
över tröskan är en halmharv för 
att röra i markytan och fördela 
halmen efter skörd, en Väderstad 
Carrier ytlig harv med diskar 
specialutformade för att skära 
sönder växter och växtrester i 
ytan. Sådden görs med en direkt-
såmaskin.

– Vi försöker harva inom åtta timmar efter tröskning 
medan marken fortfarande är fuktig. Mellangrödan sås in 
direkt efter tröskan, berättade Martin.

Vid vårt besök hade Martin precis bärgat sin fjärde skörd 
i det nya odlingssystemet. Kunde han redan nu se några ef-
fekter av sin återhållsamma odling?

– Vi har nästan direkt efter omställningen kunnat se 
tydliga effekter på ökad biologisk mångfald med fler harar, 
fasaner och vipor, sade Martin. Mest påtagligt är den ökade 
förekomsten av lärkor, som fått riktiga landningsbanor ge-
nom det ökade radavståndet, och som inte längre störs av 
en mängd körningar på fälten.

Bättre struktur
Dessutom har Martin märkt bättre vattenhushållning ge-
nom att marken torkar upp snabbare efter regn, samtidigt 
som grödan kan stå emot torka bättre.

– Vi har också mindre erosion, både från vind och regn, 
och bärigheten har ökat – det blir mycket mindre spår när 
vi kör på fälten. Vi har dessutom kunnat minska använd-
ningen av både växtnäring, växtskydd och diesel. Doser av 
både ogräsmedel och svampmedel har minskat och vi har 
inte behövt använda några medel mot insekter de senaste 
två åren.

Dessutom har arbetsbehovet minskat och idag klarar 
Martin och Fredrik att driva gården utan några andra an-
ställda.

– Samtidigt kan vi konstatera att skördarna legat kvar 
på samma nivå som tidigare, kanske till och med bättre än 
på andra konventionella gårdar i omgivningen eftersom vi 
kunnat stå emot torkan bättre.

På sikt räknar Martin med att kunna se en ökad mull-
halt med ökad mångfald hos mikroorganismer i marken, 
bättre växtnäringscirkulation av främst fosfor, minskat växt- 
näringsläckage och jämnare avkastning genom en högre 
lägstanivå.

Anpassa till gården
Rekommenderar Martin andra lantbrukare att gå över till 
Conservation Agriculture?

– Ja, men det måste anpassas till förutsättningarna på 
varje enskild gård, sade Martin. Det kräver ett nytt sätt att 

Med minimerad jordbearbetning, kompost, mellangrödor och fleråriga grö-
dor i växtföljden har matjorden på Höja fått en mycket gynnsam struktur.

Mellangrödan sås på Krokstorp in antingen i växande gröda eller direkt efter 
tröskning. Här en blandad gröda i höstvetestubb en månad efter skörd.
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Jorden på Krokstorp har fått 
märkbart bättre vattenhållan-
de förmåga efter övergången 
till mer varierad växtföljd med 
mellangrödor och minimerad 
jordbearbetning.
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tänka och att se på brukandet av jorden med andra ögon. 
Det ställer också högre krav på att göra rätt eftersom syste-
met kräver mer noggrannhet och timing.

– Mellangrödor är centrala i det här systemet. Det bästa 
är att börja med mellangrödor och sedan ställa om maskin-
park successivt – och att verkligen tro på det du gör, avslu-
tade Martin.

Kolets kretslopp
Sammankomsten fortsatte sedan med överläggningsämnet 
Nya odlingssystem för ökad hållbarhet och jordhälsa, som 
följde upp intryck och uppslag från för middagens studie-
besök.

– Av allt kol utgör markkolet bara omkring tre procent, 
förklarade Gunnar Rundgren, Grolink AB, KSLA-ledamot 
och medlem i Allmänna avdelningens kommitté Markkol 
och klimatnytta.

Gunnar har inom ramen för kommitténs arbete tagit 
fram ett underlag för att beskriva den globala omsättningen 
av kol. Den absolut största mängden finns bunden i orga-
nisk form i sediment, våtmarker och i fossilt kol. I marken 
ned till en meters djup finns cirka 1 500 miljoner ton kol 
och i växande träd och grödor 550 miljoner ton. I atmo-
sfären finns ungefär hälften så mycket kol som i marken, 
750 miljoner ton. Genom förbränning av fossilt kol och 
nedbrytning av organiskt kol, främst från mullrika jordar 
och utdikade våtmarker, tillförs atmosfären i storleken 4 
miljoner ton per år netto, vilket motsvarar en årlig ökning 
med 0,55 procent.

Fotosyntesen motorn i kolinlagring
Ett annat projekt som kommittén arbetat med är att ut-
veckla en kolbalans på gårdsnivå. Modellen liknar mycket 
de växtnäringsbalanser som Greppa Näringen upprättar, 
och som Odling i Balans varit pionjärer med att utveckla.

– Vårt första pilotprojekt har varit att upprätta en ba-
lans för kol och koldioxidflödet på Krokstorps gård, be-
rättade KSLA-ledamoten Lars Törner, medlem i Mark-
kolkommittén och tidigare verksamhetsledare för Odling 
i Balans. Motorn i systemet är solen och fotosyntesen och 
på gårdens 460 ha binder grödorna in sammanlagt 6 500 
ton koldioxid.

Av detta lämnar 3 500 ton gården i form av skördade 
produkter medan ungefär 40 procent av det inlagrade ko-

let omsätts relativt snabbt och återgår som koldioxid till 
atmosfären.

– Den del som lagras in långvarigt är cirka 134 ton eller 
tre procent av den totala mängden. Av det står mellangrö-
dan för ungefär en fjärdedel.

– Det finns en stor potential att binda in mer kol i grö-
dan. Ur samhällets perspektiv bör vi även räkna in den. När 
lantbrukare vidtar åtgärder som gör att mer kol lagras in bör 
de kunna ersättas för detta, avrundade Lars.

Ersättning för kolinlagring
– Vi betalar idag lantbrukare för kolinlagring och gör 
därmed det möjligt för företag att klimatkompensera på 
svenska gårdar, berättade Miljömatematiks Lova Brodin, 
initiativtagare till EIP Agriprojektet Kolinlagring.se och 
Svensk Kolinlagring.

– Vårt mål är att skapa en lösning som gör både lant-
brukare, företag som vill klimatsäkra sin produktion och 
miljön till vinnare.

Kolinlagring.se bygger på att betala lantbrukare för åt-
gärder som dokumenterat leder till ökad kolinlagring i mar-
ken. Grundprinciperna är grön mark större delen av året, 
stor produktion av biomassa, fleråriga grödor och åtgärder 
som stimulerar markhälsa och mikroliv. Exempel på åtgär-
der är mellangrödor, vall i växtföljden, bete, tillförsel av 
organiskt material eller biokol och agroforestry.

En tusenlapp per hektar
– Under 2020 genomför vi ett pilotprojekt med 14 gårdar 
och en testyta på Rise, och i år är sammanlagt 300 hektar 
inne i modellen, berättade Lova. Vi har fyra finansiärer, 
varav tre är Oatly, Max Burgers och Landshypoteks forsk-
ningsstiftelse. Den fjärde är än så länge anonym.

Lantbrukarna ersätts med 1 000 kr per hektar, vilket 
motsvarar koldioxidskatten på den mängd merkol som de 
vidtagna åtgärderna beräknas binda.

– Nu gör vi en utvärdering av sammanställningen av 
pilotprojektet, och i nästa steg kommer vi att samla in erfa-
renheter och kunskap genom workshops och fördjupningar 
med både projektdeltagare och inbjudna aktörer. Därefter 
kommer vi att ta in nya gårdar och samarbetspartners.

Peter Sylwan dokumenterar och Gunnar Rundgren lyssnar intresserat.

– I Kolinlagring.se ersätter vi lantbrukare med 1 000 kr per hektar för att de 
vidtar åtgärder som ökar inlagringen av kol i marken, säger Lova Brodin, 
Miljömatematik.
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Conservation Agriculture (CA)

CA lyfts fram av FAO och kännetecknas av tre grundprin-
ciper: reducerad jordbearbetning, maximalt grön mark 
med mellangrödor och varierad växtföljd. Exakt hur sys-
temet utformas är ytterst platsberoende. Odlingssyste-
met definieras varken som konventionellt eller ekologiskt, 
utan är applicerbart inom båda odlingssystemen.

I Sverige är det många större gårdar som ställt om till 
CA, dels för att systemet ger många positiva miljö- och 
klimateffekter utan att avkall behöver göras på produkti-
vitet, dels för att det innebär stora besparingar i maskin- 
och arbetskostnader.

I förlängningen hoppas Lova att de även kan öppna för 
köpare av kvantifierad inlagring av kol och de bjuder in nya 
aktörer för att finansiera utveckling och föra in ett grund-
kapital till en nystartad stiftelse.

Markvård och markhälsa
– Kan man påverka jordhälsan genom olika odlingsåtgär-
der och hur ser jordhälsan ut i Skåne? Det var två frågor 
jag ställde när jag gjorde mitt exjobb, berättade agronom 
Hanna Williams, som gjort examensarbetet The influence of 
soil management on soil health – an on farm study.

Hanna tog prover från fält och intill fält på 20 gårdar 
i framför allt västra Skåne. Jorden analyserades avseende 
flera parametrar som utgick från en modell som utvecklats 
vid Cornell University – Comprehensive Assessment of Soil 
Health.

– De indikatorer som jag valt är aggregatstabilitet, extra-
herbart protein, labilt kol, markandning och mullhalt och 
de relateras till jordart.

Markvårdsindex
Hanna utvecklade också ett markvårdsindex baserat på va-
rierad växtföljd, reducerad jordbearbetning och tillförsel av 
organiskt material.

– Jag fann även med hänsyn till jordart ett statistiskt 
säkert samband mellan ett högt markvårdsindex och aggre-
gatstabilitet, förklarade hon.

Hanna tog som mått på den potentiella jordhälsan också 
prov i fältkant och jämförde med proverna i fält.

– Åtgärder som gav ett högre markvårdsindex resulte-
rade också i att jordhälsan i fält närmade sig den i fältkant. 
De jordar jag undersökte var inte så friska som de skulle 

– Vi kan med odlingsåtgärder som mer varierad växtföljd, fleråriga grödor, 
organiskt material och reducerad jordbearbetning förbättra indikatorer på 
god jordhälsa i vår odlingsmark, säger Hanna Williams, Splendor Plant.

Regenerative Agriculture (RA)

RA tar några steg längre mot ett odlingssystem som in-
tegrerar livsmedelsproduktion med restaurerande mark- 
och miljövård. I grunden bygger det dock på samma prin-
ciper som CA, men innefattar som regel betesdrift och 
tillförsel av organiska gödselmedel. I ett internationellt 
perspektiv finns även ett stort inslag av egenmakt och so-
ciala rättviseaspekter. Det gör systemet speciellt tillämp-
bart i områden med utarmade jordar och där behovet av 
sociala insatser är stort.

kunna vara, men de skulle kunna förbättras genom rätt od-
lingsmetoder, avslutade Hanna.

Värdefulla inspel
Efter presentationerna följde en diskussion där deltagarna 
kunde konstatera att även om det görs mycket i praktiken 
kring markkol, klimat och jordhälsa hänger inte forskning-
en med. 

Flera ledamöter tog upp frågan om mätbarhet och er-
sättningsmodeller och Markkolkommittén som stått för 
dagens program kunde ta med sig flera värdefulla synpunk-
ter och inspel till sitt fortsatta arbete.



Webbinariet tog sin utgångspunkt i att FN nyligen har utnämnt 2020-talet till ”the 
Decade of Action”. Under de kommande tio åren ska hållbar samhällsomvandling, 
transformation, omsättas i praktiken, i enlighet med de 17 globala målen för håll-
bar utveckling i Agenda 2030. Om det lyckas kommer det att innebära en radikal 
förändring av världen som vi känner den. 

Professor Björn-Ola Linnér vid Linköpings universitet, nyligen invald som le-
damot i den Allmänna avdelningen, sade att en transformation medför en djupgå-
ende och icke-linjär förändring av samhället som helhet. Det inbegriper parallella 
omvälvningar av teknik, politik, ekonomi, samhällorganisering, kultur och miljö-
mässiga relationer. Historiskt har sådana förändringar antingen skett mer långsamt 
och frambrytande eller snabbt och språngvis.

Drivkrafter för omställning
Forskning pekar på en rad drivkrafter för att åstadkomma omställning, som po-
litik, ny teknik, effektivisering, gräsrotsaktivism, rättvisa och visioner. I debatten 
lyfts ofta livsstilsförändring fram som viktig, men Björn-Ola Linnér menade att 
detta snarare är ett resultat av förändringen än en drivkraft. I stället betonade han 
utbildning som en avgörande drivkraft för att initiera transformation.

Docent Hans Hellsmark vid Chalmers talade om hur politiken kan bidra till 
omställning. Större omställningar sker genom ett samspel mellan övergripande 
förändringar som påverkar alla och uppkomst av innovationer och nytänkande, 
vilket skapar ett dubbelt tryck på den rådande ordningen. Förändringar hejdas 
emellertid av trögheter och motstånd i det dominerande systemet. 

Politiken har hittills varit bra på att främja innovation och tillväxt men har sam-
tidigt verkat för att motverka större förändring, menade Hans Hellsmark. Politiken 

Världsomställning 
på tio år

Hållbar samhällsomställning – vad innebär det att gå från 
ord till handling? Det var temat för ett webbinarium anord-
nat av KSLA:s utskott för forskningsfrågor den 17 november. 

Av ERLAND MÅRALD
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måste alltså ändra fokus mot hållbarhetsmål och vad som 
är önskvärd förändring, där innovationer och nytänkande 
kan föda in i ett omställningsarbete. Här kan politiken med 
hjälp av styrning, strategier och processer bidra med att ska-
pa en riktning. Men nu är ofta dessa insatser och målbilder 
splittrade mellan olika näringar och områden.

Bryt upp stuprör och tankesätt
Professor och prorektor Sylvia Schwaag Serger vid Lunds 
universitet talade om att innovationspolitiken ändrats det 
senaste årtiondet, från att sträva mot att uppnå konkurrens-
kraft och tillväxt, till att vara ett verktyg för samhällstrans-
formation. Detta är en mer komplex och ambitiös agenda, 
som kräver mer än bara ny teknik. Det behövs risktagande, 
experimenterande, ett vidare samhällsperspektiv och en 
förståelse av konflikter vid omställning. Politiken har dock 
inte hängt med utan betonar fortfarande effektivitet, ge-
nomförbarhet och förlegade bedömningskriterier. 

Istället, menade Sylvia Schwaag Serger, behövs en inno-
vationspolitik som utmanar den rådande ordningen genom 
att bryta upp rådande stuprör och tankesätt, och som jobbar 
med motståndet som uppstår vid förändring. Men politiken 
verkar ha svårt att bryta sig loss från det gamla, vilket gör 
att omställningsmålen inte uppnås.

I mindre grupper diskuterades vad samhällstransforma-
tion innebär för de gröna näringarna och forskningen. En 
omställningsagenda innebär dels att de gröna näringarna 
blir viktigare för samhället när hälsa, trygghet och försörj-
ningssystem prioriteras, dels att de gröna näringarna i sig 
själva måste transformeras. 

Det är egentligen inte forskningen och kunskapen som 
är problemet, utan hur dessa kopplar till ett samhällssam-
manhang med olika motstånd och möjligheter. Därför bör 
det skapas bättre utrymme för förändring, samverkan och 
experimenterande. De rådande stuprören mellan innova-
tions-, miljö-, jordbruk-. och landsbygdspolitik och mellan 
olika sektorer behöver brytas upp. Såväl forskare som politi-
ker och praktiker måste våga mer, tänka utanför boxen och 
skapa kontakter utanför de sammanhang de vanligen ingår 
i, var några av synpunkterna.

KSLA:s utskott för forskningsfrågor kommer att fort-
sätta diskussionen kring hur forskning och forskningspo-
litik kan bidra till samhällsförändring och om de gröna 
näringarnas roll i omställningen.

Transformation är en djupgående, icke-linjär omställning av samhället. 
Utbildning kan vara en avgörande drivkraft för att initiera transformation. 
Foto: Neonbrand & Mark König.
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Extremt väder som torka och värme under lång tid kan för-
väntas öka framåt.

Redan 2018 brann det åter i sko-
garna på flera platser lite längre 
norrut. Om en av dessa bränder 
skrev nationalekonomen och förfat-
taren Stefan de Vylder i boken Det 
brinner… Rapport från en hotad by, 
som handlade om Kårböle i västra 
Hälsingland. Den 9 december 2019 
presenterade Stefan de Vylder sin 

bok vid ett samtal i KSLA:s bibliotek. Gunilla 
Kindstrand var ”sparringpartner” och insiktsfulla resone-
mang följde.

Ganska få erfarenheter från 2014 verkade ha anammats 
fyra år senare. Stefan de Vylders bok är kritisk. Hans hjäl-
tar är byborna, många jord- och skogsbrukare. Policy-
resonemang och ansvarsfrågor efter brand är givetvis vik-
tiga, men en brand – inte minst en skogsbrand – ska släckas 
snabbt, innan den går överstyr. Våren 2019 höll akademien 
en sammankomst där skogsbrandfrågan togs upp i ett brett 
perspektiv, i samband med att den särskilde utredare som 
tillsattes efter bränderna 2018 hade lämnat sitt förslag

Skogsbrandgruppen startar
Efter boksamtalet på KSLA i december 2019 väckte del-
tagarna Sven Lundell, Inge Gerremo och Åke Barklund 
tanken att akademien skulle fortsätta att engagera sig i 
skogsbrandfrågan och vid årsskiftet bildade akademien ar-
betsgruppen Skogsbrand med Sture Karlsson som ordfö-
rande. Han har gedigen erfarenhet från 2014 och 2018 års 
stora skogsbränder och var moderator vid sammankomsten 
i ämnet våren 2019. Övriga medlemmar var Sven Lundell, 

En rapport från akademiens arbetsgrupp

Rolf Björheden, P-O Wedin, Birgitta Naumburg och Åke 
Barklund samt från juni Anders Granström, skogsbrand-
forskare vid SLU. Arbetssättet som diskuterades var att 
bjuda in till ett antal rundabordsmöten om 12–15 personer 
med olika skogsbrandteman och att därefter sammanfatta 
dessa och besluta vilka åtgärder akademien skulle kunna 
föreslå.

Vi läste skogsbranschens kommentar Fem punkter för 
effektiv brandbekämpning, Skogforsks rapport Effekter på 
svenskt skogsbruk av sommaren 2018, En effektivare kommunal 
räddningstjänst (SOU 2018:54), Skogsbränderna sommaren 
2018 (SOU 2019:7), MSB:s redovisning av Uppdrag att ana-
lysera och föreslå åtgärder för att stödja kommuners inrättande 
av räddningsvärn (Ju2019/02206/SSK) med mera. Så kom 
Covid-19-pandemin och de planerade rundabordssamtalen 
ställdes in. I stället sände akademien i juni 2020 brev till 
regeringen där vi betonade att:

• Större ledningscentraler (räddningstjänstförbund) måste 
säkras i hela landet.

• I förväg tränad samverkan inom räddningstjänsterna 
och former/organisation för statligt ingripande ska tyd-
liggöras.

• Det ska finnas prioriteringar på strategisk nivå.
• Ansvaret för eftersläckning/efterbevakning måste tyd-

liggöras och ordnas, något som uppenbarligen brast i 
bland annat Kårböle.

Flygstöd för upptäckt, larm och bekämpning
Av de tusentals små skogsbränder som uppstår varje år i 
Sverige släcks de flesta snabbt. Tidig upptäckt och larm 
om brand är därför avgörande för effektiv skogsbrandbe-
kämpning. Arbetsgruppen har tagit kontakt med Frivilliga 

Skogsbrand

Brandrök från Salabranden drog in över Västervåla kyrka på morgonen den 4 augusti 2014. Foto: Anders Granström

Sommaren 2014 brann det rejält i Bergslagen, 
norr om Ramnäs, i den så kallade Salabranden. 
Den utreddes och analyserades på flera sätt 
men några sammanfattande slutsatser drogs 
aldrig, bland annat därför att den särskilde ut-
redare som tillsattes hösten 2014 fick avsluta 
sitt uppdrag i förtid Av ÅKE BARKLUND
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flygkåren, som har sin bas i Västerås, och med Kungliga 
Svenska Aeroklubben (KSAK) för att höra om deras er-
farenheter. Likaså resonerar vi med Svenska Regionala 
Flygplatser AB.

En erfarenhet från de senaste storbränderna i skogen 
är det stora värdet av vattenbombning med helikopter och 
skopande flygplan. Trafikverket fick förra hösten i uppdrag 
att se över vårt flygplatsnät. I ett brev till infrastruktur-
minister Tomas Eneroth i början av sommaren hemställde 
akademien om statligt stödd infrastruktur till flygplatser 
för tryggt skogsbrandförsvar i hela landet. Bakgrunden var 
nedläggningshoten vid många regionala flygplatser och 
även av flygklubbsägda flygfält, som är viktiga för spaning 
och larm.

Trafikverkets rapport Översyn av de svenska beredskaps-
flygplatserna kom den 15 juni. Där föreslog man 19 särskilt 
utpekade beredskapsflygplatser som lämpliga för statligt 
stöd, i huvudsak grundat på behovet av sjuktransporter.

Skogsbrandgruppen begrundade rapporten och fann 
att flygplatsfrågan för skogsbrandförsvar i de glesbefolka-
de bygderna inte tillgodosetts. I mitten av oktober sände 
därför akademien nedanstående hemställan till Tomas 
Eneroth och inrikesminister Mikael Damberg, med kopia 
till Trafikverkets gd Lena Erixon.

Tillgången till flygplatser för såväl lätta som tyngre flyg-
plan för spaning, larmning och släckning är helt avgörande 

i ett modernt, effektivt och tryggt skogsbrandförsvar över 
hela landet. Fortsatt drift och öppethållande på strategiskt 
lokaliserade flygplatser ser vi därför som en allt viktigare 
faktor för att klara utmaningarna med ökad skogsbrand-
risk som en global uppvärmning kan medföra. I nuvarande 
kris för flyg- och flygplatsnäringarna hemställer KSLA 
därför om att staten i samverkan med regioner och kom-
muner tillför stöd för att kortsiktigt överbrygga de utsatta 
flygplatsernas akuta driftförluster tills mer normala mark-
nadsförutsättningar råder. För utvecklingen på längre sikt 
är det viktigt att Trafikverkets utredning om beredskaps-
flygplatser, som redovisades 2020-06-15, återupptas med 
helhetssyn och fördjupad analys av behoven hos alla berörda 
intressen, inklusive skogsbrandförsvaret. Det är viktigt att 
beslutsunderlag finns framme före skogsbrandsäsongen maj-
september 2021.

Inom skogsbranschen drivs sedan 2014 samarbets-
projektet AG Brand med Skogforsk som koordinator. 
Skogsbruket har kommit långt i riskminimering i samband 
med avverkning och markberedning och orsakar numera 
”bara” 1 procent av skogsbränderna. Vid hög brandrisk ställs 
maskinerna.

I mitten av oktober gav MSB ett uppdrag till konsult-
bolaget Sweco att före nyår föreslå åtgärder för snabbare 
upptäckt av skogsbränder. Akademiens Skogsbrandgrupp 
fortsätter sitt arbete.

Vattenbombning med helikopter och flygplan är av stort värde i bekämpningen av skogsbränder. Foto: Anders Granström.
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I detta nu är vi mitt i en andra sprid-
ningsvåg och Folkhälsomyndigheten 
betonar att vi kommer att få leva med 
restriktioner under en längre tid. Vi vet 
heller inte vilka effekter ett framtida 
vaccin kommer att ha.

På kort sikt har den uppkomna situa-
tionen krävt snabba och akuta åtgärder, 
som att tillgodose behovet av arbetskraft 
för att säkerställa sådd och skörd.

På längre sikt kommer vi att be-
höva ompröva vår beredskap för kriser. 
De areella näringarna är här av avgö-
rande betydelse. Graden av självför-
sörjning, minskad sårbarhet, förbättrad  
infrastruktur, flexibilitet och innovativa 
processer är aspekter som måste tas i 
beaktande då erfarenheter av och slut-
satser från denna kris ska summeras och 
utgöra underlag för en framtida politik.

KSLA:s främsta resurs är dess leda-
möter. Med sin bakgrund i såväl veten-
skap som praktiska områden besitter 
akademiens ledamöter tillsammans en 
unik helhetsbild av den gröna sektorn. 
För att fånga denna kunskap av hur sam-
hället men framför allt den gröna sek-
torn påverkas av Coronapandemin ställ-
de akademiens Coronareferensgrupp 
genom preses Jan Fryk i början av som-
maren tre frågor till akademiens samt-
liga ledamöter att reflektera över:

• Vilka direkta konsekvenser ser du?
• Vilka konsekvenser är troliga på 

längre sikt?
• Vilka aspekter anser du är särskilt 

angelägna att ta tillvara och bör tas i 
beaktande inför framtiden, så att vi 
kan vara bättre förberedda? 

Genom de inkomna svaren avtecknas 
läget för specifika branscher nationellt 
och internationellt, hur till exempel by-
råkrati och marknader samverkat för att 
upprätthålla livsmedelskedjorna. Men 
ledamöterna diskuterar också hur vår 
kunskap ser ut och i vilken mån den är 
tillräcklig för att möta situationer som en 
pandemi, liksom frågan om den kunskap 
som finns alltid tas tillvara på bästa sätt.

Vårt behov av att ta ett helhetsgrepp 
om de funktioner som påverkar oss är 
en återkommande åsikt. Pandemin har 
tvingat fram en större medvetenhet om 
att vårt nuvarande system är uppbyggt 
på en hel mängd beroendefaktorer. Det 
handlar till exempel om tillgänglig ar-
betskraft och tillgång till reservdelar 
men också om att vi kan behöva korri-
gera och revidera de värderingar och mål 
som styr vår helhet.

KSLA lämpar sig väl för att belysa 
denna helhet, genom ledamotskårens 
breda och djupa erfarenheter. Det sak-
nas heller inte förslag på hur den sam-
lade erfarenhet som akademien har ska 
bidra. Det handlar till exempel om att 
utveckla en bra spaningsfunktion i ske-
den som detta, och ledamöterna är då en 
bra resurs.

KSLA är också en bra arena där alla 
intressenter, inklusive myndigheter och 
politiker, kan träffas för att analysera de 
brister som blivit uppenbara. Akademien 
kan ordna seminarier och workshops 
som baseras på kunskap och erfarenheter 
från tidigare händelser som betecknats 
som hot och framtidspåverkande föränd-
ringar. Dessutom har KSLA en roll att 
spela för att höja näringarnas status, för 

att därigenom minska vårt beroende av 
till exempel utländsk arbetskraft.

Flera av ledamöterna lyfter också i 
anslutning till pandemin klimatfrågan 
som har ingått som en del av akade-
miens verksamhet under en längre tid. 
Pandemin blixtbelyser vidden av den 
omställning som en hantering av kli-
matfrågan kräver, samtidigt som det 
finns en risk att den kan komma i skym-
undan för de mer direkta sociala och 
ekonomiska konsekvenser som följer i 
pandemins spår. 

Jordbruk
Under ett kort skede i krisens början 
fluktuerade priserna på vissa råvaror 
men de stabiliserades ganska snabbt. 
Problemen med transporter som blev 
stående i Europa löstes genom EU, lik-
som problemen för arbetskraft att resa 
över gränserna. Flera av akademiens le-
damöter vittnar snarast om att lantbru-
ket på en övergripande nivå har klarat 
sig förhållandevis bra, sett till de mest 
akuta effekterna av Coronapandemin. 
Det finns till och med tecken på att kri-
sen, genom diskussioner om självförsörj-
ning, beredskap och ”svemester”, synlig-
gjort jordbruket och dess betingelser på 
ett sätt som är positivt för sektorn.

Coronapandemin som KSLA:s 
ledamöter ser den
Coronapandemin påverkar hela samhället och i hög grad också de 
areella näringarna. Krisen för med sig en stor portion ökad osäker-
het inför framtiden. På längre sikt kommer vi att behöva ompröva vår 
beredskap för kriser. Akademiens ledamöter har reflekterat över pan-
demins konsekvenser för framförallt de gröna näringarna och vilka 
erfarenheter vi ta med oss inför framtiden. Av PER ERIKSSON
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Erik Hartman påtalar att det största 
problemet har varit att få fram ekolo-
giskt protein, främst soja, där Kina är en 
viktig leverantör. Fodervolymerna jäm-
fört med 2019 kommer att sjunka något, 
men det beror främst på torkan 2018.

Det handlar med andra ord om en 
kombination av händelser som till-
sammans synliggjort att marginalerna 
många gånger är alltför knappa för 
många jordbrukare. Detta gäller i hög 
grad mjölkproducenterna, som även 
pressats av det låga mjölkpriset. I syn-
nerhet de ekologiska producenterna 
drabbas då kraftfoderpriserna skjuter i 
höjden p g a bristen på ekologiska pro-
teinråvaror i Europa. Enligt Margareta 
Emanuelson kan det leda till att flera 
mjölkproducenter kan komma tvingas 
lägga ned sin verksamhet. Det tangerar 
en viktig aspekt av vår förmåga till be-
redskap, som Bo Dockered påtalar, att 
de små lokala producenterna är viktiga. 
Och de småskaliga nätverken för mat-
produktion är om möjligt än viktigare 
i fattigare länder, som Segenet Kelemu 
påpekar.

Fritid och trädgård
Små marginaler karakteriserar även, som 
Marianne Eriksson konstaterar, många 
mindre turistföretag på landsbygden 
som nu löper risk att slås ut. Samtidigt 
har delar av den svenska turismen klarat 
sig någorlunda bra när svenskar turistat 
hemma istället för att åka utomlands. 
Men det finns skäl att närmare analysera 
de kluster av verksamheter som här 
stödjer varandra, med turism, småskalig 
produktion och upplevelser av olika 
slag när strömmarna av människor på 
semester styrs om.

Inom hästbranschen har trav och 
galopp kunnat köras (utan publik), med-
delar Mats Denninger. Den har gynnats 
av att spelintresserade som inte kunnat 
spela på exempelvis fotboll istället spe-
lat på travet. Däremot har ridsporten 
drabbats hårt.

CORONASPECIAL

På trädgårdssidan har produktion 
inriktad på hemträdgårdar gått bra, 
både vad gäller nytto- och prydnadsväx-
ter. Däremot har trädgårdsproducenter 
inriktade på restaurangbranschen drab-
bats mycket hårt. Inger Olausson no-
terar också att söktrycket när det gäller 
trädgårdsutbildningar ökat, vilket hon 
tolkar som ett ökat intresse för bland an-
nat självförsörjning. Det ökade intresset 
för trädgårdsfrågor märks också på att 
forskarkollegor fått upp ögonen för träd-
gårdsnäringen som forskningsobjekt.

Just trädgårdsodlingen är mycket 
beroende av tillgången på utländsk ar-
betskraft. De lagliga hinder som i början 
av pandemin fanns på detta område revs 
emellertid ganska snabbt, även om pro-
blemen kvarstod på sina håll. Behovet 
av arbetskraft inom de gröna näringarna 
lyfts av flera ledamöter men är en kom-
plex fråga. Å ena sidan finns arbetskraft i 
landet, men inte där den behövs (arbetet 
är inom exempelvis trädgårdsnäringen 
dåligt betalt, slitsamt, monotont och sä-
songsbetonat). Å andra sidan är det inte 
ett arbete som vem som helst kan utföra 
utan kräver som de flesta yrken kunskap 
och handlag.

Fiske
Med det inhemska fisket förhåller det sig 
delvis annorlunda än med övriga areella 
näringar. Den fisk som svenskar äter är 
i första hand importerad. Fisk är också 
ett av de mest kompletta livsmedel vi 
har. Den fisk som fiskas eller produceras 
i Sverige går till största delen på export 
– vildfisken blir foder till norsk lax och 
den odlade fisken hamnar på finska tall-
rikar, rapporterar Anders Kiessling. Ur 
beredskapssynvinkel är det olyckligt att 
vi inte äter mer av den fisk som faktiskt 
finns nära oss. Ett ökat vildfiske innebär 
dock att en stor del av fisken, om den ska 
fungera som människoföda, måste renas 
från PCB och dioxin. Alternativet till 
vildfiske är odling.

Landbaserad fiskodling i slutna 
system är sårbar ur ett självförsörj-
ningsperspektiv, medan den öppna i 
kassar är mer säker. Öppen fiskodling 
kan leverera fisk i upp till ett år efter 
en total avstängning mot omvärlden. 
Det svenska kustnära fisket skulle en-
ligt Sture Hansson kunna bidra till en 
säkrare livsmedelsförsörjning i liten 
skala och skulle minska behovet av 
långa transporter inom landet. På na-
tionell nivå är det dock det storskaliga 
utsjöfisket som kan göra skillnad.

Skog
För att stå rustad inför oförutsedda hän-
delser gäller det att dra lärdom av his-
torien. Det visar exemplet Södra Skogs-
ägarna som Lena Ek berättar om. Inte 
alltför långt tillbaka i tiden ligger stor-
men Gudrun, som lärde Södras med-
lemmar att krisen kan komma när man 
minst anar det. Denna extraordinära 
händelse har bidragit till beredskapen. 
Det gällde att snabbt föra en dialog med 
entreprenörer för att sätta igång med 
årsplanteringen. På sikt kommer bristen 
på arbetskraft och kompetens att bli en 
viktigare drivkraft än tidigare för me-
kanisering av till exempel skogsvårdsåt-
gärder som plantering och röjning, spår 
Magnus Thor.

Förutom personal krävs också en 
fungerande infrastruktur i form av 
skogsvägar och bredband. Här finns 
fortfarande mycket att göra och som 
kräver olika former av stöd, betonar 
Lena Ek.

Södra har tre stora massabruk/bio-
raffinaderier som det tar minst en vecka 
att stänga respektive starta och de är 
känsliga för driftsstörningar. Ett drifts-
stopp kostar 100 mkr per vecka. När 
Coronapandemin slog till delades därför 
personalgrupperna upp i olika lag som 
inte fick träffa varandra. Besöksförbud 
infördes på samtliga anläggningar och 
alla som kunde arbeta hemma gjorde 
det. Som så många andra påpekar Lena 
Ek det ironiska i vårt hamstringsbeteen-
de i pandemins inledning. Den svenska 
produktionen av toalettpapper är dub-
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belt så stor som det svenska behovet, 
medan självförsörjningsgraden på livs-
medel bara är hälften så stor som beho-
vet. Förändringarna av efterfrågan har 
för Södras del främst yttrat sig i minskad 
försäljning till husbyggnadsmarknaden 
medan försäljningen till byggmarkna-
der har ökat.

På många sätt liknar utmaningarna 
i den sydkoreanska skogsnäringen de 
svenska. Don K. Lee berättar att man 
även där haft svårt med arbetskraft från 
andra länder men också om hur möten 
mellan forskare och den privata sektorn 
anordnats för att finna sätt att lösa de 
uppkomna problemen. 

Flera ledamöter pekar på pandemins 
koppling till hur skogsbruk bedrivs på 
olika håll i världen. Ett alltför ovarsamt 
brukande medför obalanser som kan 
leda till att vilda djur förlorar sina na-
turliga habitat, vilket ökar riskerna för 
uppkomsten av zoonoser. De ekologiska 
effekterna blir synliga först på längre 
sikt. Den ökade fattigdomen – World 
Food Programme spår att antalet akut 
hungriga kan komma att stiga från 130 
miljoner till 270 miljoner till följd av 
Covid-19 – påverkar också landsbygden. 
Det får återverkning på de skogliga re-
surserna, betonar Klaus von Gadow. 

Institutionellt ramverk
Förutom att näringar påverkas av Coro-
napandemin så har den institutionella 
miljö de verkar inom också betydelse. 
Lena Hellqvist Björnerot ger en detalje-
rad inblick i hur Jordbruksverket arbetat 

med frågan såväl nationellt som när det 
gäller samarbeten med exempelvis EU. 
Ett exempel utgörs av svårigheter på 
transportområdet. Detta hänger bland 
annat samman med att hela transport-
sektorn påverkades genom de minskade 
transporterna med flyg till följd av att 
frakttransporter med passagerarflyg näs-
tan upphörde helt och att fraktflygspri-
serna då rusade i höjden. Försöken att 
styra om transporter till båt försvårades 
av att containrar fastnat i Kina istället 
för att vara en del av det globala flödet. 
Transportproblem av detta slag orsakade 
problem på flera nivåer och skapade för-
seningar och osäkerhet inför framtiden 
för t ex djurtransporter. I sin tur ledde 
det till överbeläggningar för flera aktörer 
inom bl a fågelbranschen i Europa.

Jordbruksverket bevakade och följde 
även flera minkbesättningar i Neder-
länderna som påvisats ha SARS-CoV-2. 
Jordbruksverket informerade minknä-
ringen och svenska veterinärer om att 
smittan bäst förebyggs genom att per-
sonal som arbetar med minkarna och 
uppvisar förkylningssymptom stannar 
hemma för att undvika kontakt med dju-
ren. Dessutom ska vanliga hygienrutiner 
alltid följas, som handtvätt med tvål och 
vatten före och efter kontakt med djur.

Det finns ett värde i att ta del av de 
erfarenheter som många ledamöter har 
av arbete inom myndigheter med bäring 
på frågor om beredskap inför oväntade 
händelser. Åke Bruce var verksam vid 
Livsmedelsverket när radioaktivt avfall 
från Tjernobyl föll ned över delar av 
Sverige. Han framhåller vikten av de 
massmediala kontakterna, men noterar 
också hur den praktiska planeringen 
under Coronapandemin har varit under-
målig, framför allt på lokal och regional 
nivå när det gäller materiel, personal och 
organisation.

Den förändrade institutionella mil-
jön kan vara en värdefull aspekt för att 
förstå och ge nuet en djupare historisk 
dimension. Leif Hambraeus var åren 
1976–1991 medlem i beredskapsrådet 
vid Statens jordbruksnämnd och arbe-
tade med omställningsstudier av svensk 
jordbrukspolitik. Han betonar att en 
grundtanke var att garantera en inhemsk 
produktion av svenska baslivsmedel så 
att de skulle finnas att tillgå i tillräcklig 
omfattning och inte begränsas av ranso-
nering. 

Historiska erfarenheter som dessa är 
viktiga att ta tillvara i en situation som 
den vi nu befinner oss i. Beredskapen på 
en rad olika områden kommer med stor 
sannolikhet att ses över när pandemin 
har klingat av. Majoriteten av ledamö-
terna reser också frågan om inte bered-
skapen borde varit bättre.

Men det handlar inte bara om att dra 
slutsatser av olika historiska erfarenhe-
ter. Det finns också skäl att jämföra nu-
tida verksamheter som liknar varandra. 
Marianne Elvander påpekar att det ve-
terinära arbetet med att stoppa en smit-
ta på många sätt liknar det arbete som 
Folkhälsomyndigheten bedriver. Men 
regelverket är betydligt skarpare och 
kraftfullare för det veterinära arbetet än 
när det gäller humansidan – en gård som 
är smittad sätts i karantän. Det konkreta 
samarbetet mellan myndigheter i olika 
länder förefaller också mer utvecklat vad 
gäller de veterinära frågorna.

En annan aspekt när det gäller kopp-
lingen mellan humanmedicin och vete-
rinära frågor är att den kompetens som 
finns på veterinärsidan inte utnyttjats, 
till exempel den kunskap som finns 
kring modellering, men även testnings-
kapaciteten. Det måste förbättras i 
framtiden och ryms inom One Health-
tanken, det vill säga det tvärvetenskap-
liga arbetssätt där bl a läkare, veterinärer 

Peter Piot, rådgivare till Europeiska kommissionens president Ursula von der Leyen, EGE (the European Group on Ethics in Science 
and New Technologies) och GCSA (the Group of Chief Scientific Advisors) har gemensamt skrivit ett yttrande om Covid-19-pandemin: 
Improving pandemic preparedness and management. Yttrandet har fokus på beredskap inför och hantering av pandemier. En viktig 
fråga är hur denna beredskap kan stärkas. En annan viktig fråga är hur man kan stärka samarbetet mellan unionens medlemsstater 
men också internationellt. En rad etiska frågor har hamnat i fokus under rådande pandemi. Yttrandet tar upp några av de svåra etiska 
problem som pandemin ställt oss inför och pekar på några konkreta saker som kan göras för skydda våra sociala rättigheter.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/groups/sam/jointopinion_improvingpandemicpreparednessandmana-
gement_november-2020.pdf

Improving pandemic preparedness and management
Lessons learned and ways forward
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och ekologer samverkar för att förstå hur 
olika smittämnen uppstår och sprids. 
Bristande samarbete leder till bristfällig 
beredskap. 

Mer holistiska lösningar som inne-
fattar såväl människor, djur och växter 
som deras miljömässiga sammanhang 
krävs om vi ska kunna hantera de ut-
maningar vi står inför, framhåller även 
Segenet Kelemu. Ett tvärvetenskapligt 
angreppssätt behövs för att komma till 
rätta med flera av de allvarliga sjukdomar 
som drabbat oss: Ebola, fågelinfluen-
san, Zika-viruset, H1N1 och nu senast 
Covid-19. Segenet Kelemu påpekar ock-
så att det i ljuset av förlorad biologisk 
mångfald och klimatförändringar inte 
bara är mer tvärvetenskap som behövs 
utan även bättre policies och folkligt en-
gagemang. Hon påminner om vikten av 
social hållbarhet i SDG-målen.

Thomas Rosswall tar upp just det-
ta och berättar om arbetet i Steering 
Committee, High-level Panel of Experts 
(HLPE). De menar i ett uttalande till 
UN Committee on World Food Security 
(CFS) att FN måste bevaka att de upp-
satta målen för att klara livsmedelssä-
kerheten när de utarbetar policies för 
att guida det internationella samfundet 
i ljuset av Covid-19.

Klimat och vetenskap
Flera ledamöter knyter i sina reflektio-
ner samman aspekter som synliggjorts 
genom pandemin och vårt förändrade 
klimat. Det handlar om

• hur klimatförändringarna i kombi-
nation med exempelvis en pandemi 
skapar ytterligare osäkerhet för en 
framtida beredskap, som i fallet med 
torkan 2018,

• hur politiker i pandemins spår har 
visat en sällan skådad handlingsför-
måga när det gäller att stänga ned 
verksamheter och att finansiera de 
stödpaket som behövs, och

• hur klimatförändringar kan under-
lätta spridningen av zoonoser.

Pandemin ger en föraning om vad det 
innebär att ställa om ett samhälle. Sam-

tidigt, som Jan-Erik Hällgren konstate-
rar, så räcker inte den nedstängning som 
gjorts på långa vägar för att nå klimat-
målen.

Coronapandemin och klimatföränd-
ringarna utspelar sig också mot olika 
tidshorisonter. Pandemin växte sig stark 
under några månader och har sedan 
dess i varierande grad hållit världen i sitt 
grepp. Klimatförändringarna är en mer 
långsam process och det gör det svårare 
att finna gemensamma referenspunkter. 

Såväl pandemi som klimatföränd-
ringar kräver resilient natur – och resi-
lienta samhällen. Kim Holmén beto-
nar vikten av att våra samhällen lyckas 
värdera kärlek, vänskap, familj, kultur, 
frihet och fred med en mångfald av poli-
tiska uppfattningar, religioner och män-
niskotyper. Han pekar på faran med 
att vi alltför ensidigt ser vårt samhälle 
i ett ekonomiskt perspektiv med stän-
digt ökad tillväxt som mål. Det finns en 
likhet mellan hur vi talar om biologisk 
mångfald och hur Kim Holmén beskri-
ver kulturell mångfald. Mångfalden gör 
oss liksom vår natur starkare. 

Även John R. Porter framhåller pro-
blemen med en alltför snäv inriktning 
på ekonomi men lägger tonvikten vid de 
teorier och modeller vi använder, att de 
står i vägen för att vi ska kunna agera 
preventivt. Den bok som stora delar av 
efterkrigstidens ekonomi (framgångs-
rikt) baserades på var John Maynard 
Keynes General Theory. Där nämns ordet 
miljö (”environment”) endast en gång, 
och då i sammanhanget ”finansiell mil-
jö”. Globaliseringen är lika mycket en 
biologisk process som en ekonomisk pro-
cess, vilket pandemin tydligt visar, och 
de är tätt sammankopplade med varand-
ra. I slutändan vinner dock biologi (och 
fysik). Vi har lärt oss av naturen, genom 
r/K-selektion, att en miljö med lång-
siktiga investeringar i biologiskt kapital 
(K-urval) är mycket stabilare än en miljö 
där målet är att producera så många indi- 
vider som möjligt (r-urval). När det gäl-
ler däggdjur är till exempel människor 
och elefanter K-selekterade arter och 
möss är exempel på r-selekterade arter.

Överfört till pandemin innebär det 
att de länder som har ledig kapacitet kla-
rat pandemin bättre än länder som bygger 
på precis tillräckligt med resurser för 
omedelbar produktion. Att lagra saker 
för senare användning är biologiskt och 
ekonomiskt vettigt. Vi har också lärt oss 
att det är billigare att vara förebyggande 

än att hitta ett botemedel mot Covid-19 
– och detta kommer att gälla även för 
klimatförändringarna. Det vill säga att 
det är billigare att bevara och lägga till 
nuvarande koldioxidlager (fossila och 
icke-fossila) än att släppa ut koldioxid 
och sedan försöka fånga in det igen. CCS 
(Carbon Capture and Storage) låter bra 
men är ett försök att bota snarare än att 
förebygga. Ekonomi är alltför viktigt för 
att överlåtas endast till ekonomer. Och 
ekonomi är en helt och hållen mänsklig 
uppfinning. John R. Porter understryker 
att människor finner glädje i att använda 
sin tid till andra saker än att arbeta och 
att ”enough from less” är viktigare än 
”more from less”. Ökad effektivitet per 
produktenhet kan minska de relativa 
utsläppen per enhet men minskar inte 
de absoluta utsläppen om man bara gör 
f ler av dem. 

”Enough”, det vill säga ”tillräckligt”, 
är ett mer mångfacetterat tillstånd än 
”mer”. Att sträva efter mer, att maxi-
mera en verksamhet, är också lättare 
att modellera än ”tillräckligt” eller ”la-
gom”. Lagom och tillräckligt är mer 
situationsspecifikt och beroende av vårt 
omdöme. Och det är med hjälp av vårt 
omdöme som vi ska avgöra vilken väg vi 
ska ta när klara besked om vägval sak-
nas. Till exempel när vetenskapen inte 
kan ge oss någon entydig vägledning. Så 
har varit fallet flera gånger under den på-
gående pandemin. Experter har många 
gånger gett helt olika råd om hur viruset 
sprids, hur smittsamt det är, hur vi bäst 
skyddar oss, hur snabbt vi uppnår im-
munitet m m. Det är på många sätt helt 
i sin ordning. Vi har helt enkelt ingen 
kunskap som är tillräckligt uttömmande 
än. Vi kommer att få den, men har den 
ännu inte. Då behöver vi vårt omdöme, 
d v s en uppövad förmåga att väga sam-
man olika typer av underlag och evidens 
kring en fråga eller en situation vi inte 
varit med om tidigare. Det handlar om 
det som i akademiens portalparagraf 
benämns praktisk erfarenhet. Svaren från 
akademiens ledamöter visar att det finns 
ett stort mått av praktisk erfarenhet från 
hela den väv av verksamheter som behövs 
för att vi ska ha tillräcklig beredskap för 
att möta en pandemi. Och den praktiska 
erfarenheten är inte bara verksam inom 
det som är att betrakta som ”praktiska” 
områden utan är minst lika viktig inom 
vetenskap och förvaltning som inom det 
faktiska lantbruket.
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– Coronapandemin har allvarliga och 
sorgliga konsekvenser för samhället, 
sade statssekreterare Per Callenberg, 
Näringsdepartementet, vid Jordbruks- 
avdelningens sammankomst den 12 
november då ämnet för överläggning-
en var Coronapandemins effekter på 
det svensk livsmedelsförsörjning.

– Men jag känner också stolthet 
över vårt samhälle som samlat sig inför 
den utmaning som vi stått inför och 
där alla tagit sitt ansvar, fortsatte han

Globalt system
I inledningen av pandemin blev vi på-
minda om att systemet för livsmedels-
försörjning är ett i högsta grad globalt 
system där vi i många värdekedjor är 
beroende av omvärlden, både för för-
nödenheter och arbetskraft.

– Vi behöver rörlighet över gränser 
för att det ska fungera, framhöll Per 
Callenberg.

I början diskuterades försörjningen 
i stående möten med myndigheter och 
branschen.

– Branschen tog upp rutiner och 
riktlinjer kring förhållningssätt och 
även arbetskraft. Men också den ge-
mensamma kommunikationen disku- 
terades, inte minst för att minska panik 
och risken för onödiga hamstringsbe-
teenden.

Hittills har inte pandemin lett till 
någon livsmedelsbrist.

– Däremot har den pekat på bris-
terna i vår beredskap där vår sårbarhet 
blivit rätt så tydlig. Vi kan konstatera 
att vi från statligt håll inte har haft 
ett system för att hantera den typen 

av kris som pandemin innebar. Under 
en följd av år har vi monterat ned vårt 
civila försvar. Nu måste vi bygga upp 
det igen, och där är livsmedelsförsörj-
ningen avgörande.

En viktig del i beredskapen är ökad 
inhemsk livsmedelsproduktion.

– En fungerande egen livsmedels-
produktion är också grunden i arbetet 
med Livsmedelsstrategin. I den nya 
handlingsplanen är målet att vi ska få 
en mer robust försörjning.

Farming as usual
– Lantbrukssektorn har sammantaget 
klarat krisen väldigt bra, konstaterade 
LRF:s vd Anna-Karin Hatt.

Däremot menade hon att det finns 
ett antal andra områden som vi behö-
ver hålla ögonen extra på, som trans-

Distribution och kommu-
nikation livsviktiga i kris
År 2020 kommer att gå till historien som det år vårt samhäl-
le utsattes för århundradets kanske allvarligaste stresstest i 
fredstid. Inte någon del har kunnat undgå att påverkas, inte 
heller livsmedels- och jordbrukssektorn. Av LENNART WIKSTRÖM

Coronapandemins effekter på livsmedelsförsörjningen var ämnet för dagen. Pandemin har inte lett till livsmedelsbrist men har avslöjat vår dåliga beredskap. 
Foto: Atoms & Nathan van de Graaf.
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porter till och från gårdarna, och all-
män hälsa.

– Men den mest akuta frågan var 
tillgången till utländsk säsongsarbets-
kraft. Den knuten lyckades vi lösa, 
mycket tack vare att regeringen klas-
sade jord- och skogsbruk som sam-
hällsviktig verksamhet.

En grupp som drabbats hårt är de 
småskaliga livsmedelsproducenterna 
med ett nischat sortiment och som 
har restauranger och storhushåll som 
kunder.

– Den kraftiga inbromsningen 
inom restaurang- och besöksnäringen 
har företagen kunnat möta genom 
att hitta andra kanaler och ställa om 
till annan produktion, sade Anna-
Karin. En förklaring är att försälj-
ningen av svenskproducerat har ökat. 
Förhoppningsvis kan det vara en tan-
keställare för restauranger och den of-
fentliga upphandlingen.

Vilka lärdomar har vi kunnat dra 
för framtiden?

– Det grundläggande är att vi be-
höver förbättra våra förutsättningar att 
öka inhemsk produktion, något som vi 
enklast och bäst gör genom ökad lön-
samhet och stärkt konkurrenskraft.

– Det handlar också om att stärka 
försörjningstryggheten och bygga star-
kare strukturer. Vi har tillsammans 
med Lantmännen tagit fram 40 förslag 
för hur vi kan skapa en mer robust livs-

medelskedja. Det handlar bland annat 
om att kunna upprätthålla drift under 
störda förhållanden med tillgång till 
personal, leveranser och transporter.

Kapacitetsproblem
Björn Hellman från Livsmedelsföre-
tagen framhöll hur viktigt det är att vi 
i ett krisläge kan utnyttja kapaciteten i 
livsmedelsindustrin.

– Stora företag fick kapacitetspro-
blem medan många småskaliga pro-
ducenter kunde tappa upp till 80 pro-
cent av sin marknad på en vecka. Utan 
omställningsstöd, hyresnedsättningar 
och korttidspermittering hade många 
företag gått under. Tyvärr tog det tid 
att få åtgärderna på banan och reglerna 
upplevs av många som krångliga, men 
de innebar ändå en förutsättning för 
överlevnad för många.

Bemanning var viktig också för in-
dustrin. Trots att upp till 20 procent av 
personalen periodvis varit sjukskrivna 
eller tvingats vara hemma av karan-
tänskäl klarade företagen sig utan att 
behöva dra ned på produktionen.

Snabb omställning
– Även om vi upplevde en kraftigt 
ökad efterfrågan på svensktillverkad 
mat och dryck har några av de stora 
livsmedelsföretagen fått ställa om 
på grund av ändrade konsumtions-
mönster. Exempelvis fick Mackmyra, 

Lantmännen och Absolut gå från in-
värtes till utvärtes bruk. Andra före-
tag ställde upp och delade med sig av 
skyddsutrustning.

Generellt sjönk sjuktalen när pan-
demin mattades av under våren och 
sommaren och antalet sjukdagar ham-
nade under de normala för årstiden.

– Det visar att man med enkla före-
byggande åtgärder kan få en stor posi-
tiv effekt på hälsa och smittspridning, 
sade Björn.

Björn lyfte också fram de fung-
erande försörjningskedjorna utanför 
landets gränser.

– Vi fick till gröna korridorer när 
annat stod still i EU.

Även konsumenterna har känt 
trygghet, i alla fall efter den inledande 
hamstringsvågen av pasta och toalett-
papper.

– Våra konsumentundersökningar 
visar att 70 procent har inte känt någon 
oro över att inte få tag i mat och dryck, 
de känner sig också trygga och 89 pro-
cent känner stort förtroende för svensk 
livsmedelsindustri – så populära har vi 
nog aldrig varit tidigare.

Sammanfattningsvis kände Björn 
sig stolt men inte nöjd.

– Vi behöver lära av det här och 
lägga upp nya planer, och vara beredda 
på att ta ett omtag när vi nu är på väg 
in i en andra våg, avslutade Björn

CORONASPECIAL

Det mest akuta problemet, tillgång till utländsk arbetskraft, klarades bl a genom att klassa jord- och skogsbruk som samhällsviktig verksamhet.
Foto: Delynn Talley.
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Distributionen en flaskhals
I inledningen av pandemin var det 
många som oroade sig för att det skulle 
bli brist på olika varor i butikerna.

– Tre av tio tillfrågade konsumen-
ter uppger att de varit med och länsat 
hyllorna i den inledande hamstringen. 
Men även om varorna försvann från 
hyllorna innebar det inte att de tagit 
slut, utan det var distributionen som 
inte hann med, sade Karin Brynell, 
Svensk Handel.

E-handeln exploderar
E-handeln nått helt nya nivåer, men är 
fortfarande på en jämförelsevis liten.

– Handeln över nätet har dock full-
komligt exploderat, något som skapat 
kapacitetsproblem som i sin tur be-
gränsar en ännu större ökning. På livs-
medelssidan är det framförallt Click 
and collect som ökat, där kunderna 
beställer via nätet och sedan själva 
hämtar i butik.

Men det är inte alla handlare som 
upplevt samma hausse. Butiker i city-
läge nära arbetsplatser, gränshandeln 

och livsmedelsbutiker i anslutning till 
köpcentra märker av en minskning.

Lyfte småskaligt
En särskild berättelse kom till när han-
deln uppmanades att distribuera från 
småskaliga livsmedelsproducenter.

– Det tog skruv och har exempelvis 
lett till att Lidl nu exporterar till bu-
tiker utanför Sverige. Ica har 500 fler 
småskaliga leverantörer jämfört med 
före april i år. Vi vet också att den för-
säljning som flyttar över från måltids-
sektorn till butik har en mycket högre 
andel svenskproducerat.

Bibehåll samarbetet
Även Karin framhåller att samord-
ningen med politiker och myndigheter 
har fungerat väl och hon betonar hur 
avgörande det var att livsmedelssek-
torn blev klassad som samhällsviktig.

– Om lagerpersonalen hade tving-
ats stanna hemma för att ta hand om 
sina barn skulle vi drabbats hårt – lag-
ren är centrala nav i vår livsmedelsdist-
ribution.

– Vi har lärt oss att det går att vara 
pragmatisk och smidig, något som 
borde fungera även när det inte är 
Corona. Detsamma gäller kommuni-
kationen som behöver samordnas – 
inte bara när det är pandemi – liksom 
ökad självförsörjning.

– Vi vill också se att vi kan fort-
sätta att gynna samarbeten mellan lo-

kala producenter och butik, avslutade 
Karin.

Bevakningsansvar
– Redan i januari gjorde vi en risk-
värdering för att se vilket underlag 
som fanns för att pandemin skulle 
vara livsmedelsburen, och vi kunde 
konstatera att så inte var fallet – tack 
och lov, berättade Annika Sohlström, 
Livsmededelsverket.

Ett område som myndigheten hål-
lit ett särskilt öga på är tillgången 
på livsmedel för konsumenter med 
särskilda behov, exempelvis moders-
mjölksersättningar. De har även haft 
koll på dricksvatten.

– Vår vanliga roll med informa-
tion och stöd till livsmedelskontroll 
har fungerat även under kris, och vi 
har även kunna möta allmänheten och 
besvarat många frågor, inte minst om 
att tillgången till livsmedel är god och 
att Covid-19 inte sprids via maten. Det 
var många frågor om lösgodis inför 
påsk och från livsmedelsföretagen om 
märkning, rengöringsrutiner, och om 
offentliga måltider.

Hög tillit central
– Det vi kunnat lära oss är att den 
höga tillit vi svenskar har till både 
företag och myndigheter är A och O, 
sade Annika. Vi som myndighet mås-
te uppfattats som oberoende Det har 
gjort att vi kunnat arbeta med rekom-

Varorna fanns, men distributionssidan hann inte med. Foto: Chris Hilbert.
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mendationer och inte har behövt ta till 
strängare åtgärder.

– Vi har haft upparbetade samar-
betskanaler som fungerade även under 
krisen, och vi har lärt oss att det går att 
vara snabb och pragmatisk – inte bara 
när det är kris.

Försörjningen på agendan
– Tillsammans med torkan har Coro-
napandemin varit en kris som fört 
upp försörjningsförmågan på agen-
dan, sade Pär Arvidsson, vice vd för 
Lantmännen.

Han konstaterade att det var tur i 
oturen att krisen slog till när de flesta 
insatsvaror redan fanns på plats inför 
vårbruket.

– Men sjukfrånvaron under våren 
ledde till ett kritiskt läge, som klarades 
med mycket små eller inga marginaler. 
Snabbt agerande gjorde att vi klarade 
oss utan att behöva göra några ned-
stängningar.

Lantbruket opåverkat
Lantbruksverksamheten inom Lant-
männen var i princip opåverkad medan 
Cerealia upplevde en ökad efterfrågan 
på basvaror, och Lantmännens inter-
nationella bageriverksamhet Unibake 

tappade nästan hela sin försäljning på 
vissa marknader.

– Den nationella hanteringen kän-
netecknades av pragmatik och samar-
betsvilja – med gott samarbete med 
politiker, offentlig sektor och närings-
livet. Men det har varit på grund av 
erfarna och proaktiva personer, inte 
tack vare en etablerad krisberedskap. 
Här kan vi jämföra med Finland som 
hade en stor del av sin beredskapsorga-
nisation intakt.

Internationellt finns inga onödiga 
lager. Om efterfrågan på mjöl, pasta 
och havregryn ökar samtidigt i flera 
länder finns inga marginaler.

Robusta värdekedjor
– En av våra lärdomar är att vi behöver 
se över våra värdekedjor för att göra 
dem mer robusta, och det betyder att 
de behöver bli kortare och mer regio-
nala och lokala och bygga på en ökad 
svensk råvarubas. I korthet: genomför 
Livsmedelsstrategin!

– Infrastrukturen behöver säkras 
– livsmedelskedjan är komplex, sam- 
tidigt som förädlingsledet har kon-
centrerats till ett fåtal anläggningar 
i landet, vilket också innebär be-
gränsad tillgång till reservkapacitet. 

Infrastrukturen behöver långsiktigt 
byggas utifrån lantbruksproduktio-
nens behov.

– Inom lantbruket är vi beroende 
av insatsvaror som är viktiga för att 
upprätthålla produktionen och en 
stor andel av dem är importerade. 
Livsmedelssektorn är samhällsviktig, 
något som måste omsättas i mer kon-
kret handling. Idag är sektorn sårbar 
genom sina slimmade organisationer, 
avslutade Pär.

”Återkommer i ärendet”
Efter de fullödiga presentationerna 
följde en frågestund som präglades av 
mångas insikt om det allvarliga i situa-
tionen och behovet av att dra lärdomar 
om livsmedelssektorns sårbarhet. En 
ökad försörjningsförmåga lyftes fram 
av flera som central.

Ledamot Inger Andersson, dagens 
moderator, sammanfattade diskussio-
nen och konstaterade hur viktigt det 
är att hämta lärdom ur de erfarenhe-
ter som livsmedelssektorn fått och det 
som framförts vid seminariet. Hon 
lovade att KSLA kommer att ta tag 
i flera specifika frågeställningar och 
återkomma.

Det var tur i oturen att krisen slog till när de flesta insatsvaror redan fanns på plats inför vårbruket. Foto: Anrita1705.

CORONASPECIAL



26 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 3/4  2020

I Sörmland har antalet klövviltarter ökat de senaste 20 åren, 
till exempel vildsvin, kronhjort och dovhjort. Det har också 
Barksätters egendom känt av. Särskilt dovhjorten har ställt 
till med stora problem för fastighetens jordbruksarrendator, 
men även skogarna har stora skador. 

För drygt ett år sedan genomförde KSLA:s kommitté 
för viltförvaltning en exkursion till Sörmland och besökte 
bland annat Barksätter. Ett resultat av detta besök blev att 
Barksätters förvaltningsstyrelse och kommittén enades om 
att undersöka möjligheten att utnyttja Barksätter som en 
försöksgård för viltanpassad skogsskötsel. De senaste åren 
har diskussionsvågorna gått höga om klövviltsskador – 

Dags för balans 
mellan viltet och 
skogs- och jord-
bruket på Bark-
sätter

Mary Francke-Gustafson donerade egendomen Barksätter i Sörmland till KSLA år 1983. 
Den 17 september 2020 bjöd Barksätters förvaltningsstyrelse in grannar och myndighets-
personer till en träff för att diskutera styrelsens förslag för att få bukt med den obalans 
mellan vilt och foder som råder på fastigheten och i dess omgivningar. Av BIRGITTA NAUMBURG

jägarna skyller på skogsbruket och skogsbruket skyller på 
jägarna. Genom detta projekt vill kommittén göra någon-
ting konkret som involverar såväl skogsskötseln som jakten.

En arbetsgrupp bestående av ledamöterna Göran 
Ericsson, Göran Örlander, Per Olsson och artikelförfat-
taren fick i uppdrag att föreslå åtgärder som syftar till 
att balansera viltstammarna och jord- och skogsbruket 
på egendomen. I förarbetena har dels avverkningsberäk-
ningar gjorts för olika alternativa skötselmetoder som visar 
på konsekvenser för olika metoder, exempelvis om gran-
bestånd avverkas och ersätts med tall och lövbestånd, dels 
en basinventering av foder, betesskador, antal klövvilt och 

Exkursion på Barksätter med diskussion om viltanpassad skogsskötsel. Foto: Birgitta Naumburg.
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deras fördelning på habitat samt en älgbetesinventering 
(Äbin). Dessa finns dokumenterade på KSLA:s hemsida: 
Heurekaanalyser för Barksätter 2020 och Resultatrapport 
fältskikt, spillning, viltskador och klövviltförekomst Barksätter 
våren 2020.

Svåra betesskador
Nuläget är att betesskadorna i skogsföryngringarna och på 
åkermarken är mycket stora. Skogarna har successivt ut-
vecklats mot kraftig grandominans och idag är fältskiktet 
obefintligt i många bestånd. Det finns dock undantag. Vid 
träffen den 17 september besökte vi ett bestånd med bland-
skog där det fanns gott om blåbärsris, ett bestånd som il-
lustrerar en målbild för hur en stor del av Barksätter ska 
se ut på sikt. Göran Ericsson förklarade att konkurrens, 
tillgänglighet och möjligheterna till anpassningar är avgö-
rande för klövviltets val av föda. Den föda som dovhjort 
och kronhjort, älg och rådjur föredrar mest är blåbär. När 
blåbär saknas går de på andra grödor, framförallt tall och 
björk. Göran Örlander förklarade att om fältskiktet ska 
kunna återhämta sig krävs nya skötselmetoder, till exempel 
att lämna mer fröträd och skärmar och att öka variationen i 
trädslag. Men det krävs också att framförallt dovhjorts- och 
kronhjortspopulationen minskar i området.

Det som ska göras
Carl Henric Kuylenstierna, förvaltningsstyrelsens ordfö-
rande, berättade om det principbeslut som styrelsen tagit, 
bland annat att öka andelen tallskog och minska andelen 
klövvilt.

Det var en engagerad skara som deltog på träffen och 
alla var överens om att betestrycket är högt. Många bra syn-
punkter framfördes, som till exempel att fundera på etapp-
mål. ”Det är ett stort steg att minska skogsskadorna från 
27 procent till 4–5 procent”, sade Johan Hamilton. Claes 
Asker föreslog viltbehandling av plantor, något som de gör 
på Beckershof.

En annan kommentar var att om dov- och kronhjort-
stammarna ska halveras behöver vi veta hur mycket vilt det 
finns i dag. Frågan är om det går att göra en inventering för 

att skatta antalet, framför allt antalet dov- och kronhjortar 
som uppehåller sig på och i närområdet av fastigheten.

Vid sammanträdet den 11 november beslutade förvalt-
ningsstyrelsen om hur den ska gå vidare i arbetet. Det över-
gripande målet är att Barksätter ska vara en försöksgård för 
viltanpassad skogsskötsel där olika forsknings- och demon-
strationsprojekt kan bedrivas. Ledorden är Vilt i balans med 
skogs- och jordbruk.

Variationen i trädslag ska på sikt öka. Detta för att öka 
odlingssäkerheten i förhållande till klimatförändringar och 
marknadsförutsättningar. Ökad trädslagsvariation ger ock-
så bättre förutsättningar för vilt, genom att fältskiktet kan 
utvecklas och för att uppfylla andra relevanta samhällsmål. 
De mätbara målen är:
• Virkesvolymen ska på 50 års sikt vara 50 procent gran, 

30 procent tall och 20 procent löv. I dag är den 71 pro-
cent gran, 17 procent tall och 12 procent löv.

• Sju av tio föryngrade tallstammar ska vid fem meters 
höjd vara oskadade. Den utförda inventeringen 2020 
visar på en årsskada på 27 procent. För att säkerställa 
att målet nås ska de årliga betesskadorna år 2024 inte 
överstiga 5 procent. Ett delmål är att betesskadorna år 
2022 inte ska överstiga 15 procent (Äbin).

• Täckningsgraden för blåbärsris ska år 2024 vara 10 pro-
cent. I dag är den 7,2 procent.

• Skördebortfallet till följd av vilt ska år 2024 inte över-
stiga 10 procent. I dag ligger det på cirka 20 procent. Ett 
delmål är att skadenivån år 2022 inte ska överstiga 15 
procent.

• Viltstammarna, särskilt dov- och kronhjort, halveras till 
2024. Ett delmål är att år 2022 har stammarna minskat 
med 30 procent. Detta mäts genom spillningsinvente-
ring, antalet spillningshögar per en viss yta mäts för de 
olika viltslagen.
Förvaltningsstyrelsen jobbar vidare med detta i dialog 

med jordbruks- och jaktarrendatorerna på Barksätter, men 
också genom en fortsatt dialog och samarbete med grann-
fastigheternas ägare.

Birgitta Naumburg är sekreterare i Barksätters förvaltnings- 
styrelse och akademijägmästare.

Framförallt är det dovhjorten som ställer till problem för arrendatorn på Barksätter. Foto: Wolfgang Vogt/Pixabay.
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Nya ledamöter 2020
Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 november 2020 val-
des totalt 17 nya ledamöter in. I och med de nya invalen har akademien 527 svenska och 
180 utländska ledamöter, totalt 707 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter. Ledamots-
breven förmedlas på annat sätt än vid högtidssammankomsten detta år men alla de nyin-
valda kommer att hedras på något sätt vid 2022 års högtidssammankomst. 

Foto: Erik Cronberg.

Allmänna avdelningen
Pär Fornling, född 1957, är redaktör och journalist. Han 
har arbetat på lokal- och regionaltidningar, men främst har 
han mångårig erfarenhet som skribent och chefredaktör på 
olika tidningar inom jord- och skogsbruk. Förutom ett stort 
intresse för politiken kring de areella näringarna, som han 
gärna diskuterat på ledarplats, har Pär Fornling engagerat 
sig i landsbygdens kulturmiljöer och kulturarv genom att 
starta magasinet Gods & Gårdar. Innan Pär Fornling an-
ställdes av SLU Alnarp 2017 hann han också med att arbeta 
med bistånd i Makedonien, starta ett eget företag och skriva 
två böcker.

Maria Karlsson, född 1985, är livsmedelsagronom och agro-
nomie doktor med inriktning på mjölkkvalitet. Därutöver 
är hon engagerad snart sagt överallt där studentfrågor och 
kompetensförsörjning till de gröna näringarna diskuteras. 
Maria Karlsson har bland annat varit doktorandrepresen-
tant i SLU:s styrelse och ordförande för SLU:s gemensam-
ma doktorandråd. Tillsammans med två agronomvänner 
grundade hon 2014 Agronomuppropet med syfte att mark-
nadsföra agronomutbildningarna. Hon har under flera år 
varit en av de mest aktiva och drivande unga inom KSLA, 
främst i akademiens ungdomsutskott.

Maria Lundesjö var en av dem som mottog sitt ledamotsbrev vid högtidssam-
mankomsten 20 januari 2020. Årets invalda ledamöter kommer att hedras på 
annat sätt. Foto: Erik Cronberg.
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Jordbruksavdelningen
Anna Carlström, född 1963, är agronom med inriktning 
ekonomi och arbetar sedan flera år som medlemschef 
för Lantmännen ek för. Hon ansvarar för medlemskom-
munikation och ägarstyrningsfrågor i nära kontakt med 
Lantmännens 20 medlemsdistrikt, dess styrelse och led-
ning. Anna Carlström har tidigare arbetat i andra med-
lemsnära organisationer, bland annat LRF:s medlems- och 
näringspolitiska avdelning, Svensk Fågel och Svenska Ägg, 
vilket givit henne ett stort nätverk och bred erfarenhet på 
områden som hållbarhet, ekonomi och konkurrenskraft i 
svenskt lantbruk.

Thomas Kätterer, född 1957, är agr.dr och professor på 
Institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. 
Med fokus på markvetenskap, ekosystemens ekologi, om-
sättningen av näringsämnen och kol i mark samt model-
lering av fysikaliska och biologiska processer, förvaltar han 
i sitt arbete de över 70 år gamla långliggande forsknings-
försöken om mull och bördighet i ett föränderligt klimat. 
Thomas Kätterer har ett brett internationellt nätverk och är 
aktiv i flera utländska projekt, kommittéer och forsknings-
team världen över samt en uppskattad mentor.

Ann Lindberg, född 1965, är vet.med.dr, professor och se-
dan december 2019 generaldirektör vid Statens veterinär-
medicinska anstalt (SVA). Hon har mycket stor kompetens 
inom epidemiologi och smittskydd genom förebyggande ar-
bete, övervakning, kontroll och bekämpning. Ann Lindberg 
har initierat och varit drivande bakom flera internationella 

projekt och utveckling av system för sjukdomsövervakning 
och kontroll inom husdjursproduktion. Hon fick stort inter-
nationellt erkännande för BVD-programmet som utrotade 
bovinvirusdiarré, en mycket kostsam nötkreaturssjukdom 
i Sverige. 

Helene Oscarsson, född 1968, är agronom med markväxt-
inriktning. Hon är kommunikations- och utvecklingsan-
svarig för Vreta Kluster kompetens- och utvecklingscenter 
utanför Linköping, en mötesplats för praktiskt jordbruk och 
forskning inom de gröna näringarna. Helene Oscarsson har 
gedigen erfarenhet av nätverkande, marknadsföring, PR 
och kommunikationsinsatser med inriktning på bland an-
nat skogs- och lantbruksforskning. Hon är en kreativ eldsjäl 
med stort intresse för de gröna näringarna i gränslandet 
mellan akademi och näringsliv.

Anthony Simons, född 1959, Nya Zeeland, är BSc Agr, 
PhD, generaldirektör för ICRAF (World Agroforestry) 
samt verkställande direktör för CIFOR-ICRAF (Center 
for International Forestry Research) med bas i Nairobi. 
Anthony Simons breda erfarenhet från tidigare arbeten som 
forskare och utvecklingschef inom den skogliga sektorn i 
ett flertal länder samt hans erfarenheter av skogs- och jord-
brukets möjligheter sett ur ett globaltperspektiv, gör honom 
till en strategiskt viktig person med ett brett internationellt 
nätverk inom ett högaktuellt, sektorsövergripande ämnes-
område – agroforestry.

Björn-Ola Linnér, född 1963, är professor vid Linköpings 
universitet och en av Sveriges ledande forskare inom kli-
matpolitik. Han är också programchef för forskningspro-
grammet Mistra Geopolitics, som verkar i gränslandet mel-
lan miljöförändringar, geopolitik och säkerhet. Redan i sin 
doktorsavhandling arbetade Björn-Ola Linnér med frågor 
om hur en växande global befolkning ska kunna försörjas 
med livsmedel. Han har därför bred och djup kunskap om 
de areella näringarna, vilket fört med sig insikter om deras 
stora betydelse i klimatomställningen. Björn-Ola Linnér är 
flitigt anlitad som expert i det internationella klimatarbetet 
och har mycket god kunskap om pågående politiska hän-
delseförlopp.

Johanna Sandahl, född 1973, är agronom och sedan 2014 
ordförande i Naturskyddsföreningen, som har nära en kvarts 
miljon medlemmar i Sverige. Hon är dessutom ordförande i 
den europeiska miljörörelsens samarbetsorganisation EEB, 
som samlar hela 30 miljoner medlemmar. I hela sitt yrkes-
liv har Johanna Sandahl arbetat med fattigdomsbekämp-
ning och miljöfrågor, främst via civilsamhället men också 
som universitetslärare och via ett omfattande styrelseen-
gagemang för universitet, näringsliv och statsförvaltning. 

Hennes drivkraft är ett helhetsperspektiv på hållbarhet i 
alla dess dimensioner, inte minst den sociala.

Eeva Primmer, född 1971, är professor och forskningschef 
för Finlands miljöcentral, SYKE, som är ett brett forsk-
nings- och expertinstitut med syfte att lösa samhällsfrågor 
som påverkar miljön. Eeva Primmers egen forskarbana bör-
jade inom jord- och skogsbruk och fortsatte mot miljöpoli-
tik, ekosystem och biologisk mångfald. Hennes forskning 
handlar både om politik och styrmedel och om nätverk, 
normer och beteenden. Eeva Primmer är också internatio-
nellt verksam inom bland annat IPBES, FN:s mångfalds-
panel.

Peter Sandøe, född 1955, är professor i bioetik vid Köpen-
hamns universitet. Han är etiker och forskar på frågor som 
är av stor vikt för KSLA, till exempel etiska frågor kring 
såväl djurhållning och försöksdjur som bioteknik. Peter 
Sandøe är en världsledande forskare inom djurvälfärd men 
är också angelägen om att hans forskning ska vara använd-
bar i praktiken och att lantbruket ska ha glädje av den kun-
skap som forskningen producerar.
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Skogsavdelningen
Johan Bergh, född 1965, professor och prodekan på fa-
kulteten för teknik vid Linnéuniversitet. Johan Bergh har 
under 25 år arbetat mycket aktivet med samverkan mellan 
skogsbruket, myndigheter och omgivande samhälle. Han är 
en av Sveriges ledande experter på hur skogen påverkas av 
klimatförändringar och skogens klimatnytta. Johan Bergh 
medverkade i KSLA:s kommitté för mark och klimatan-
vändning mot 2030.

Emma Berglund, född 1987, är ansvarig för samhällskon-
takter vid LRF Skogsägarna. Hon har skoglig examen från 
dels Sveriges lantbruksuniversitet, dels University of British 
Colombia i Kanada. Åren 2015–2018 arbetade hon vid 
CEPF (Confederation of European Forest Owners), först 
som nordisk expert och därefter som generalsekreterare. 
Emma Berglund är medlem i KSLA:s utskott för interna-
tionella frågor.

Pär Stenmark, född 1970, är Public Affairs Manager/Chief 
Regulatory Affairs Officer vid IKEA Range & Supply. Pär 
Stenmark var med och utvecklade IKEA:s skogspolicy och 
skogsspårningssystem och har också stor internationell er-
farenhet. Idag ansvarar Per Stenmark för IKEA Range & 
Supplys arbete med att påverka lagstiftningar globalt som 
rör IKEA:s produktsortiment.

Karin Åhman, född 1964, är lektor i statsrätt vid Stockholms 
universitet. Hennes specialområde är konstitutionell rätt 
och hon har doktorerat på europeisk förvaltningsrätt och 
dess inverkan på svensk rätt, såväl den konstitutionella som 
förvaltningsrättsliga utvecklingen. Karin Åhman har in-
tresserat sig för äganderätten och dess betydelse för samhäl-
lets utveckling och har medverkat i KSLA:s äganderätts-
projekt.

Hannele Arvonen, född 1966, är verkställande direktör för 
Sveaskog och har gedigen kompetens inom och erfarenhet 
av skogsindustrin. Hannele Arvonen är utbildad till forst-
mästare i Finland och har en kandidatexamen i interna-
tionella relationer från Beloit College i Wisconsin. Hon är 
en omvittnat drivande och affärsorienterad ledare med stor 
erfarenhet av förändringsarbete.

Andrew Wiltshire, född 1957, är partner och medgrun-
dare av Folium Capital, ett investment managementföretag 
med säte i Boston, samt ägare och grundare av Pinoli Ltd, 
en betydande producent av pinjenötter. Före dess jobbade 
han för Harvard Management Company, bland annat med 
investeringar inom naturresurser. Andrew Wiltshire, med 
rötter i Nya Zeeland, är en av de mest erfarna och inflytel-
serika personerna när det gäller investeringar i skogs- och 
jordbruk på det globala planet.

ALLEA (All European Academies) 
släppte den 7 december boken Women 
in European Academies – From Patronae 
Scientiarum to Path-Breakers. Den tar 
upp de kvinnor som spelade avgörande 
roller i de europeiska akademiernas his-
toria och i utvecklingen av modern ve-
tenskap i Europa och undersöker deras 
liv och prestationer.

Dessa starka personer hade anting-
en ett avgörande inflytande i upprättandet av akademier 
(”Patronae Scientiarum”) eller var forskarpionjärer som bi-
drog stort till vetenskapens framsteg (”banbrytare”). I båda 
fallen ger deras berättelser unika vittnesmål om de veten-
skapliga institutionerna i sin tid och de systemhinder som 
kvinnliga forskare möter.

Boken är den tredje volymen av ALLEA-bokserien 
Discourses on Intellectual Europe.

”Medan många av våra akademier grundades av kvinnor i 
politisk maktposition som Preussens Sophie Charlotte, Österrikes 
Maria Theresa, Rysslands Katarina den stora eller Sveriges 

Lovisa Ulrika, har kvinnors roll i yrkesvetenskap drabbats av 
en långtgående diskriminering som i den akademiska världen 
var inte mindre påtaglig än på andra samhällsområden”, säger 
ALLEA:s ordförande och redaktören för serien, Antonio 
Loprieno, i sitt förord.

Boken är upplagd som en tvärgående serie av tretton 
biografiska porträtt, där bidragen fokuserar särskilt på varje 
persons roll i, eller relation till, europeiska akademier. 

Medredaktörerna och professorna Ute Frevert, Ernst 
Osterkamp och Günter Stock understryker myterna som 
denna bok utmanar:

”Man kan lätt få intrycket (...) att bakom de vetenskapliga 
framstegen hos de manliga ledamöterna i dessa akademier – le-
damotskap var förbehållet män i flera århundraden – fanns det 
i alla dessa fall en patrona scientiarum: handen av en kvinna 
som begreppsmässigt styr ledamotskapet och deras forskningspro-
gram uppifrån. Är ändå inte detta i själva verket bara grund-
läggande myter formulerade på grundval av vår tids intressen 
och önskemål, som tilldelar dessa drottningar och kejsarinnor 
ett betydligt större intresse för akademierna och en större del 
i akademiernas vetenskapliga program än de faktiskt hade?”.

”Kvinnor i europeiska akademier – 
från Patronae Scientiarum till banbrytare”

https://allea.org/book-release-women-in-european-academies-from-patronae-scientiarum-to-path-breakers/
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Om det gått fort på senare år måste man ändå fråga sig var-
för det var så segt i starten för just vår akademi och bransch. 
Det är över 100 år sedan som Selma Lagerlöf tog plats i 
Svenska Akademien och långt över 200 år sedan den första 
kvinnan valdes in i Vetenskapsakademien. Grevinnan Eva 
Ekeblad, som av Wikipedia beskrivs som vetenskapsman, 
valdes 1748 in i vår då nybildade systerakademi, främst för 
att hon kunde beskriva hur man gör brännvin av potatis. 
Detta var alltså långt innan Lantbruksakademien ens var 
bildad.

Först 1977 tog KSLA steget att välja in kvinnor som 
ledamöter – det år Kronprinsessan Victoria föddes och SLU 
bildades. Tre kvinnor valdes in 1977, i varsin avdelning. Det 
dröjde några år innan de följdes av flera, och fram till mil-
lennieskiftet var ökningstakten för kvinnliga ledamöter 
”mycket försiktig”. Detta har beskrivits av Nils Edling i 
boken De areella näringarnas välgörare (2010). Därefter tog 
utvecklingen fart, inte minst p g a medvetna strategiska be-
slut som bl a uttrycktes i akademiens Stadgar och riktlinjer 
från 2002. Idag har alltså KSLA i det närmaste uppnått 
balans mellan män och kvinnor i åldrarna 65 och yngre. 

Så, vilka var de tre pionjärerna?

I augusti 2020 avled den sista av de tre, 
ledamoten i Allmänna avdelningen 
Birgitta Sidh, 98 år gammal. Birgitta 
Sidh utbildade sig till hushållslärare 
på 1940-talet och arbetade i skolan i 
ett drygt decennium. Därefter tog hon 
med sig tre barn och en barnflicka och 
flyttade till Florida där hon under ett 
år fortbildade sig i näringslära och so-
ciologi. Med en Mastersexamen från 

Florida State University på sitt CV flyttade hon 1962 åter 
till Sverige. Där rekryterades hon snabbt av lantbrukets 
branschorganisationer för att bygga upp Jordbrukets prov-
kök, i likhet med de provkök som både KF och ICA hade 
startat tidigare. En viktig uppgift för Provköket var att lyfta 
fram svenska basråvaror i matlagningen och här var Birgitta 
Sidh en stor inspiratör. Provköket skulle också förmedla 
konsumenternas önskemål och preferenser tillbaka till or-
ganisationernas produktutvecklare och marknadsförare. 

Birgitta Sidh började tidigt att skriva kokböcker och 
andra böcker om näringslära och matlagningslära. När hon 
1979 fick erbjudandet att flytta tillbaka till sitt kära USA för 
att bygga upp ett bokförlag i Los Angeles tvekade hon inte. 
Hon stannade i USA resten av sitt yrkesliv och flyttade hem 
till Stockholm först efter pensionen. Hennes böcker i nä-
ringslära och kokkonst går fortfarande att få tag på, och en 
förvånansvärt aktuell upplysningsfilm för husmödrar från 
1971 går att titta på via Filmarkivet.se, Birgitta syns drygt 

30 minuter in i filmen: https://www.filmarkivet.se/movies/
husmors-filmer-hosten-1971/

Professor Gunnel Westöö, Jord-
bruksavdelningens första kvinna, var 
kemist. Efter sin disputation i orga-
nisk kemi inledde hon sin yrkesbana 
som lärare, innan hon fortsatte på 
sin imponerande karriär som kemist, 
främst i livsmedelssektorn. Hon arbe-
tade vid Sockerbolaget och vid Statens 
Institut för Folkhälsan för att därefter 
bli professor vid nystartade Statens 

Livsmedelsverk 1972. 
Gunnel Westöö var under 1960- och 1970-talen 

Sveriges ledande expert när det gällde att spåra gifter i 
maten och miljön. Hennes forskning ledde bland annat till 
en avgörande förändring i synen på kvicksilver. Debatten 
om betat utsäde och kvicksilver var het på 1960-talet och 
1964 larmades det om höga kvicksilverhalter i ägg. Gunnel 
Westöö utvecklade analysmetoder och kunde påvisa att 
det kvicksilver som förekom var den särskilt farliga formen 
metylkvicksilver. Hennes arbete var ett viktigt skäl till att 
kvicksilverbetning förbjöds och att gränsvärdena för kvick-
silver i allmänhet ändrades i Folkhälsans rekommendatio-
ner. Gunnel Westöö avled 2007 i en ålder av 92 år.

Skogsavdelningens första kvinna, 
Carin Ehrenberg, blev 99 år gam-
mal innan hon gick bort 2012. Carin 
Ehrenberg har beskrivits som den 
svenska skogliga forskningens ”grand 
old lady” och var banbrytare på många 
områden – inte minst för kvinnor-
nas ställning i den mansdominerade 
skogsvärlden. Hon var genetiker och 
docent i skogsgenetik och arbetade 
både i Svalöv och vid Statens skogs-

forskningsinstitut i Uppsala. Därmed var Carin Ehrenberg 
aktiv i skogsträdsförädlingens barndom och hade en viktig 
roll i urvalet, värderingen och registreringen av plusträd och 
elitträd.

Vid sidan av sin forskargärning hade Carin Ehrenberg 
externa uppdrag – på det internationella planet inom 
IUFRO och FAO, och på hemmaplan bland annat inom 
Skogshistoriska sällskapet och KSLA. Hennes vetenskap-
liga publicering var omfattande, men hon skrev också bland 
annat artikeln ”Genbanker som resurskälla” i Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademiens tidskrift 1975. Carin Ehrenberg 
var akademikollegiets första kvinnliga ledamot i början av 
1980-talet och hon utsågs 2004 till hedersledamot i KSLA 
som en av de två första kvinnorna.

Kvinnorna 
i akademien

Tidigare i år valdes 7 kvinnor och 5 män in som svenska ledamöter i 
akademien. I genomsnitt har varannan nyinvald svensk ledamot de 
senaste fem åren varit kvinna, ett faktum som inte längre väcker inte 
någon större uppmärksamhet. Men med tanke på att de allra första 
kvinnorna valdes in i KSLA så sent som 1977, är förändringen närmast 
hisnande snabb. Av EVA RONQUIST & JIMMY LYHAGEN

Birgitta Sidh

Carin Ehrenberg

Gunnel Westöö
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Vid akademiens sista sammankomst för året, torsdagen den 10 december, tillkännagjordes 
vilka som utsetts till 2021 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser 
inom akademiens områden. Utdelningen av 2021 års priser sker digitalt den 28 januari 
2021, men pristagarna kommer även att bjudas in till 2022 års högtidssammankomst. 

Priser & belöningar 2021

Akademiens A.W. Bergstenpris
för att genom framstående vetenskapligt arbete, framgångs-
rikt undervisande eller jämförbar insats på det praktiska 
området ha bidragit till att väcka intresse för jordbruket el-
ler därmed förenad näringsgren.
Professor Hans Andersson, Örsundsbro, för framstående 
insatser inom lantbruksekonomisk undervisning och forsk-
ning. Hans alldeles särskilda förmåga att koppla ihop avan-
cerad ekonomisk teori med livsmedelskedjans praktik har 
inspirerat många studenter, forskarkollegor och branschfö-
reträdare. Hans Andersson har därmed förtjänstfullt bidra-
git till svenskt lantbruks utveckling.

Akademiens S.O. Berg- och Fajer Fajerssonpris
för framstående insatser inom lantbrukets marklära/växtnä-
ringslära eller till växtförädlings-/kvalitetsforskning.
Agr.dr, tidigare statsagronom Tomas Rydberg, Uppsala, 
som på ett synnerligen framgångsrikt sätt kombinerat ve-
tenskaplig forskning med praktiskt inriktad fältförsöks-
verksamhet i ett nära samarbete med branschen. Tomas 
Rydberg har dessutom varit en mycket uppskattad föreläsare 
och handledare.

Akademiens Håstadiuspris
för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling 
inom svensk växtodling (priset åtföljs av ett seminarium på 
hösten samma år som det delas ut).
Agronom Robert Olsson, Trelleborg, för hans centrala roll 
i arbetet med att utveckla en hållbar och lönsam svensk soc-
kerbetsodling, till nytta för såväl odlare som industri.

Akademiens Guldmedalj
för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhets-
fält.
Professor Bill Hansson, verksam vid Max Planck-institutet 
för kemisk ekologi i Jena, Tyskland, för hans enastående 
arbete med att etablera, leda och utveckla internationell 
spetsforskning om insekters doftkommunikation samt hans 
bidrag till att kunskaperna tillämpats inom jord- och skogs-
bruk.

Akademiens Silvermedalj
för att på ett förtjänstfullt sätt ha väckt intresse för de are-
ella näringarna.
Skog.dr, tidigare fältentomolog Åke Lindelöw, Väddö, för 
hans förmåga att på ett kompetent och tankeväckande sätt 
förklara insekters biologi och förekomst i den brukade sko-
gen, en uppskattad expert och folkbildare.

Akademiens belöning för framstående doktorsar-
bete
för att den närmast föregående treårsperioden ha framlagt 
framstående doktorsavhandling vid universitet eller högsko-
la med relevans för de areella näringarna eller därtill knuten 
verksamhet.
Fil.dr Jean-Baptiste Jouffray, Lidingö, för hans avhandling 
The Anthropocene Ocean (Stockholms universitet), som be- 
handlar havet i människans tidsålder (antropocen). Jean-
Baptiste Jouffray studerar främst hur socioekonomis-
ka drivkrafter kan kopplas till och påverka ekosystem. 
Avhandlingen utgör ett viktigt bidrag till diskussionen om 
det hållbara nyttjandet av havets resurser.

Tre pristagare vid högtidssammankomsten 20 januari 2020: Karin Broos, Peter Roeder, Jan Rundqvist. Årets pristagare hedras på annat sätt. Foto: Erik Cronberg.
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Priser & belöningar 2021

Akademiens belöning för föredömliga insatser 
inom pedagogik och undervisning
för att den senaste treårsperioden på ett framstående peda-
gogiskt sätt ha förmedlat kunskap inom de areella näring-
arna vid universitet eller högskola.
Forskningsledare Kristina Ascárd, Södra Sandby, som un-
der sin aktiva lärargärning på ett konstruktivt, pedagogiskt 
medvetet och inkännande sätt bidragit till att utforma och 
utveckla dagens Lantmästarprogram samt masterprogram-
met Agroecology. Kristina Ascárd har under sin yrkesverk-
samma tid vid SLU Alnarp engagerat sig i studenternas 
personliga utveckling och bidragit till att programmets 
innehåll och utformning kunnat möta utmaningarna inom 
de gröna näringarna. 

Akademiens belöning för föredömliga insatser 
inom forskningskommunikation
för framstående insatser inom forskningskommunikation 
inom skogs- eller jordbrukssektorn. 
Universitetslektor Jens Sundström, Uppsala. Jens Sund-
ström har med engagemang, vetenskaplig stringens och 
utmärkt anpassning till målgruppen och i ett flertal olika 
sammanhang aktivt spridit kunskap om växtförädling, gen-
teknik och moderna växtförädlingstekniker. 

Akademiens belöning för föredömliga insatser i 
skogs- och jordbruksforskningens tjänst
för framstående insatser inom skogs- och jordbruksforsk-
ningens tjänst.
Lantmästare, tidigare försökstekniker Lars Johansson, 
Lundsbrunn, som under sitt arbetsliv engagerat och effek-
tivt samlat in data och varit en viktig länk mellan forskning 
och praktik. Han har varit en ovärderlig kraft för utveck-
lingen på Götala, SLU.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare
för att genom idérikedom och engagemang i sin praktiska 
verksamhet som landsbygdsutvecklare på ett positivt sätt ha 
bidragit till utvecklingen på landsbygden.
Lantmästare Anita Persson, Hörby. Anita Persson har ett 
mångårigt och stort engagemang för hållbar livsmedelspro-
duktion. Hon har genom sin initiativkraft och sin förmåga 
att skapa nätverk med såväl universitet och myndigheter 
som olika livsmedelskluster ökat intresset för de gröna nä-
ringarna och bidragit till en positiv utveckling för många 
lantbruksföretag och därmed också för en levande lands-
bygd.

Vad säger vetenskapen om vår gröna värld och vardag, hur visar beprövad erfarenhet oss på gröna lösningar 
och lärdomar och hur har de gröna näringarna utvecklats och skildrats genom tiderna?
Stort som smått avhandlas i KSLA-podden, som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och vänder 
sig till alla som är intresserade av mat, miljö och biologiska naturresurser, historia, ekonomi och samhällsut-
veckling.

KSLA har startat sin podd!

KSLA-podden
– gröna samtal till samhällets nytta

Aktuella ämnen och intressanta frågor diskuteras av 
kunniga och engagerade forskare, experter och praktiker 
verksamma inom de gröna och blå näringarna, många av 
dem ledamöter i KSLA. Samtalen kommer bland annat 
att handla om jordbruk och skogsbruk, mat och dryck, 
mark och klimat, hav och sjö, sjukdomar och antibiotika, 
biologisk mångfald, växter, vilt och skogsskador.

Avsnitten är 20–30 minuter långa och vi publicerar 
ett eller två per månad. Alla avsnitt finns på ksla.se, under 
Publikationer.

Hittills har två avsnitt publicerats. Det första kom 
den 27 november och hette Om herrgårdar i allmänhet – 
Julita herrgård i synnerhet. Nordiska museet gav 2019 ut 
en bok om en berömd herrgård, Julita gård – Människor 
och landskap under tusen år, baserad på 18 forskares forsk-
ning. Ulrich Lange, ledamot i KSLA och professor vid 
Göteborgs universitet, var tillsammans med ekonom-

historikern Göran Ulväng redaktör för boken. I detta 
poddavsnitt samtalade Ulrich Lange med akademibib-
liotekarie Per Eriksson om herrgårdar i allmänhet men 
framförallt om Julita herrgård.

Den 8 december kom avsnittet Är äganderätten ho-
tad? Många upplever att kunskapen om och respekten 
för jord- och skogsbrukares ägande- och brukanderätt 
har minskat på senare år. KSLA startade 2017 ett pro-
jekt i syfte att öka kunskapen om privat äganderätt. Här 
samtalade Karin Åhman, universitetslektor vid Juridiska 
institutionen Stockholms universitet, med Björn Sundell, 
KSLA:s tidigare vice preses, om att rättigheter måste be-
vakas, vikten av en långsiktig äganderätt som drivkraft 
för investeringar samt utvecklingen av våra gröna näring-
ar. Se vad som är på gång i kalendariet, sid 44.

Välkommen till KSLA-podden!
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En serie som berättar som KSLA:s olika priser och belöningar och om människorna bakom dem. Nummer fyra handlar om ett kulturpris.

Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond
– belönar kvalificerade och nyorienterande insatser 

inom kulturarbete och folkbildning

Av ÅKE BARKLUND

Ulf Renborg var professor vid Sveriges lantbruksuniver-
sitet och känd som en kreativ och entusiasmerande person 
och dessutom ledamot i KSLA. Hans arbeten hade stor be-
tydelse för förståelsen av livsbetingelserna på landsbygden.

Greta Renborg var bibliotekarie och lektor vid Biblio-
tekshögskolan i Borås. Hon var en färgstark debattör med 
fokus på folkbildning och på litteraturens roll i samhälls-
bygget.

Ulf och Greta Renborg var båda djupt engagerade i kul-
turen på landsbygden som människors väg till bildning och 
växande. De ville öppna fönster till andra discipliner för att 
belysa framtida utmaningar.

Den 23 november skulle KSLA:s hedersledamot Ulf Ren-
borg ha fyllt 100 år. Han var bördig från Ludvika men bod-
de och verkade mesta delen av sitt liv i Uppsala. Den milda, 
distinkta bergslagsdialekten gav extra pondus åt det Ulf sa 
i otaliga diskussioner och inlägg i vår akademi. 

Ulf Renborg tog som 24-åring studenten som privatist 
och blev ekonomagronom vid Lantbrukshögskolan 1949. 
Han studerade sedan ekonomi i Lund och var också i ett 
par svängar över i USA innan han blev avdelningschef vid 
Jordbrukets utredningsinstitut i Stockholm. Där tog han 
sig an lantbrukets planerings- och optimeringsfrågor. Från 
1953 fick han nattetid tillgång till ”elektronhjärnan” BESK 

(Binär Elektronisk Sekvenskalkylator, Sve- 
riges andra datamaskin) som upptog ett 
helt rum i gamla KTH:s lokaler på Drott-
ninggatan 95A, grannhuset till dagens 
KSLA. 

Ulf blev agronomie licentiat år 1956 
och åtta år senare agronomie doktor med 
avhandlingen Studies on the planning en-
vironment of the agricultural firm. År 1971 
utsågs han till professor i lantbrukets fö-
retagsekonomi vid Lantbrukshögskolan. 
Efter SLU:s bildande 1977 var han under 
sex år dekanus för lantbruksfakulteten. 
Länge efter sin pensionering 1987 fortsatte 
Ulf att forska och vid ett bejublat semina-
rium i fullsatt SLU-lokal 2010 presenterade 
och diskuterade han sin rapport Rates of 
Return to Agricultural Research in Sweden. 
Investeringar i jordbruksteknik tar längre 
tid på sig innan de får genomslag i prakti-
ken än motsvarande investeringar i andra 
branscher men å andra sidan blir då lönsam- 
heten rejäl.

KSLA:s hedersledamot Ulf Renborg och hans hustru Greta Renborg var 
båda djupt engagerade i kulturen på landsbygden. När de gick bort förde-
lades enligt parets önskemål deras förmögenhet lika mellan Uppsala uni-
versitets bibliotek och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. ”Renborgs 
Kulturfond” bidrar idag med medel såväl till kunskapsutveckling i ett 
landsbygdsperspektiv som till ett kulturpris.

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS
PRISER OCH BELÖNINGAR

Ulf Renborg utsågs till hedersledamot i KSLA år 2012. Foto: Mats Gerentz.
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KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS
PRISER OCH BELÖNINGAR

Dr h.c. Greta Renborg, f. Liljestrand, föddes 1921. Hon 
var författare, eldsjäl, bibliotekarie, folkbildare och lektor 
vid bibliotekshögskolan i Borås. Hon följde den interna-
tionella utvecklingen inom folkbibliotek genom litteratur 
och regelbundna vistelser vid utländska bibliotek, särskilt i 
USA. Hon skrev flitigt i Biblioteksbladet och i UNT. Som 
65-årspresent 1986 inrättade Svensk Biblioteksförening ett 
årligt Greta Renborgpris att delas ut till goda marknadsfö-
rare av bibliotek. 

Ulf och Greta Renborg var överens om att halva deras 
förmögenhet skulle doneras till Uppsala universitets biblio-
tek och så skedde i anslutning till hennes bortgång 2005, 
jämte hennes mycket omfattande arkiv över svenskt och 
internationellt biblioteksväsende och dess viktiga personer.

Den andra förmögenhetshalvan skulle doneras till 
KSLA i makarnas namn och så skedde i anslutning till Ulfs 
bortgång 2013 då 12,5 miljoner kronor tillfördes Stiftelsen 
Ulf och Greta Renborgs fond. Avkastningen ska finansiera 
”framtidsinriktad initiativverksamhet” som nyorienterande 
kunskapsutveckling i ett brett landsbygdsperspektiv, vilket 
avser all den kunskapsbyggnad om utveckling av förhål-
landen i bygder utanför de egentliga större tätorterna – 
inklusive relationerna till dessa tätorter – som kan främja 
bevarandet av en ekonomisk, socialt, naturskyddande och 
estetiskt tilltalande livsmiljö. Flera goda projekt har under 
senare år finansierats och 2020 delades 800 000 kronor ut 
till 10 sökanden.

Ändamålet stämmer precis med vad vi särskilt förknip-
par Ulf Renborg med – landsbygdsutveckling - där han så-
väl teoretiskt och praktiskt som drastiskt hade många och 
goda förslag vid sammankomster och seminarier. 

Akademiens kulturpris till Ulf och Greta Renborgs minne 
(Renborgs kulturpris) – 100 000 kronor delas ut vartannat 
år, första gången 2020. Priset riktas till personer som i ett 
brett landsbygdsperspektiv bidragit med kvalificerade och 
nyorienterande insatser inom kulturarbete och folkbildning.

2020 – till konstnär Karin Broos, Östra Ämtervik, för att hon har 
förnyat den skandinaviska måleritraditionen. I Broos bildvärld 
skapar naturen djupa rum för de dramer som vibrerar i motiven. 
I centrum finns människans relationer till allt levande.

Greta Renborg i sitt arbetsrum. Foto: Troligen Ulf Renborg. Uppsala universi-
tetsbibliotek [Public domain].

Stort tack
för gåvan!
Kungl. Skogs- 
och Lantbruks-
akademien

23/11 2020

På Ulf Renborgs 100-årsdag smyckades makarna Renborgs grav på 
Hammarby kyrkogård. Foto: Eva Pettersson.
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Varför har så lite hänt under de 40 år som sedan följde? 
Det är också något jag själv konstaterat efter att ha arbetat 
med jordbruksutveckling i många afrikanska länder. En ja-
pansk forskartradition, Kyoto-skolan, har kanske delar av 
svaret på detta. Det är utifrån de perspektiven som boken 
Rethinking African Agriculture – How Non-Agrarian Factors 
Shape Peasant Livelihoods – sammanställd av Göran Hydén, 
Kazuhiko Sugimura och Tadasu Tsuruta och nyligen utgi-
ven av Routledge, analyserar situationen för det afrikanska 
jordbruket. 

Afrika söder om Sahara har fortfarande inte genomgått 
den samhällsförvandling som gjorde en jordbruksutveck-
ling möjlig i t ex Sydostasien, baserat på den gröna revo-
lutionen. Småjordbruket söder om Sahara är till stor del 
ett självhushållningsjordbruk, kompletterat med varierande 
grad av avsaluproduktion. Det har så här långt främst varit 
inriktat på konsumtion och på att täcka familjernas sociala 
behov. Långsiktig hållbarhet har varit viktigare än kortsik-
tig produktivitet. 

På de flesta kontinenter gick man från regelrätt natura-
hushållning genom någon slags jordbruksreform. Så skedde 
inte här, möjligen med undantag för Etiopien. Afrika sö-
der om Sahara förblev en blandning av samhällen baserade 

på naturahushållning och viss mån jordbruksutveckling – 
som dock inte förändrade samhällsbyggnad på basis av so-
cial samvaro och konsumtion för överlevnad. Den elit som 
fanns byggde inte på markinnehav utan på social kontroll. 
Exemplen på intensivt jordbruk är få under den förkolo-
niala tiden. Jordbruk kombinerades med jakt och fiske och 
den sociala gemenskapen skulle klara utmaningarna. När 
så européerna kom till Afrika och intresserade sig för jord-
bruk började mer effektivt producerande jordbruk växa fram 
parallellt med självhushållningsjordbruket, till skillnad mot 
Sydostasien. De moderniteter som fördes in här var såda-
na som kunde införlivas inom de lagar som självhushåll-
ningsjordbruket drevs. Författarna till Rethinking African 
Agriculture menar att ett mer utvecklat afrikanskt jordbruk 
aldrig kommer att växa sig starkt så länge de lagar som styr 
dagens syn på självhushåll finns kvar. 

Varför förändrade självhushållningsbönderna i Afrika 
inte sitt synsätt som skedde på andra ställen? De anammade 
inte plogen som många andra, som ett sätt att öka produk-
tiviteten i jordbruket och ta steget in i ett mer kommersiellt 
bruk. Hackjordbruket har istället bestått. Länge gjorde ett 
överflöd av mark det möjligt att bedriva svedjejordbruk. 
Mark har sällan varit enskild egendom utan nyttjats efter 
behov och därmed har det aldrig uppstått en egentlig bon-
deklass, konstaterar författarna.

De afrikanska ledare som tog över makten vid kolonial-
tidens slut, brydde sig inte om att i högre grad förändra 
den nationsindelning som Berlinkonferensen 1894 ledde 
till. Övertagandet skapade inte bättre förutsättningar för 
ekonomisk utveckling genom erövringar eller andra gräns-
justeringar. De nya ledarna såg sällan jordbruket som en 
viktig ekonomisk motor, snarare var det industrialisering 
som hägrade – men den uppstod inte i någon större om-
fattning. Därmed har en afrikansk medelklass saknats, den 
grupp som oftast är den mest förändringsbenägna. Istället 
har tillitsekonomin fortsatt betydelse i alla delar av sam-
hället; något som vi ur ett i-landsperspektiv sett som ett 
hot mot sund demokratisk utveckling, men som de flesta 
afrikaner sett som viktigt för sin existens. 

Afrikanskt jordbruk behöver en 
nystart – med utgångspunkt 
från lokalsamhället
Vad är det som gör att det afrikanska småjordbruket aldrig lyfter?

Göran Hydén, Sveriges idag mest erfarne samhällsforskare vad gäller 
Afrika, pekade redan 1980 i sin bok Beyond Ujamaa in Tanzania – Under-
development and an uncaptured peasantry på problemen att nå bönder-
na i det nödvändiga utvecklingsarbetet. Av INGE GERREMO

Småjordbruket söder om Sahara är till stor del ett självhushållningsjordbruk. 
Foto: P O Chough.
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Akademiens publikationer går att beställa på vår hemsida, ksla.se – och oftast även att hämta som pdf! 

Våra senaste publikationer

KSLAT 5-2020 Äganderätten och de gröna näringarna
KSLA har under tre år drivit ett projekt med syfte att öka kunskapen om den privata ägande-
rätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta. Fokus har 
legat på de äganderättsliga aspekter som berör jord- och skogsbruk.

Jord- och skogsbruk är pågående markanvändning som styrs av många olika regelverk. Lag- 
stiftning är politikens ansvar medan myndigheter, och i vissa fall domstolar, står för den praktiska 
tillämpningen av lagarna. Respekten för den grundlagsskyddade äganderätten ska genom- 
syra alla led.

Denna skrift är en kunskapshöjande sammanfattning av äganderättens innebörd, utveck-
ling, nuläge och betydelse samt en beskrivning av de äganderättsliga problembilder vi identi-
fierat. Vår förhoppning är att den ska kunna ligga till grund för konstruktiva samtal och proces-
ser som främjar en positiv utveckling av de gröna näringarna till samhällets nytta.
Redaktör: Ronny Pettersson
ISBN: 978-91-88567-45-1 (tryck), 978-91-88567-46-8 (pdf). 112 sidor.

KSLAT 4-2020 Klimat och markanvändning mot 2030
Inom jord- och skogsbruk är frågorna kopplade till klimatet många och komplexa. Kommittén 
för klimat och markanvändning mot 2030 har sedan den startade 2017 haft i uppdrag att syn-
liggöra hållbara möjligheter och lösningar för jord- och skogsbruket i Sverige för att begränsa 
och motverka klimatförändringar nationellt såväl som globalt.

Kommittén vill bidra till konstruktiv diskussion och spridning av kunskap om hur svenskt 
jord- och skogsbruk kan anpassas för att på bästa sätt bidra till klimatnytta genom produktion 
av klimatsmarta produkter, samtidigt som den egna klimatpåverkan minskas och produktionen 
anpassas till klimatförändringar som vi redan kan förutse.

Här presenteras analyser från ett antal seminarier och andra aktiviteter i kommitténs regi.
Redaktör: Gustaf Egnell.
ISBN: 978-91-88567-43-7 (tryck), 978-91-88567-44-4 (pdf). 48 sidor.

De afrikanska småbrukarna har förblivit generalister 
som hellre söker diversifiering än specialisering. De populä-
ra mikrokrediterna bland kvinnor har mer blivit ett sätt att 
säkra överlevnad för familjen än ett medel för att förbättra 
jordbruksproduktionen. En fråga blir därför om man kan se 
afrikanska bönder, manliga som kvinnliga, som potentiella 
entreprenörer eller om en del redan är det? Hur ser i så fall 
utvecklingsmöjligheterna ut?

Många afrikanska stater har bedrivit omfattande jord- 
bruksrådgivning, men ofta med magert resultat. De ja-
panska erfarenheterna pekar på att man inte varit till-
räckligt lyhörd för böndernas egna erfarenheter och idéer. 
Rekommendationer som inte på ett naturligt sätt relaterar 
till de egna erfarenheterna är svåra att ta till sig, visar forsk-
ningen. Om de gör det, kan nya idéer däremot snabbt sprida 
sig. 

Nationella utvecklingsplaner har sällan betytt något för 
ländernas egna ledare, menar författarna. De har främst 
varit redskap för att få resurser från välvilliga givarländer. 
Tillräcklig insikt och tålamod kring förändringsprocesser 
har ofta saknats såväl hos ländernas egna beslutsfattare som 

hos biståndsgivarna. Så fort de nya afrikanska ledarna kom 
till makten började de dessutom snabbt cementera ett en-
partitänkande. Det fanns inte plats för folkrörelser av olika 
slag, inklusive bondeorganisationer, för att föra böndernas 
talan. Sådant ansågs kunna destabilisera och försena den 
utveckling som var nödvändig, något som många givare ac-
cepterade, också de nordiska länderna.

Afrika, där idag mer än 50 procent bor i städer, står inför 
en gigantisk utmaning om man ska kunna klara den snabbt 
växande befolkningens behov. Hur ska man kunna kombi-
nera det afrikanska småbrukets sociala inriktning, byggt på 
ett lokalt hållbarhetstänkande, med behovet av ökad pro-
duktivitet? FN har utlyst 2019–2028 till ett decennium med 
fokus på familjejordbruket. Författarna menar att utveck-
lingen måste bygga på dessa lokalt förankrade jordbruk. Då 
är Afrika definitivt inget hopplöst fall, menar de. Räcker 
det och har länderna tillräckligt med tid? Vad skulle vara 
ett alternativ? Det frågar jag mig, efter att ha läst denna bok 
som är en angelägenhet för den som funderar på Afrikas 
framtid och som jag är övertygad om att jordbruket är en 
avgörande motor.
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Nytt och bytt
Tjugoåtta av de befintliga 34 stolarna har klätts om i mörk-
grönt skinn. Sex nya stolar i lättare modell, klädda i samma 
gröna skinn, har tillkommit liksom tre sidebord ur Josef 
Franks produktion. 

Gardinerna är i Josef Franks mönster ”Primavera” och 
mattan är en tjock grön ullmatta, både för utseendets skull 
och för akustiken.

Borden är tillverkade av ett snickeri i Stockholmstrakten. 
Materialet är fortfarande mahogny men måtten nya och 
mer flexibla: 140 x 70 cm. Det gör det enklare att anpassa 
möbleringen efter gruppens storlek och önskemål. 

Grundmöbleringen i rummet är styrelsesittning men vi 
har vid flera tillfällen ordnat trevliga mindre arrangemang 

för prisutdelningar och intervjuer kring ett stort bord med 
två till tre deltagare på plats i rummet och övriga deltagare 
via Zoom. Alternativa möbleringar är skolsittning och bio-
sittning för 20–40 personer.

Teknik och digitala möten
Tack vare uppgradering av tekniken i kollegierummet kan 
vi nu erbjuda digitala plattformsoberoende möten av mycket 
god kvalitet. På kansliet finns tekniker, för att antingen bara 
hjälpa till med att starta mötet eller för att sköta tekniken 
under hela mötet. 

Vi har under hösten 2020 haft möten med max åtta per-
soner på plats i rummet och upp till 300 digitala deltagare 

Luftigare möten på KSLA
Tack vare ett generöst bidrag från Beijerstiftelsen har KSLA fått möjlighet att i samarbete med 
inredare från Svenskt Tenn nyinreda kollegierummet, akademiens styrelserum. I samband med 
återinvigningen i vår eller nästa höst kommer rummet att döpas om till Anders Wall-rummet 
för att hedra Anders Wall, vår hedersledamot som, liksom för 30 år sedan, bidragit till den stora 
förändringen. 

De nya borden är gjorda i måtten 140x70 cm för en flexiblare möblering. Tjugoåtta av de befintliga stolarna är omstoppade och omklädda i stiligt mörkgrönt 
skinn. 

Text & foto: AGNETA DAVIDSSON OHLSON
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Sideborden som tidigare stod i Kollegiets rum ljusar nu upp Carl Johan-rum-
met och erbjuder extra avställningsyta och förvaring. 

"Nya" kollegierummet.

via Zoom eller Teams. Även i Plenisalen (max 110 personer) 
och Carl Johan-rummet (10–12 personer) ska tekniken upp-
dateras. Det sker förhoppningsvis under 2021 och gör även 
de rummen plattformsoberoende. Idag är det mötesverkty-
get Starleaf som gäller för webbsändningar i båda rummen.

Restaurang i den gamla kolkällaren
I KSLA:s restaurang, Oscars källare, den tidigare kolkäl-
laren, lagas god, husmansinspirerad mat på svenska råva-
ror och råvaror i säsong av KSLA:s egen kock till luncher, 
mingel och middagar vid möten och konferenser i huset.

Välkommen till KSLA
Så snart situationen har stabiliserats ser vi fram emot att återigen kunna hälsa ledamöter och olika 
organisationer varmt välkomna till KSLA för större och mindre möten i centrala, trevliga och ända-
målsenliga lokaler!

Kontakta konferenskoordinator Agneta D Ohlson, 08-5454 7712, agneta.ohlson@ksla.se, för bok-
ning, priser och/eller visning av lokalerna.

De åtta rejäla stolarna som blev över i Kollegierummet fick flytta in i Bergsten-
rummet, där de bidrar till förbättrad form och funktion.

Välkommen till Oscars källare!

Nya detaljer ur Svenskt Tenns 
sortiment.
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Här återges endast akademiens övergripande synpunkter på remissen och i förkortad form.
Alla remissvar går att hämta i sin helhet på akademiens hemsida, www. ksla.se, under Remisser.

Akademiens remissvar sedan sist

Sammanfattningsvis har KSLA följande synpunkter.

• KSLA instämmer i allt väsentligt i det som framförts i ut-
redningen SOU 2019:6 och promemorian.

• Behovet av ett livslångt lärande, fortlöpande kompetens-
utveckling och omskolning kommer att vara stort i en 
dynamisk omvärld och på en föränderlig arbetsmarknad 
i kombination med allt fler yrkesverksamma år.

• KSLA vill särskilt framhålla vikten av att högskolorna 
underlättar och uppmuntrar övergångar mellan teore-
tiska och praktiska studier liksom mellan yrkesområden.

Några nedslag i yttrandet
• Akademisk frihet: Det är av största vikt att den akade-

miska friheten främjas och värnas, vilket bör framgå av  
högskolelagen. Forskning och kunskapsförmedling från 
svenska högskolor åtnjuter stort förtroende hos avnä-
mare och allmänhet, vilket är viktigt att bibehålla genom 
att inte begränsa högskolornas akademiska frihet.

• Arbetsmarknad och livslångt lärande: Det kommer att 
krävas ökad flexibilitet på arbetsmarknaden i framtiden. 

Yttrande över PM Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga 
lärandet (U2020/03053/UH), till Utbildningsdepartementet 1 september 2020

https://www.ksla.se/pdf-meta/?pdf_id=40552&category=ksla

För högskolan är det en given uppgift att vidareutbil- 
da och kompetensutveckla de som redan har en hög-
skoleutbildning.

KSLA vill dessutom se en satsning på att personer utan grund- 
läggande akademisk utbildning ges möjlighet till högskole-
studier senare i livet. Lika viktig är möjligheten att gå åt andra 
hållet. Det kommer att finnas personer som vill växla från 
teoretisk till mer praktisk sysselsättning. Övergångar mellan 
och kombinationer av praktiska och teoretiska utbildningar 
bör uppmuntras.

KSLA vill framhålla vikten av att synpunkter från närings-
liv, företag och organisationer beaktas när utbildningar pla-
neras. Lika viktigt anser vi att det är med kontakter med 
arbetslivet under studietiden.

KSLA ser det angeläget med en fortsatt utveckling av 
fjärr- och distansundervisning i olika former, samt att vid 
behov särskilda resurser för en sådan utbyggnad säkerställs.

Yttrande över PM Behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige 
(N2020/01752/JL), till Näringsdepartementet 28 september 2020

Förkortad version av sammanfattningen:

KSLA prioriterar de allmänna CAP-målen så:
1. Främja en smart, motståndskraftig och diversifierad jord-

brukssektor som säkerställer livsmedelstryggheten (d v s 
säkerställer livsmedelsförsörjningen).

2. Stärka miljövård och klimatåtgärder och bidra till unio-
nens miljö- och klimatrelaterade mål.

3. Förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygds-
områden.

KSLA föreslår att delar av landsbygdsatsningarna tas ur 
landsbygdsprogrammet och finansieras med nationella 
medel. Det kräver samordning mellan insatser och att roll-
fördelningen mellan myndigheter och olika pengaflöden 
tydliggörs. Målkonflikter i den strategiska planen bör dis-
kuteras och ges tydligare prioriteringar.

EU-kommissionen önskar en mer resultatorienterad poli-
tik, fokuserad på måluppfyllelse, vilket uppskattas. Detta bör 
ge möjlighet att minska den administrativa bördan i hela 
systemet och säkerställa snabba stödutbetalningar.

För att främja en aktiv jordbruksproduktion i hela lan-

det behövs både kompensationsstöden och gårdsstöden, 
framför allt i norra Sverige och i skogsbygderna.

Behovsanalysen betonar att stöd bör utformas så att 
produktionens konkurrenskraft ökar och miljöproblem inte 
exporteras. KSLA välkomnar detta och föreslår satsningar på 
grenar som har god potential och hög importandel. Ett aktivt 
jordbruk i hela landet behöver fortsatta satsningar inom 
mjölkproduktionen, menar KSLA. Nötkreatursstödet bör vara 
kvar och investeringsstöd behövs. KSLA lyfter även möjlig-
heten att kombinera växt/animalieproduktion med vatten-
bruk.

Stärkt miljövård och fortsatta satsningar på klimat-
åtgärder är nödvändiga. Ettåriga miljöåtgärder inom pelare I 
innebär en förenkling som ökar företagarnas flexibilitet. Vad 
gäller biologisk mångfald är betesmarksstödet avgörande 
och vallstödet behöver värnas.

Klimatåtgärderna ska dels minska jordbrukets inver-
kan på klimatet, dels underlätta en anpassning till ett änd- 
rat klimat. KSLA betonar möjligheten till kolinlagring i jord-
bruket, som bör stödjas utan att livsmedelsproduktionen 
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Svar på EU-kommissionens Public Consultation rörande revisionen av EU:s skogsstrategi – EU Forest Strategy Roadmap, till EU-
kommissionen 4 december 2020

Starkt förkortad version av svaret:

Skogen, skogsbruket och skogens värdekedjor kan på många 
områden bidra till European Green Deal. Skogsfrågorna 
kräver en koherent strategi som kopplas sömlöst till arbetet 
för att nå mål om klimat, energi, biodiversitet, ekonomisk 
utveckling, etc.

Strategin behöver beakta medlemsstaternas subsidiari-
tet i skogsfrågor, tillvarata drivkrafterna hos skogsägare, 
skogsindustrin och andra intressenter, bidra till europeisk 
konkurrenskraft, välståndsutveckling och ett hållbart bruk-
ande samt till EU:s bidrag till internationella mål. 

FN:s globala mål för hållbar utveckling är ett lämpligt 
ramverk för strategin. Alla dimensioner av hållbar utveckling 
är lika viktiga, även sociala aspekter. Den nya strategin 
behöver ha helhetssyn och EU:s skogsstrategi måste säker-
ställa medlemsstaternas implementering.

Med utgångspunkt i Agenda 2030 bör strategin främja 
och samordna insatser för ett hållbart skogsbruk där 
värdeskapande, ekonomisk bärkraft, sysselsättning, sam- 
nyttjande, landsbygdsutveckling, medborgarnas välbefin-
nande samt biologisk mångfald och klimatnyttor är i fokus. 

KSLA delar oron för utvecklingen av den biologiska 
mångfalden inom unionen, även inom skogen, och fram- 
håller att hela landskapet måste beaktas. En mångfald av 
åtgärder behövs, som tar hänsyn till de naturgivna förut-
sättningarna inom olika delar av unionen. 

Skogen kan bidra till att EU når klimatneutralitet 2050. 
Det krävs en helhetssyn på hur skogstillväxt, substitution av 
fossila produkter och växthusgasintensiva processer samt 
lager i av kol i skog, mark och produkter bäst samverkar för 
att optimera denna nytta.

Hållbar utveckling är ett begrepp i ständig förändring. 
KSLA framhåller att den nya skogsstrategin bör vila på en solid 
vetenskaplig grund. Dit hör också stimulans av forskning och 
innovation. Strategin bör främja en resurseffektiv använd-
ning av skogsråvara för vidareutvecklade och nya produkter. 

Hanteringen av skogsfrågorna inom EU är fragmenterad. 
Med den ökade betydelse som skog, skogsbruk och skogens 
värdekedjor får är en väsentlig fråga kapacitetsuppbyggnad, 
som bör koordineras, till exempel av den stående skogskom-
mittén vid DG Agri.

https://www.ksla.se/wp-admin/upload.php?item=41620

https://www.ksla.se/pdf-meta/?pdf_id=41500&category=ksla

påverkas negativt. Förnybar energi och energieffektivisering 
är angeläget men bör i huvudsak styras av efterfrågan. 
Vattenfrågan blir alltmer aktuell, stöd för dränering och 
markavvattning skapar möjligheter. Djurstallar behöver 
anpassas till ett förändrat klimat, KSLA saknar dock åtgärder 
som adresserar problem med smittspridning i ett varmare 
klimat.

EU efterfrågar ett starkt kunskapssystem som säkerställer 
nära samverkan mellan jordbruket, rådgivningen och forsk-
ningen. KSLA önskar spela en roll i detta och bidrar gärna, 
tillsammans med bland andra SLU och Jordbruksverket till 
att säkerställa sådana mötesplatser. Kunskap och forskning 
bör vara bas för förslag och åtgärder.

Uppmuntra någon med ett stipendium från Stiftelsen Konung Carl XVI 
Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö!
Nominera senast 11 januari.

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företa-
gande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande 
av biologisk mångfald. Stipendiet ska användas för uppmuntran och framåt-
syftande verksamhet och har företrädesvis delats ut till yngre forskare, som 
är verksamma i Sverige. Bra förslag har goda chanser att beviljas!
Stipendierna, som vanligen uppgår till 85 000–100 000 kr, kommer att 
delas ut av Konungen på Slottet någon gång i maj 2021, om pandemin så 
tillåter.

Nominera stipendiat till
Carl XVI Gustafs 50-årsfond!

Läs mer på ksla.se!
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Nytt om ledamöter

Göran Örlander är professor emeritus i skogskötsel och senior rådgivare i Södra Skogsägarna. Föreningen Skogen 
har tilldelat honom sitt finaste pris, Greve Carl Bernadottes Skogspris, som går till person som gjort det svenska 
skogsbruket utomordentliga tjänster. Ur motiveringen: ”Genom Bryssels strider, ut ur älgbetade ungskogar och 
stormars brötar, fram på förädlade planteringar och smarta röjningar. Under årtionden har han ledsagat oss alla 
– från Smålands bönder till EU:s kommissionärer.” ”Utan hans insatser /.../ hade Sveriges skogar inte varit så 
kunnigt vårdade och klokt styrda som vi nu till stor del tackar Göran Örlander för”, säger Föreningens Skogens 
generalsekreterare Bengt Ek. Kung Carl XVI Gustaf delar ut priset år 2021. 

Årets Greve Carl Bernadottes Skogspris – Göran Örlander

Jan Stenlid är fil.dr och professor i skogsträdens patologi vid Sveriges lantbruksuniversitets institution för skoglig 
mykologi. Han har tilldelats SLU:s finaste pris, stora förtjänstmedaljen. Ur motiveringen: ”Jan Stenlids forskning 
visar både bredd och djup på ett sätt som är unikt inom ämnesområdet i ett globalt perspektiv. Hans forskning 
har stort internationellt genomslag och har bidragit starkt till det erkännande och den lyskraft SLU:s skogliga 
forskning har. Jan Stenlid har lyckats kombinera grundläggande forskning för att förstå skogskadesvamparnas 
biologi med tillämpningsnära forskning för att kunskapen ska komma till praktisk användning till gagn för 
skogssektorn.” Utmärkelsen delades ut i Uppsala den 11 december.

Foto: Henrik Björnsson.

Foto: Julio Gonzalez, SLU.

Foto: Oskar Omne.

SLU:s stora förtjänstmedalj – Jan Stenlid

Foto: Malin Alm, SLU.

Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, som startades som ett initiativ av regeringen 
inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Svante 
Axelsson belönas med en av Föreningen Skogens Guldkvistar detta år. Ur motiveringen: ”Sveriges skogar har 
en nyckelroll för klimatet. Den möjligheten ser Svante Axelsson när han som nationell klimatsamordnare visar 
vägen mot ett fossilfritt Sverige. I en tid när mycket framställs som dystert och svårt, förklarar han med klarsyn 
och smittsam entusiasm de möjligheter som finns. Han öppnar ögon för möjligheter till samverkan, utveckling 
och lösningar.” Kung Carl XVI Gustaf delar guldkvisten år 2021.

Margareta Emanuelson är prodekan för SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och är bland 
annat engagerad i fakultetens samverkanslektorer och i utformningen av programmet för industridoktorander. 
Hon för även en aktiv dialog med företag och organisationer för universitetets räkning. Hon tilldelas Rektor 
Mårten Carlssons pris som ska premiera förtjänstfulla insatser som främjat dialogen mellan samhälle, näringsliv 
och SLU. Ur motiveringen: ”Margareta Emanuelson belönas för ett yrkesliv såväl inom som utom universitetet 
som präglats av en strävan att skapa kanaler för en aktiv och utvecklande samverkan mellan SLU:s akademis-
ka miljö och det omgivande samhället, framför allt den svenska lantbruksnäringen.” Utmärkelsen delades ut i 
Uppsala den 11 december.

Guldkvist 2020 – Svante Axelsson

Rektor Mårten Carlssons pris – Margareta Emanuelson

KSLA-ledamoten Segenet Kelemu är generaldirektör och vd för icipe, som delar sitt pris med organisationen 
Sanergy. Food Planet Prize består av fyra delar på 1 miljon USD vardera. Det inrättades för att finna, uppmärk-
samma och stödja initiativ och projekt som kan hjälpa världen att gå över till motståndskraftiga livsmedelssystem 
och uppnå livsmedelssäkerhet inom detta decennium. Det kräver insikt och mod, geniala idéer och ett brett spek-
trum av tillvägagångssätt och lösningar med potential att skalas upp till global nivå. För det behövs politisk vilja, 
riklig finansiering och konsumenter som tar sitt ansvar. icipe och Sanergy delar sitt pris eftersom de samarbetar 
inom ett nyckelområde: att finna alternativa mat- och foderkällor.

Curt Bergfors Food Planet Prize – icipe, The International Centre of Insect Physiology and Ecolcogy
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Till Ur Belopp Ändamål

Catharina 
Alwall Svennefelt

SLO-fonden 230 000
Slutförande av doktorsavhandling om personskadeprevention inom 
svenskt lantbruk

Ingela Appelsved SLO-fonden 165 000 Framtida kostall vid Vreta Utbildningscentrum

Örjan Berglund Hem i Sverige-fonden 180 000 Svensk småskalig humleproduktion

Tino Colombi Adolf Dahls fond 150 000
Efficient soil exploration: Using calorimetry to quantify energy costs of 
root growth

Göran Dalin Marie Josephine Guillaumes fond 65 000 HästSverige – hästvett och vetenskap för god djurhållning

Ramunas Digaitis Gunnar och Birgitta Nordins fond 125 000
Development of Raman imaging based method to monitor wood 
modification efficiency

Ida Escudero Nilsson-Aschans stipendiefond 16 000 Kvalificerad agronompraktik hos Europlant Chile, november 2019

Ola Hallin Svenska Vallföreningens fonder 50 000 Vallkonferens 2020, Ultuna februari 2020

Agneta Hermansson SLO-fonden 81 000 Byggrådgivarresa USA 2019

Maria Karlsson Adolf Dahls fond 150 000 Växtextrakt för bekämpning av humanpatogener i livsmedel

Denise Laskowski Nils Lagerlöfs fond 200 000 Etablera genanalysmetoder för nöt- och grisembryon i Sverige

My Laurell Svenska Lantbruksveckans fond 67 000 Pepp för gröna näringar

Cecilia Lindahl SLO-fonden 234 614 Calf Catcher – för en säker och effektiv hantering av kalvar på bete

Mateusz Liziniewicz

S. O. Berg och Fajer Fajerssons 
fond

5 000

Variation av vedegenskaper hos björk med olika genetisk bakgrund
Erik och Ellen Sökjer-Petersens 
stipendiefond

100 000

Christina Lundström SLO-fonden 250 000
Mjölkproducenters upplevelser av arbetsmiljö och arbetsprestation i 
robotiserade system

Lars Mogren Adolf Dahls fond
100 000

Samspelet mellan kvalitet och etablering av tarmsmittor på blad-
grönsaker – vilken roll spelar peptidförekomst och enzymaktivitet på 
bladytan

100 000 Betydelsen av näringsämnen på bladytan för E. coli-vidhäftning

Oskar Nilsson
Alfa Laval AB:s (AB Separators) 
fond

149 914
Orsaker till den ökade förekomsten av antibiotikaresistens hos E.coli 
från friska grisar i Sverige

Mattias Nyström Carl-Fredrik von Horns fond 100 000 Klassning av trädslag i högupplösta multispektrala flygbilder

Mehdi Rezael

Alfa Laval AB:s (AB Separators) 
fond

40 000
Investigating Breeders Immune Function as Early Indicator for Their 
Offspring Livability and WellfareCarl-Fredrik von Horns fond 30 000

Edvard Nonnens stipendiefond 25 000

Anna Karin Rosberg Carl-Fredrik von Horns fond 140 000
Kan rapsens eget växtförsvar användas som biologiskt växtskyddsme-
del?

Line Strand Anders Elofsons fond 28 384 Grasshopper: anpassning till nordiska förhållanden, Irland, hösten 2019

Anna Strandberg

Carl- Fredrik von Horns fond 106 000
Karakterisering av porositet och mikrostruktur hos fosforrika askpartik-
lar med mikrotomografiFonden för markvård till minne av 

Sanders Alburg
80 000

Elin Sundevall

Carl-Fredrik von Horns fond 50 000

Multifunktionella grönytor genom förvaltning för flera brukargrupperFonden för markvård till minne av 
Sanders Alburg

80 000

Robert Söderlund Carl-Fredrik von Horns fond 100 000 Hur bekämpar hönsens immunceller rödsjukebakterier?

Mats Wejdmark Svenska Lantbruksveckans fond 147 359 Ute är inne 2019

Bengt Zetterström SLO-fonden 246 329 Digitalisering av SMP:s meddelandeserie – steg 2, genomförandet

Anslag & stipendier
Med stöd av sina mottagna donationer kan akademien bevilja ett stort antal anslag och resestipendier. Här är de 
slutrapporter som godkänts sedan sist. 
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Reservation för ändringar. Arrangemangsprogrammet uppdateras kontinuerligt. Alla arrangemang sker i KSLA:s lokaler, Drottninggatan 95 B i 
Stockholm – eller via länk – och är öppna för alla, om inte annat anges ovan. Du anmäler dig via vår hemsida: www.ksla.se.

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

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

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

Kalendarium
22 december – KSLA-podden, avsnitt 3
Om skillnader och likheter i svenskt och syriskt jordbruk
Agronom Maha Razouk kom till Sverige från Syrien för två år sedan. 
Linda Cederlund, akademihortonom, och Per Eriksson, akademibib-
liotekarie. samtalar med Maha om likheter och skillnader i jordbruket i 
Sverige och Syrien.

12 januari 2021 – KSLA-podden,avsnitt 4
Från krog till krog – om 700 år av uteätande
Från medeltidens gästgiverier och gårdskök, 1700-talets kaffehus och 
vinkällare, 1800-talets caféer och restauranger fram till våra dagars fast 
food och food trucks. Författarna och forskarna Håkan Jönsson och 
Rickard Tellström i samtal med akademibibliotekarie Jimmy Lyhagen.

14 januari 2021 – Webbinarium
Farm to Forks roll för ökad hållbarhet
Hur kopplar EU:s Jord-till-bord-strategi ihop med den gröna given och 
pågående policyarbete inom EU och på vilket sätt kommer detta att 
påverka hur den svenska livsmedelskedjan kan nå ökad hållbarhet?

27 januari 2021 – Introduktionsdag*
Introduktion och seminarium med internationella ledamöter
En digital introduktion för och presentation av nya ledamöter, samt ett 

informellt seminarium då alla nyinvalda internationella ledamöter får 
möjlighet att presentera sig och sin verksamhet.

28 januari – Akademisammankomst*
Akademiens 209:e högtidssammankomst hålls digitalt
Prisutdelning, högtidstal, musik, meny... nästan som vanligt men inte 
riktigt.

5 maj 2021 – Seminarium, i samarbete med UPSC & SUF
Skogsträds- och växtförädlingens roll i klimatpolitik
KSLA har under flera år diskuterat behovet av förädling av skogsträd 
och lantbruksväxter för att ta fram odlingsmaterial bättre anpassat till 
ett förändrat och varmare klimat. Kan skogsträds- och växtförädlingen 
ha en bredare roll i klimatpolitiken? 

18–25 juli 2021 – Enaforsholmskursen 70 år!
I år firar vi Enaforsholmskursens 70 års-jubileum!
Det blir en särskild satsning med flera guidade turer, spännande 
föreläsningar och som avslutning ett öppet hus på Enaforsholm med 
jubileumsmiddag. Enaforsholmskursen har sin utgångspunkt i anrika 
Enaforsholm Fjällgård i Jämtlandsfjällen.

Ansök
senast

15 januari 
2021!

Mer info: ksla.se

KSLA utlyser
Stöd ur C. F. Lundströms stiftelse
C. F. Lundströms stiftelse är en fristående stiftelse som KSLA administrerar. 
Stiftelsen lämnar bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till institutioner 
för vård och uppfostran av barn, för upplysning i nykterhetsfrågor med mera.

Stiftelsen lämnar bidrag till svenska medborgare
• för att främja vetenskaplig forskning till gagn för landets industri eller jordbruk/

skogsbruk med binäringar,
• till institutioner för vård och uppfostran av barn som behöver extrahjälp på 

grund av funktionsnedsättning, samt för utbildning i slöjder och näringar av 
allmännyttigt slag (anslag ges inte för att tillgodose enskilda behov utan till 
skolor, ungdomsgårdar och liknande föreningar eller organisationer),

• för upplysning i nykterhetsfrågor samt stöd till drogbekämpning.

Studiestipendier, bidrag till klassresor eller bidrag till studier utomlands delas inte 
ut. Inte heller bidrag för deltagande i konferenser eller kortare utbildningskurser 
eller till medicinsk forskning. 
Bidrag delas inte ut för löpande kostnader, d v s där bidraget endast syftar till att för 
viss period täcka en återkommande kostnad. Maxbelopp för vetenskaplig ansökan 
är 100 000 kr.


