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nytt & noterat
KSLA NR 3  • 2010 sekreteraren har ordet

Vår tidskrift kslat (Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akadmiens Tidskrift) har skiftat utseende och format flera 
gånger under åren. Fram till 1993 refererades i princip allt 
vad som sades i akademien – anföranden och diskussioner 
– i sex nummer per år med vitt skilda aktiviteter samlade 
mellan pärmarna.

Från 1994 handlar varje nummer om en specifik sam-
mankomst eller seminarium. Årsberättelsen får självfallet 
ett eget nummer. Efterhand har vi lagt ut KSLAT på nätet 
och gör bedömningen om materialet är tillräckligt intres-
sant för att trycka på papper för den långa framtiden. Det 
är dock svårt att vara aktuell då man ska återge en hel kon-
ferens korrekt. Flera aktiviteter kommer därför ut väl sent. 
Många av Er har säkert svurit över sena ”proceedings”, såväl 
de Ni själva varit ansvariga för som de Ni velat läsa! 

Sedan ett par år ger vi därför ut KSLA Nytt & Noterat 
fyra gånger per år och försöker där vara snabbare. Denna 
gång har N&N 23 rubriker, en blandning av referat, aktu-
ella artiklar remissvar och händelser. Kanske är detta nästa 
skepnad för akademiens tidskrift? Det är en blandning av 
korta referat och aktualiteter. I så fall kan vi låta dagens 
fylligare – men lite sena – dokumentationer av seminarier 
och sammankomster bli supplement!

Om jag får guida den som har lite ont om tid så före-
slår jag att Ni i detta nummer av N&N koncentrerar Er på 
”Bertebos Conference” (sid 3),  ”En ny grön revolution” (sid 
9), ”Freja går vidare” (sid 28), ”Om att skapa en databas över 
Enaforsholms fjällträdgårds 60-åriga växtförsök” (sid 33) 
och ”Kalendarium” förstås (sid 35). Men har Ni 80 minuter 
till allt, så får Ni en bra bild av vad som sker i vår akademi.

Hälsningar – må så gott!

Åke Barklund
Akademiens sekreterare och VD
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det är inte storleken det hänger på…
Bertebos Conference 2010

Professor Elisio Contini, chef för avdelningen för strategiska 
studier vid Brazilian Agricultural Research Corporation 
(Embrapa), beskriver hur Brasilien tack vare målinriktad 
politik och forskning, på 40 år har seglat upp som en världs-
ledande exportör av livsmedel och andra jordbruksproduk-
ter. De satsar på storskalighet; 30 000 hektars-lantbruk är 
inte ovanliga. Brasilianarna tar hem goda exportinkomster 
och bidrar samtidigt till världsförsörjningen.

Afrika söder om Sahara däremot, har fastnat i lågpro-
duktiv småskalighet. Men så behöver det inte vara påpekar 
professor Robert Thompson, lantbrukspolitisk rådgivare vid 
Illinois University. Södra Afrika har ungefär samma geo-
logi och klimat som grannen väster om Atlanten, och borde 
klara både att försörja sin egen befolkning och att bli en 
betydande exportör av livsmedel.

I Kina är gårdarna små. Hela 83 procent av lantbruken 
är mindre än 2 hektar, en del så små som 0,2 hektar, vil-
ket föranledde frågan; hur litet kan egentligen ett lantbruk 
vara? 

Så ser verkligheten ut, förklarar Joachim von Braun, årets 
Bertebos-pristagare, tillika lantbruksekonom och chef för 
Center for Development Research vid Bonns universitet. I 
den rika världen blir gårdarna större och större medan de i 
utvecklingsländerna oftast blir allt mindre. Och storleken 
är inte avgörande.

– Den optimala storleken beror på förhållandet mellan 
produktiviteten per person inom lantbruket jämfört med 
utanför jordbruket, säger han.

Zhu Ling, vicedirektör vid Institute of Economics, 
Chinese Academy of Social Sciences, håller med. Hon ser 
det inte som viktigt att gårdarna blir större för att producera 
mera mat.

– Vi rationaliserar genom att tillverka små maskiner för 
de små gårdarna, förklarar hon. Men det är viktigt att råd-
givningen anpassas för gårdsstorleken och det faktum att 
många av lantbrukarna är kvinnor, då det oftast är männen 
som jobbar utanför hemmet.

alternativ sysselsättning hindrar fragmentering
Men någonstans går gränsen och ingen ifrågasätter att frag-
menteringen av gårdar måste upphöra. Men urbanisering är 
inte svaret. Det handlar om att skapa annan sysselsättning 
på landsbygden och i mindre tätorter. Med skolgång för alla 
blir det lättare för den kommande generationen att lämna 
lantbruket.

Storleken på gårdarna spelar mindre roll. Det är produktiviteten per hektar som blir avgörande för om vi 
kommer att klara att försörja jordens ökande befolkning. Detta framkom under årets Bertebos-konferens 
som samlade ledande lantbruksekonomer från hela världen.
Text & foto: Anna K Lindqvist

Joachim von Braun tar emot en Bertebos-plakett av Marie Stenström.

Den långa bryggan ut i havet nyttjades för samspråk och egna tankar.
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Bertebos-stiftelsen
Bertebos-stiftelsen grundades 1994 av Brita och Olof Sten-
ström, ägare till den företagsgrupp som idag utgörs av 
Berte Kvarn, SIA Glass, Hallands Frökontor och Berte Gård. 
Vartannat år delas ett pris ut till ”en person som genom sin 
forskning bidragit med insikter inom livsmedel, jordbruk, 
ekologi, och djurhälsa. Joachim von Braun mottog 2009 
det sjunde pris som delats ut av stiftelsen.

Årets Bertebos-konferens hölls i slutet av augusti i ett soligt 
Falkenberg med havet som fond. Per och Marie Stenström 
representerade stiftelsen, och i konferensen ingick ett 
besök till SIA Glass och Berte Kvarn. Konferensrapporten 
kommer att finnas tillgänglig på KSLAs hemsida och i 
tryckt form längre fram.

Världens länder har kommit överens om millenniemålet 
att fram till år 2015 halvera andelen fattiga och hungrande 
i världen. Samtidigt ökar jordens befolkning. Om fyrtio år 
kommer vi att vara 9 miljarder människor, som med det 
ökande välståndet kommer att äta som om vi vore 12 mil-
jarder – alltså dubbelt så mycket som år 2000.

Av den 1,1 miljard som lever på mindre än en dollar 
om dagen, återfinns 70 procent på landsbygden, och av 
dessa försörjer sig de allra flesta på små lantbruk. Om vi 
alls ska lyckas uppnå det första millenniemålet, måste mer 
ansträngningar gå till att stödja lantbruket, särskilt det 
småskaliga lantbruket.

Robert Thompson visar beräkningar på att det går att 
öka den odlade arealen med högst tolv procent. Därför 
måste vi fördubbla produktionen på den befintliga arealen, 
och det utan att på sikt minska dess produktivitet. För att 
lyckas måste världens regeringar stödja sina lantbruk. Det 
är även dags för biståndsorganisationer och internationella 
samarbetsorgan att föra upp landsbygd och lantbruk på 
agendan igen. Och så måste vi genast börja anpassa oss till 
de klimatförändringar som är på gång. 

Joachim Bäcklund, mjölnare och VD för Berte Kvarn, berättar om verksamhe-
ten för konferensdeltagarna.



folke dovring (1916–1998) är en av våra internationellt sett 
mer namnkunniga agrarhistoriker, även om han förblivit 
något av en doldis. Delar av hans publicerade produk-
tion finns nu som en särskild samling i akademiens bib-
liotek och en förteckning kommer att upprättas över sam-
lingen. Folke Dovring är också aktuell genom en ny bok. 
Akademiledamoten Janken Myrdal, professor i agrarhisto-
ria vid SLU i Uppsala, har i The Dovring Saga. A story of aca-
demic immigration tecknat Dovrings forskargärning. Boken 
är utgiven i Kungl. Vitterhetsakademiens historiska serie. 

Börje Hanssen var liksom Dovring en ämnesmässig gräns-
överskridare. Bägge lånade också friskt från den samhälls-
vetenskapliga verktygslådan och försökte besvara mer över-
gripande frågor än vad som rymdes inom de olika enskilda 
disciplinerna. De var också särlingar med den goda egen-
skapen att vilja gå sin egen väg. Forskningsintresset styrde 
deras val. Men detta hämmade också karriärmöjligheterna. 

Börje Hanssens intresse låg i spänningsfältet mellan 
stad och land och den dynamik dessa livsformer skapade. 
I synnerhet försökte han i sina studier fånga de människor 
vars liv påverkades av förändringens krafter. Förhållandet 
mellan stad och land är ett återkommande tema genom his-
torien och inte minst viktigt för den agrara utvecklingen. 
Hanssens forskning är därför användbar för såväl historiker, 
kulturgeografer, sociologer, ekonomer och etnologer.

Etnologen FD Anders Perlinge har i samarbete med 
Akademiens enhet för de areella näringarnas historia 
(ANH) redigerat en volym 
med texter som tidigare 
funnits spridda på många 
olika håll och varit svåra 
att få tag på. Dessutom 
har Perlinge i en längre 
inledande biografisk arti-
kel placerat in Hanssen i 
det vetenskapliga fält han 
verkade inom. Boken heter 
Åter till Österlen – en tidig 
mikrohistoria. Agrar- och 
socialhistoriska texter i ur-
val. Ett boksläpp kommer 
att arrangeras den 15:e 
november i akademiens 
lokaler.

flyer
ANH har inför den internationella konferensen Rural 
History 2010 tagit fram en informationsflyer på engelska. 
Konferensen, som hölls i Brighton 13–16 september, sam-
lade omkring 250 agrarhistoriska forskare, bland dem flera 
från Sverige. Mer om konferensen kommer i ANH:s ny-
hetsbrev Freja.

Dovring & Hanssen – 
särlingar i nya böcker

(läs den här: http://www.kslab.ksla.se/nyhetsbrev/anh_infoflyer.pdf)

Per Eriksson



5KSLA Nytt & Noterat   •   nr 3  2010

Enligt IPCC, FN:s vetenskapliga klimatpanel, bör de glo-
bala utsläppen av växthusgaser minska med upp till 90 pro-
cent fram till år 2050 (jämfört med 1990) om vi ska ha en 
rimlig chans att begränsa ökningen av jordens medeltem-
peratur till två grader. Ny forskning pekar dessutom på att 
det troligen inte räcker, eftersom forskningen underskattat 
risken för självförstärkande uppvärmning, som när isarna 
smälter och ändrar färg, vilket minskar reflektionen av sol-
ljus.

Av de globala utsläppen av växthusgaser uppgår lantbru-
kets del till cirka 30 procent, från skogsavverkning, produk-
tionsprocesser, markberedning och växtodling. Själva od-
lingsprocesserna står för ungefär hälften av utsläppen. Det 
finns enligt Johan Rockström goda möjligheter att sänka 
utsläppen.

– Det är en stor utmaning vi har framför oss, att ef-
fektivisera lantbruket, snabbt öka skördarna och samtidigt 
minska utsläppen av växthusgaser. Forskning och utveck-
lingsarbete inom konventionellt jordbruk har kommit långt 
när det gäller energieffektivisering och ökade skördar och 
ekologiskt lantbruk har utvecklat växtföljder för biologisk 
näringshantering, metoder för markbearbetning och alter-
nativa energikällor.

Konflikten mellan forskarna inom ekologiskt och kon-
ventionellt lantbruk blir i det perspektivet destruktiv, menar 
Rockström. Ekologisk lantbruksforskning har till exempel 
lyckats ta fram ett bra näringskretslopp, minskat flödena 
av kväve och fosfor och använder organisk gödsel istället 
för handelsgödsel. Ett samarbete kan ta fram nya produk-
tionssystem och kombinera det konventionella lantbrukets 
frontforskning om genteknik för torkresistenta och högt 
avkastande sorter med det ekologiska lantbrukets metoder 
för gröngödsling och jordbearbetning – organiskt material, 
som gynnar mikroorganismer.

– Lösningarna finns och dagens skördeutveckling är po-
sitiv, men tar inga stora kliv och kan inte försörja nio mil-
jarder människor. Det är nödvändigt med tvärvetenskapliga 
lösningar, om vi ska klara de stora utmaningarna.

I Afrika är skördenivån ett ton per hektar för de vik-
tigaste grödorna, att jämföra med det svenska jordbruket, 
som ligger på kanske sju ton per hektar. Många drar fel-
aktiga slutsatser av detta. De tropiska regionerna har fan-
tastiska förutsättningar, men tillgången på vatten är av-
görande. Produktionen skulle kunna bli tio ton per hektar 
– men endast cirka 20 procent av regnvattnet tas tillvara 
för produktion av mat i exempelvis savannregionerna. Åttio 
procent går tillbaka till atmosfären genom avdunstningen. 
Med metoder för att samla regnvatten och minska avdunst-
ningen, system för terrassering och skyddsbevattning och så 
vidare, skulle skördarna öka och mer kol bindas.

Plogen utarmar
Ekosystemet och jordbruket producerar biomassa genom 
fotosyntesen – vatten och koldioxid blir kol, biomassa byggs 
upp, förmultnar och blir mull. Stor mängd kol i marken 
bidrar till biologisk aktivitet och uppbyggnad av jordlagret 
(humus). Övre rotzonen i världens jordar kan bära 700 
miljarder ton kol – det vill säga dubbelt så mycket, som 
mänskligheten släppt ut under hela den industriella eran. 
Mängden kol är avgörande för jordarnas produktivitet.

Under Sveriges tidigare svedje- och trädesjordbruk fick 
skogen ge plats för odling som gav goda skördar – som dock 
minskade snabbt i takt med att grödorna konsumerade den 
näring som tillförts från träd och växter under den före-
gående trädan. När jorden på nytt lades i träda startade 
åter processen att bygga upp kol och näring i marken. När 
svedjejordbruket effektiviserades, och man började vända 
jorden med plog för att motverka ogräs och bereda mark, 
bröts detta kretslopp. Plogen uppfanns i vårt kalla, tempe-
rerade klimat, där nedbrytningen av kol är mycket lång-
sam – låga temperaturer ger liten biologisk aktivitet. Här 
kan jorden vändas många gånger, eftersom kolet finns kvar 
längre. Skillnaden är markant mellan intensivt jordbruk i 
vårt tempererade klimat och i tropiska savannområden i 

tvärvetenskapligt synsätt
för mindre utsläpp
– Demografi, fattigdom och klimat är de stora utmaning-
arna framöver. Jordbruket kan troligen inte expandera så 
mycket mer, eftersom jordens biologiska mångfald måste 
bevaras, menar professorn och globala miljöforskaren 
Johan Rockström.

Jord- och skogsbruket, som släpper ut gigantiska 
mängder växthusgaser, måste gå från att vara en källa för 
växthusgaser till att bli en sänka. Lantbruket understöder 
välfärd och social och ekonomisk utveckling i en värld 
där befolkningen kommer att öka från sju till nio miljar-
der till år 2050.
Text & foto: Ylva Berlin  •  Redigering: Ylva Nordin

Johan Rockström anser att vi har goda möjligheter att minska utsläppen av 
växthusgaser.
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Afrika. Medan humushalten i en svensk åkerjord kan ligga 
på ca 5 procent är den i storleksordningen 0,5 procent i sa-
vannjordbrukets jord, vilket gör stor skillnad på jordarnas 
förmåga att hålla vatten och säkra god rotutveckling och 
näringsupptag hos grödorna. I tropikerna med intensiv sol 
och höga temperaturer förbränns kolet väldigt snabbt.

När jorden bearbetas frigörs det kol som finns lagrat i 
jordlagret. Plöjning gör att syre kommer ned i marken och 
kolet förbrukas. Landskap omvandlas under ett intensivt 
plogbaserat jordbruk med i huvudsak monokulturer, från 
riklig biologisk mångfald och goda möjligheter att hantera 
torka och översvämningar, till jordbrukslandskap där för-
mågan att hantera störningar blivit betydligt sämre. Jordens 
förmåga att hålla vatten och näring avtar. I många länder 
förbrukas grundvattnet och vattendrag töms på grund av 
ineffektiv bevattning samtidigt som mer vatten, näring och 
mark behövs i takt med att befolkningen ökar. Det blir ett 
enormt tryck på mark- och vattenresurserna.

– En viktig lösning på problemet med utarmningen av 
jorden är att inte vända den, säger Johan Rockström. Istället 
för plogen finns idag många plöjningsfria metoder för olika 
former av bearbetning, alltifrån direktsådd till tekniker för 
att luckra upp och öppna jorden utan att den vänds. Fyrtio 
procent av Nordamerikas jordar plöjs inte och i flera latin-
amerikanska länder har plöjningsfria odlingsmetoder ex-
panderat i stor skala.

Denna jordbearbetningsrevolution har lyckats tack vare 
att den kopplats ihop med nya system för gröngödsling – 
kol bildas för att motverka ogräs och utveckla jordstruktur, 
i syfte att förbättra jorden. Vältar krossar växterna, och man 
sår i väldigt tät biomassa. Denna form av biomassabaserad 
jordbearbetning kräver stora mängder vatten, och är svår att 
genomföra i torra regioner. Forskning från östra Afrika vi-
sar dock att det går att införa plöjningsfria odlingsmetoder 
även i savannområden.

gödsel och uppvärmning
Efter plogens intåg och övergivandet av trädesjordbruket 
var nästa agrara revolution uppfinningen av stengärdsgår-
darna, som gjorde att man odlade på ett ställe och hade 
djuren på ett annat. Nattetid samlades djuren in och den 
avföring och urin de lämnade ifrån sig lades ut på åkern – 
kol, kväve och fosfor flyttades från ett område till ett annat. 
Betet blev åkerns moder, genom att näring överfördes via 
djuren från betesmarken till åkerjorden. 

Den tredje revolutionen kom med det industriella jord-
bruket, baserat på fossila bränslen. 

Idag måste näringsläckaget av kväve och den fossila 
resursen fosfor minska. Överskott av kväve leder till över-
gödning i hav, sjöar och vattendrag, som dessutom blir än 
mer sårbara när medeltemperaturen stiger på grund av den 
mänskligt orsakade klimatförändringen. När en övergödd 
och utfiskad sjö värms upp, så finns det risk för att hela 
ekosystem slås ut. Förutsättningarna för liv försvinner.

Även fosforläckage från jordbruket bidrar till övergöd-
ningen. Den linjära kväve- och fosforhanteringen – impor-
terad näring – är ett stort problem i vår avloppshantering 
och våra vattendrag. 

Människans tillförsel av kväve till landskap och kustzo-
ner kommer i huvudsak via atmosfären, från produktionen 
av handelsgödsel – en energikrävande i huvudsak oljedriven 
process, som ytterligare bidrar till den globala uppvärm-
ningen. Uttaget av kväve leder till utsläpp av kväveoxider, 
en väldigt stark växthusgas, i atmosfären och ger problem 
i både produktionsledet och förbrukningsskedet. Mycket 
kväve går förlorat till atmosfären, näring jordarna behöver. 
Forskarna letar efter metoder som kan sänka förlusterna 
respektive minska beroendet av handelsgödsel.

Hur kan vi sänka utsläppen från det svenska jordbruket?
Johan Rockström:
• Minska användningen av plogen. Det är en stor och out-

nyttjad potential som minskar energiuttaget och pack-
skadorna betydligt. Traktorerna behöver inte vara så sto-
ra och avancerade vilket sparar tid, bränsle och pengar.

• Mindre användning av handelsgödsel minskar övergöd-
ningen och utsläppen av växthusgaser. Det ekologiska 
lantbrukets bruk av växtföljder och gröngödselgrödor 
ökar produktiviteten, erfarenhet väl värd att ta tillvara. 
Forskning visar att att ekologiskt lantbruk kan vara ef-
fektivare, både när det gäller omsättning av näring och 
minskat näringsläckage per enhet producerad mat.

• ”Närodlat” är bra som markering för hur vi ska leva och 
självfallet det bästa alternativet om man odlar effektivt 
avseende energi och ekosystem. Men transporten av mat 
är en relativt liten miljöbov jämfört med produktions-
processen, varför närodlat kanske inte är så viktigt som 
många tror. Tomater odlade utomhus i Spanien kan vara 
bättre för miljön än tomater som produceras i växthus 
här.

• Hushållsavfall kan bli organiskt material, humus och 
mull. Vi köper kött från Brasilien och låter renat avfall 
från människan gå ut i Östersjön – näring från tropiska 
regioner tas till Sverige och släpps ut i vår natur. Vi lagrar 
upp näring via import. Gödsel skulle kunna bli en billig 
och bekväm handelsprodukt, om priset på handelsgödsel 
inte var så lågt.

• Hela processen är intressant, från planta till mat. Mycket 
går förlorat under produktionsprocessen, i utvecklings-
länderna upp till 25 procent. Ett exempel är grisproduk-
tionen. För varje enhet in kommer 0,2 gris ut. Grisköttet 
bearbetas, förpackas och transporteras med stora insatser 
fossil energi. Produktionen av spannmål för spannmåls-
ätande djur som gris ger ett gigantiskt fotavtryck, stora 
utsläpp av växthusgaser. En variant är att sluta äta kött 
från industriellt producerade grisar. Betande djur är mer 
resursekonomiskt, ett fenomenalt sätt att producera kött 
eftersom människan inte äter gräs. 
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– Vad som är kvalitet definieras alltid 
av användaren, inledde moderatorn 
Johan Lindman, Stora Enso Skog.

Arrangörerna hade därför bett en 
representant för vardera trämekaniska 
industrin, cellulosaindustrin och den 
nya framväxande ”gröna kemin” att 
lägga fram sina önskelistor. Vad de vill 
att skogen ska leverera, dels år 2030, 
det vill säga i relativ närtid, när mer-
parten av råvaran kommer från träd 
som redan står därute i dag, dels år 
2080, när råvaran kommer från helt 
nya träd, som ännu inte har planterats. 

– För byggindustrin är det viktigt 
att träprodukterna är förutsägbara, 
formstabila, materialeffektiva och be-
ständiga, menade Erik Serrano från 
Linnéuniversitetet i Växjö. Då klarar 
träet konkurrensen från andra mate-
rial. Det handlar också mycket om att 
bli bättre på att kommunicera träets 
egenskaper och fördelar till byggare 
och konsumenter. 

På kort sikt handlar det om att 
förbättra mätningen och klassningen 
i skogen och att öka samarbetet mel-
lan skog och byggindustri så att skogs-
ägarna levererar de dimensioner byg-
garna vill ha. 

– På längre sikt vill vi ha en mer ho-
mogen råvara, det ska t ex vara mind- 
re variation mellan träd från olika 
växtplatser, fortsatte han. 

– För cellulosaindustrin är körbar-
het, ljushet, och tryckbarhet viktiga 
egenskaper, sade Lars Wågberg från 
KTH. Vi vill också ha en vedråvara 
som medger en effektiv återanvänd-
ning av fibrerna. På längre sikt vill vi 
ha mindre variationer mellan höst- och 
vårved. Och ved där fibrerna är lätta 
att frigöra. 

– Biobaserade kemikalier kommer 
nu starkt, sade Pedro Fardim vid Åbo 
Akademi. De kan tillverkas genom 

framtidsskogens kvalitet



  Vad ska egentligen skogen producera och leverera? Vilka kvalitetsegenska-
per är viktiga för skogindustrin på kort och lång sikt? Det var den övergri-
pande frågan för seminariet ”Framtidsskogens kvalitet” som arrangerades 
av KSLA och IVA gemensamt den 22 april. Det gavs inga absoluta svar, men 
”mindre variation i råvaran”, och ”ved som möjliggör en effektiv friläggning 
av fibrerna” var några återkommande önskemål. 
Text: Carl Henrik Palmér  •  Foto: Fotoakuten

syntes, i bioraffinaderier och genom 
extraktion. 

Kemikalieindustrin vill framförallt 
ha mycket råvara – en hög tillväxt i 
skogen är därför viktig kvalitetsvaria-
bel, både på kort och på lång sikt. Vi 
kan också tänka oss att man i framti-
den odlar skräddarsydda träd för till-
verkning av specifika kemikalier. 

– Tack vare den långsiktiga gene-
tiska förädlingen av skogsträd kom-
mer framtidsskogen att växa bättre än 
dagens skog, sade Lars Wilhelmsson, 
Skogforsk. Men de enskilda trädens 
egenskaper kommer inte att föränd-
ras så mycket. Redan i dag finns det 
en mycket stor variation – framförallt 
mellan olika bestånd med olika växt-
förutsättningar. Men det finns även 
en stor variation mellan träd i ett och 
samma bestånd. Morgondagens träd 
kommer därför till den helt övervä-
gande delen att rymmas inom dagens 
variation i egenskaper. 

En högre tillväxt påverkar dock 
trädens genomsnittliga egenskaper 
något. Om vi antar att skogen på sikt 
växer 30 procent bättre än dagens sko-
gar, så kommer t ex böjhållfastheten 
för sågade trävaror att minska med 3 
till 6 procent, och massautbyte för ke-
misk massa också att minska med 3 till 
6 procent. 

Redan i dag kan skogen leverera en 
mer homogen råvara – om industrin 
vill ha det och är villig att betala för 
extraarbetet. För det går att sortera 
virket efter egenskaper och styra råva-
ran till den industri som kan utnyttja 
den bäst. Sorteringen kan antingen ske 
på beståndsnivå, där man låter trädens 
genomsnittliga egenskaper styra desti-
neringen till industrin, eller på träd-
nivå, där varje stock eller bit får sin 
optimala förädling.

– På sikt kommer forskarna att 
kunna skräddarsy träd med speci-
ella egenskaper, både för traditionell 
skogsindustri och för den gröna ke-
miska industrin, sade Curt Almqvist, 
Skogforsk. Men det är en mycket lång 
väg dit. Forskningen är bara i sin linda 
i dag, hittills har man dessutom mest 
arbetat med trädslaget poppel. Arbetet 
med gran har precis börjat. 

Däremot kan man i relativ närtid 
skapa mer homogena skogar genom att 
plantera enskilda kloner, menade han. 

– Det är svårt att få bra kvalitet 
på planterad tall, sade Pelle Gemmel, 
skogsvårdschef vid SCA Skog. Den 
blir ofta krokig, dessutom blir det 
många grenar och grova grenar med 
dagens planteringsförband. Och det 
är inte nog med det, älgen omöjliggör 
i dag all kvalitetsproduktion av tall på 
många marker. 

Då är det bättre med granen. På 
rätt marker är det ett säkert trädslag, 
det växer snabbt och rakt. Rötan är 
dock ett jätteproblem. 

Den avslutande frågan till före-
dragshållarna var: Vad tror du att den 
svenska skogen kommer att användas 
till år 2080? Alla visade en sund öd-
mjukhet inför det långa tidsperspek-
tivet, men flertalet lutade nog åt att 
”vi kommer att plocka loss fibrerna ur 
veden och använda dem på ett listigt 
sätt”. Men sågade trävaror kommer 
säkert att vara i flitig användning även 
2080, avslutades diskussionen. 
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illinois



Vi upplevde några intensiva dagar som gäster vid University of 
Illinois, Urbana-Champaign, Springfield. Programmet 
innefattade ett stort antal formella och informella möten. 
Initiativet till inbjudan kom från KSLA-ledamoten Börje 
Gustafson som inspirerats av ”Edens Lustgård – tur och 
retur”1 och ville förmedla rapportens tankar om vägar till 
ett hållbart naturbruk till deltagarna i ”Green Sweden Day” 
men också till andra grupper med anknytning till UI.

Höjdpunkten var naturligtvis ”Green Sweden Day” som 
anordnades för att uppmärksamma det svenska ordförande-
skapet i EU. Vi föreläste där om vår gemensamma vision om 
ett hållbart, resursbevarande och miljövänligt jordbruk som 
grundar sig på att man tar till vara den moderna biologins 
alla möjligheter (inklusive genteknik). Peters föreläsning 
handlade främst om möjligheterna och hur man kommu-
nicerar nya vetenskapliga framsteg till allmänheten, medan 
Torbjörn främst koncentrerade sig på att beskriva det euro-
peiska politiska och opinionsmässiga haveriet när det gäl-
ler genteknik, vad vi kan lära av misstagen och hur vi kan 
komma vidare. Vi vågar påstå att denna dag blev utmärkt 
reklam för Sverige.

Dagen efter ägnades helt och hållet åt ett besök vid 
Campus i Springfield, där bl a University of Illinois s k 
Extension Service (universitetets utåtriktade rådgivnings- 
och utbildningsverksamhet) är lokaliserad. Vi föreläste där 
dels för ett stort antal rådgivare inom jordbrukssektorn, dels  
för ett stort antal studenter inom jordbruks- och miljöområ-
det. Föreläsningarna sändes på videolänk till andra platser 
i Illinois, förutom att vi hade ett intresserat och frågvist 
auditorium i själva lokalen i Springfield.

Återigen presenterade vi våra visioner om ett uthålligt 
jordbruk där man använder kunskaper om naturens egna 
innersta mekanismer för att bemästra näringsläckage, ska-
degörare och andra problem. Intresset var påtagligt och 
frågestunden blev nästan lika lång som själva föreläsnings-
tiden. Det var frapperande hur öppna de praktiskt arbe-
tande rådgivarna var för alla de möjligheter som t ex gen-

I oktober 2009 besökte KSLA-ledamöterna 
Torbjörn Fagerström och Peter Sylwan Uni-
versity of Illinois (UI), USA. De var inbjudna 
att gästföreläsa under ”Green Sweden 
Day” som arrangerades för att uppmärk-
samma Sveriges ordförandeskap i EU. 

Besöket vid UI kombinerades med stu-
diebesök på Institute of Genomic Biology 
vid UI och på Land Institute i Salina, Kan-
sas (se nästa sida).
Text: Peter Sylwan

tekniken innebär, möjligheter som vi har svårt att tala om i 
Europa utan att en besvärande polarisering uppstår. Filmen 
”Älskade Lilla Gris”2 från Vetenskapslandet som beskriver 
KSLA-ledamotens Gun Ragnarsson metod att hålla sug-
gor och föda upp smågrisar väckte påtagligt intresse och 
intensiv diskussion.

Efter besöket i Springfield föreläste Peter för veteri-
närstudenter vid UI om ”How to Communicate Science”. 
Slutligen ska nämnas att av de olika möten och studiebesök 
som vi ägnade de sista dagarna åt var det ett som gjorde ett 
särskilt starkt intryck. Det var ett improviserat besök vid 
Institute of Genomic Biology (IGB), en sammandragning 
av all biologi på campus som på ett eller annat sätt använder 
genomik i sin forskning. Institutet leds av den synnerligen 
dynamiske KSLA-ledamoten Harris Lewin och i styr-
gruppen sitter bl a KSLA-ledamoten Leif Andersson från 
Uppsala. Bland emeriti vid Institutet märks Carl R. Woese 
som fick Crafoord-priset för sin upptäckt av en tredje hu-
vudstam på livets träd, nämligen Archaea.

IGB imponerade stort, inte bara genom sin storlek och 
sina resurser, utan främst för den breda vetenskapliga an-
sats som forskningen där representerar. Huvudspåret är att 
verkligen ligga i frontlinjen av vår tids genomik- och mo-
lekylärbiologiska forskning – inklusive bioinformatik och 
biofysik – med huvudinriktning att låta sig inspireras av 
naturens/biologins egna metoder och mekanismer för att 
nå fram till hållbara produktionsmetoder. Här samlas under 
ett tak och under en gemensam ledning grundläggande och 
tillämpad forskning inom biologi, agrikultur, medicin och 
veterinärmedicin – uppenbarligen utan att några fakultets- 
eller andra gränser sätter några käppar i hjulen. Ett besök 
på IGBs hemsida http://www.igb.illinois.edu/index.html re-
kommenderas starkt. Här finns ett koncept som bygger på 
öppenhet gentemot andra discipliner som vore väl värt att 
ta efter i Sverige. I både Uppsala, Umeå och Lund/Alnarp/
Malmö finns förutsättningarna!

1. Edens Lustgård Tur och Retur, KSLAT nr 3, 2008. Rapporten presenterades på KSLA-seminariet ”Röster om Eden” hösten 2008. Program, några av 
powerpoint-presentationerna vid seminariet och skriften finns numera på KSLA:s hemsida http://www.ksla.se. Rapporten finns också översatt till engelska. 
”Return to Eden”, KSLAT nr 4, 2009.
2. Filmen kan ses här: http://www.gu.se/media/tidningar-och-tv-vid-gu/digitalamedier/videoarkiv/. Sök på Grisuppfödning.

ledamöter ”på korståg” i Usa



9KSLA Nytt & Noterat   •   nr 3  2010

Det är kanske ingen bra idé – att gå 10 000 år bakåt i ti-
den för att komma till framtiden? Det låter ju både kon-
servativt, ovetenskapligt och nostalgiskt – minst sagt. Men 
om den idén har respektabla Scientific American1 skrivit en 
sjusidig artikel. Och världens kanske mest respekterade ve-
tenskapliga tidskrift Nature2 har utnämnt idéns ivrigaste 
förespråkare Jerry Glover till en av fem forskare som kan 
rädda världen. Det säger kanske något om trovärdigheten 
och substansen i denna framåtsyftande kräftgång. 

Det var förstås från Scientific American och Nature som 
denna inspiration från tiden innan vi blev bönder också le-
tade sig in i ”Edens Lustgård – tur och retur”. På väg till 
University of Illinois passar vi på att besöka källan; Land 
Institute i Salina och dess forskningschef. Det här är berät-
telsen byggd på hans vision. 

stabila perenner
För 10 000 år sedan – det var då vi blev bönder. Innan dess 
levde vi på bär och blad, rötter och nötter, ett och annat ka-
daver – och insamlade frön från vilda växter. Frön som i de 
flesta fall kom från växter som var fleråriga. Att vara flerårig 
– perenn – är ju en av naturens smarta strategier för att låta 
en växt bita sig fast på en fördelaktig plats. Övervintrande 
rötter står emot storm och regn, garanterar tidig start på 
våren och ger den spirande unga plantan tillgång till vat-
ten och näring från flera meter djupa jordlager. Frönas roll 
i överlevnaden är att medge spridning till nya fruktbara 
markområden. Mellan 80 och 90 procent av alla jordens 
kärlväxter håller sig med denna dubbla överlevnadsstrategi 
av både hängslen och livrem.

lättfotade annueller
De annuella har en annan strategi. De satsar på snabbhet. 
De är överlägsna att snabbt gro och slå rot varhelst det blir 
en lucka bland perennerna. Det betyder att där människan 
rastar för lite längre tid, hugger ner träd och eldar för mat 
och värme, gräver efter rötter och skördar örter – där upp-
står det ”störningar” i ekosystemen som ger de snabbfotade 
annuellerna en chans.

en ny grön revolution
Vid sin vistelse i USA med anledning av ”Green Sweden 
Day” gjorde ledamöterna Peter Sylwan och Torbjörn Fa-
gerström ett studiebesök på Land Institute i Salina, Kan-
sas, där man forskar på att få fram perenna jordbruksväx-
ter. Där träffade de bland andra institutets forskningschef 
Jerry Glover.
Text & foto: Peter Sylwan

– Kanske fanns det en viss övervikt av annueller runt 
människans – också tillfälliga – rast- och boplatser, säger 
Jerry Glover när vi frågar honom om hans 10 000 år gamla 
idéer.

Den kvinna – för det var säkert en kvinna – som kom 
på att det var bättre att så frön och skörda från växter sam-
lade på en liten markplätt än att jaga runt efter frön från 
vilda växter hade alltså relativt sett fler annuella än perenna 
växter att välja på. Och på den vägen är det, menar Jerry 
Glover. Med bruket att så frön och med ett mera bofast 
leverne uppstod ett starkt urvalstryck till förmån för växter 
med allt större frön som inte drösar förrän det är dags för 
skörd och där det är lätt att skilja agnarna från vetet. Och 
där står vi nu med tre stora sädesslag – ris, vete och majs – 
som måste sås om år efter år, som svarar för bortåt 80 pro-
cent av mänsklighetens kaloriintag och som odlas på mer 
än 50 procent av världens åkrar. Det har egentligen aldrig 
varit hållbart – trots att det pågått och försörjt en växande 
världsbefolkning i 10 000 år. 

den virtuella prärien
Om Jerry Glover får bestämma och hans forskning blir 
framgångsrik driver vi i framtiden ett jordbruk som fung-
erar som prärien (eller för den delen skogen). På den bru-
kade prärien fångar gräset in mer kväve och kol ur luft och 
jord och omvandlar det till mera protein och kolhydrater i 
skördat hö än vad dagens spannmålsskördande bönder kla-
rar av att fånga in och binda i den tröskade kärnskörden. 
Och denna årliga skörd har kunnat pågå i åtminstone 100 
år enligt Jerry Glovers forskning – utan att man tillfört ett 
enda kilo ny näring eller behövt nyttja plogar eller andra 
redskap för jordbearbetning. Tala om hållbar produktion!

Jerry Glover på väg att tämja wheatgrass.
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Jämförelsen är måhända en smula orättvis. Han jämför 
ju päron med äpplen – hela höskörden mot enbart kärnskör-
den. Men en jämförelse av hela biomassan från en svensk 
skog med hela biomassan på åkern pekar åt samma håll. 
I skogen produceras ca 17 ton torrsubstans i stam, grenar 
och barr jämfört med 12 ton från kärna och halm, trots 
att spannmålen i Glovers forskning får ca 70 kg kväve per 
hektar och den svenska åkern bortåt 120 kg. Den mest in-
tressanta frågan är förstås var gräset och skogen får sin nä-
ring ifrån. Vittring av marken och nerfall från luften räcker 
inte till, ens om man därutöver räknar allt kväve som kan 
tänkas fångas in från luften av kvävefångande ärtväxter. 
Kvävebudgeten stämmer inte i alla fall; det finns mycket 
mer näring i gräset än vad som faller ner från himlen eller 
fångas av ärtväxterna. 

Jordens kvävefångare
Svaret på gåtan är jordens kvävefixerande bakterier. Dessa 
klarar sina egna behov genom att fånga in luftens kväve 
och dela med sig en smula medan de lever men framför 
allt när de dör. Då bryts de ner, kvävet rinner ut i marken 
och sugs upp av växternas rötter. Hela detta raffinerade 
och effektiva återbruk krossas brutalt när plogen vänder 
upp och ner på marken. Men så länge det fungerar ger de 
också svaret på gåtan hur ett naturligt ekosystem kan vara 
så mycket mer produktivt, effektivt och miljösäkert än ett 
konstgjort. I mark som är genomvävd av djupa rötter tas 
alltid den frigjorda näringen om hand, men på åkrar där det 
odlas annueller – vare sig dessa är vår- eller höstsådda – är 
markmikroberna igång och bryter ner organiskt material 
och släpper ut näring i markvätskan långt före och långt 
efter det att det finns några växtrötter som kan ta vara på 
rikedomarna. Och så rinner de bort – motsvarande 30–50 
procent av vad man lägger på. Oavsett om det är konst-, 
grön- natur- eller kompostgödsel.

Jerry Glovers dröm är att kunna flytta ut skogen och 
prärien på åkern. Han vill gå tillbaka till ursprunget och 
odla perenna grödor. De tre stora – vete, ris och majs – var 
en gång antingen själva perenner eller har nära släktingar 

som är det. Glover hävdar att i ursprungstillståndet är det 
inte särskilt stor skillnad i storlek mellan fröna från peren-
ner och annueller. Om man nu har kunnat förädla fram 
dagens annuella jättekolvar, risvippor och veteax måste det 
också gå att göra med perenna växter.

fördel roten
Den invändning han genast får är förstås den välkända: Om 
växten ska satsa på rötterna också – då blir väl det ingen 
kraft och näring till de frön vi vill ha?

– Visst, säger Jerry Glover. Så tänker alla. Och konflik-
ten finns där. Men tänk ett steg till säger han. Det är ju 
egentligen de annuella som har problem med konkurrensen. 
Det är ju de som ska klara konststycket att både producera 
rot och frö under en kort växtsäsong. 

Och så är det förstås. Perennerna har ju redan sina röt-
ter där, levande och kraftiga ner till ibland tre meters djup 
i jorden. Visst, det behövs energi för att förnya också dem, 
men den energiåtgången är blygsam jämfört med att bygga 
ett helt nytt rotsystem. Och den stora fördelen med att ha 
rötterna på plats handlar om tid, temperatur, vatten och 
näring. Så fort solljus och marktemperatur tillåter det kan 
perennen börja växa på våren och rötterna kan börja pumpa 
vatten och näring från jorden i en takt som en vårsådd gröda 
möjligen kan nå upp till mot mitten av sommaren. Skulle 
någon försöka så en vårgröda vid den tidpunkt när övervint-
rarna börjar växa skulle fröet ruttna i marken. Sådden får 
vänta tills marken är tillräckligt varm. Det ger perenner ett 
försprång på mer än en månad – kanske två. 

naturens motståndskraft
Nästa invändning: Men angreppen då? Vårt jordbruk är 
ett ”run-away-agriculture”. Ett smitarjordbruk. En av 
växtodlingens mest omhuldade heliga kor är att växelbruk 
och växtföljd är nödvändigt för att bemästra angrepp från 
skadliga organismer – genom att byta gröda ”smiter vi” från 
skadegörarna. Det systematiska växelbruket mellan träda, 
åker, vall, spannmål och rotfrukter var den verkligt stora 
jordbruksrevolutionen på 1800-talet som gav mer mat åt 
miljoner. En sådan reform och praktik ifrågasätter man inte 
ostraffat. Och dessutom beror de naturliga ekosystems ef-
fektivitet delvis på deras mångfald av olika arter. Vårt växel- 
bruk kan ju ses som en mångfald över tiden? Åker hela 
denna helighet ut med perennerna?

För Jerry Glover är mångfald och växelbruk inte en ideo-
logisk fråga. Det är en praktisk. Han vill veta varför den är 
bra och vad mångfalden består av – egentligen.

– Mångfalden i skogs- och gräsmarker är inte särskilt 
stor om man bara ser till växterna, säger han. Den stora 
mångfalden finns under jorden. Och det är ju den vi förstör 
med plogen.

Kan vi odla samma växt år efter år utan att störa mark-
mikroberna är han säker på att vi bygger upp en mångfald 
där mikrober och växter bildar ett fungerande ekosystem.

sept dec Mars Juni

Annuellt vete (till vänster i varje panel) och perennt wheatgrass.
Källa: Land Institute.   
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korsningsstrategi
Så nu är växtförädlare på många ställen i världen i gång med 
att försöka skapa fungerande perenna grödor. Jerry Glover 
och Land Institute följer två spår. Längs det ena korsar 
de vilda fleråriga släktingar med ettåriga jordbruksväxter. 
Längs det spåret arbetar de med sorghum, solros och ris. 
Längst har de kommit med sorghum där de via korsning 
och återkorsning har fått plantor som ser lovande ut, som 
både ger någorlunda fröskörd och orkar med att växa till-
baka efter skörd och övervintra till nästa år.

De har också lyckade vetekorsningar i projekt tillsam-
mans med Washington State University. I det projektet 
har de exempel på perenna veteplantor som ger 70 procent 
av det annuella vetets skörd. Inte så imponerande, kan det 
tyckas, med tanke på att jämförelseskördarna bara är ca 5 
ton/ha. Men å andra sidan sparar man in rejält på gödsel, 
växtskyddsmedel och, framför allt, på traktorbränsle, så det 
kan hända att detta nya vete är lönsamt att odla för den 
enskilde bonden redan idag. Problemet är härdigheten. I 
både Washington State och i Kansas klarar plantorna att 
återväxa och övervintra, men i Kansas klarar de inte den 
torra sommaren. Så det finns en del kvar att göra.

tämja de vilda
Längs det andra huvudspåret försöker man domesticera – 
”tämja” – vilda perenner som har frön stora och bra nog 
för att kanske kunna bli en ny spannmålsgröda. Den växt 
de arbetar med är vetesläktingen intermediate wheatgrass 
(Thinopyrum intermedium) som nu i oktober efter skörd väx-

Framtidens spannmålsfält? Wheatgrass i oktober efter skörd.

er i stora tuvor på deras försöksfält. Kärnorna är förvisso 
mycket mindre än vetets, men de innehåller gluten, mjölet 
är smakligt, pannkakorna får godkänt och hoppet finns om 
att både kunna öka skörden och ge detta wheatgrass ve-
testatus. I växthuset växer också lyckade korsningar mellan 
wheatgrass och vanligt vete.

Ur genetisk synpunkt är perennitet en komplex egenskap 
där många gener spelar många roller. Inte desto mindre ser 
det ut som om vissa genområden som går att identifiera 
med modern genteknik är viktigare än andra. Genteknikens 
roll i detta jordbruksdrama handlar framför allt om att dels 
använda markörer för att se om man har med sig de rätta ge-
nerna i förädlingen och dels att kunna flytta över bestämda 
gener och egenskaper från de vilda släktingarna när man 
väl lyckats göra en lyckad perenn hybrid eller lyckats göra 
odlingsväxt av en vildväxt.

när kommer framtiden?
Och hur lång tid tar det innan vi får se odlingsvärda pe-
renna grödor? 25–50 år tror Jerry Glover! För lång tid? Tja, 
det beror ju på hur man ser det. Nyss var det ju 1984! Och 
visionen kan väl vara värd att satsa och vänta på. Åkrar 
med vete, korn, havre, majs odlade som vore de en virtuell 
vall eller skogsmark. Plogen är borta. Marken oförstörd. 
Rötterna djupa. Resistensen inbyggd. Ogräsen utkonkurre-
rade. Mångfalden rik. Djurlivet större. Gödslingen onödig 
– eller i varje fall inte större än vad som krävs för att precis 
ersätta det som försvinner med grödan. 
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Det skogsseminarium som KSLA:s Kommitté för interna-
tionella skogsfrågor arrangerade i slutet maj visade på 
ett tydligt sätt var de europeiska skogsfrågorna befin-
ner sig i dag, och hur dessa kan påverka Sverige. Här 
sammanfattar kommitténs ordförande Björn Lundgren 
seminariet.
Text: Björn Lundgren

Vid seminariet tog Åke Barklund i sitt välkomst- och in-
ledningstal omedelbart upp en väsentlig aspekt av möjlig-
heterna att bedriva någon form av gemensam europeisk 
skogspolitik. Han berättade om ett besök hos en portugisisk 
skogsbonde, vars skog, eller snarare spridda trädbevuxna 
skogsdungar, användes för uppfödning av tjurar, produk-
tion av kork, pinjenötter och brännved, samt för betald cam-
ping och andra friluftsaktiviteter. Kontrasten till en svensk 
skogsägares produktion av timmer och massaved satte fo-
kus på det faktum att förutsättningar och mål med sko-
gar och skogsbruk väsentligt skiljer sig mellan olika delar 
av Europa, något som i stort sett alla talare vid seminariet 
återkom till. 

Sten Nilsson redovisade en extern utvärdering som 
IIASA gjort av ”Ministerkonferensen för skydd av Europas 
skogar” (MCPFE eller ”Forest Europe” som det bytt namn 
till).

– Denna utvärdering är den första som den snart 20 år 
gamla MCPFE genomgått. Att inte ha regelbundna och 
oberoende utvärderingar kan ha varit skadligt för processen 
och MCPFE:s arbete, menade Sten Nilsson.

IIASA var positiv till mycket av MCPFE:s arbete, men 
pekade i flera av sina observationer på ett starkt behov för 

MCPFE att förstärka sin organisation, sina mål och rele-
vansen och effektiviteten i sitt sätt att arbeta.

– MCPFE indikerar i en kommentar att utvärdering-
ens alla rekommendationer inte helt gillas, avslutade Sten 
Nilsson och noterade samtidigt att inte mycket har gjorts 
som antyder att man börjat genomföra rekommendatio-
nerna. 

Skogsstyrelsen har gjort en konsekvensanalys av Forest 
Europe (MCPFE) på uppdrag av Jordbruksdepartementet. 
Björn Merkell redovisade den och EU-kommissionens 
grönbok om skydd av skog och informationssystem. Han 
konstaterade att skillnaderna är mycket stora mellan Nord- 
och Sydeuropa på hur skogar sköts och vad man har för mål 
med sin skötsel.

– Därför är det viktigt att man betonar att subsidiari-
tetsprincipen ska fortsätta att gälla i skogsfrågor. De förslag 
som åter börjar läggas fram om en bindande skogskonven-
tion för Europa, t ex inom Forest Europe och som antyd-
ningar i EU-kommissionens grönbok, skulle ha ett tvek-
samt mervärde för Sverige, ansåg Björn Merkell. 

Christofer Fjellner beskrev hur skogsfrågorna hanteras i 
EU-parlamentet och betonade att intresset där för skogsfrå-
gor är begränsat eftersom skogen inte är ett EU-gemensamt 
område, som jordbruk och fiske är. Han berättade också 
om ”dragkampen” inom Kommissionen och i Parlamentet, 
mellan miljö- och jordbruksinstitutioner och kommittéer, 
om var skogsfrågor hör hemma.

– Den svenska skogssektorn måste vara klar över vad en 
europeisk skogsdiskussion bör ha för utgångspunkter, vad 
vi vill åstadkomma, och sedan driva frågorna hårt och länge 
– helt enkelt ”tjata”, sade han.

– För egen del anser jag att det faktum att utgångspunk-

Vägval för den svenska skogssektorn
Hur ska Sverige agera i det europeiska samarbetet? 

de europeiska skogsfrågorna har varit i fokus för möten anordnade av KSLA:s internationella skogskommitté många 
gånger under de senaste 10 åren: 
2001 – seminariet ”EU och EMU – broms eller draghjälp för skogen?” (tillsammans med KSLA:s EU-kommitté)
2004 – seminariet ”Synpunkter på en framtida skogspolitik i EU – vilken väg bör svenskt skogsbruk välja?”
2005 – seminariet ”Behöver vi en europeisk och global skogspolitik?”
2005 – informationsträff om ”European Forest Sector Outlook Study”
2008 – en serie seminarier, varav två direkt berörde europeiska frågor: ”Effekten av EUs energipolitik på svenskt jord- och 
skogsbruk” och ”Förnybar energi – möjligheter att klara EU:s mål” (tillsammans med KSLA:s Energikommitté)
2009 – seminariet ”EU, skogen och det svenska ordförandeskapet” (inför Sveriges ordförandeskap i EU) 

kommittén för internationella skogsfrågor fortsätter att bevaka, diskutera och informera om de europeiska skogsfrågorna. 
Bevakningen har stärkts genom det nyligen inrättade Sekretariatet för Internationella Skogliga Frågor vid KSLA. Ett 
första steg i Sekretariatets arbete är skriften ”Skogspolicy på pan-europeisk och EU-nivå – en översikt” (sammanställt 
av Lisa Holmgren). Den är en del i en sammanställning av alla internationella skogsprocesser och konventioner som blir 
färdig höst.
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terna i skogsdiskussionen oftast är baserade på reella eller 
förmenta ”hot” mot skogen, som klimat, illegal avverkning 
och handel, förlust av biodiversitet m m – men aldrig på ho-
tet av för mycket lagstiftning! – är kontraproduktivt. Det är 
bättre att basera sina utgångspunkter i skogens potentiella 
ekonomiska och miljömässiga nytta, fortsatte Christofer 
Fjellner, som också påpekade att, vare sig vi vill det eller 
inte, mycket tyder på att vi går mot en policy för skogsfrå-
gor, som delar av miljö-, jordbruks/landsbygds-, och han-
delsfrågor.

kommentarer
I sin kommentar till de tre huvudtalarna, antydde Lovisa 
Hagberg att WWF har en mer positiv inställning till en 
”legally binding agreement” (LBA) i europeiska skogsfrågor 
än de andra talarna och institutionerna som närvarade vid 
konferensen. Hon tryckte på behovet att klargöra vad en 
sådan konvention ska innehålla, hur den ska implementeras 
och för vem den ska gälla (stater eller enskilda skogsägare).

– WWF:s fokus i skogsfrågor ligger mer på ekosystem 
och kollektiva tjänster än på produktion – inte för att pro-
duktion är oviktigt men för att vi anser att det ligger utanför 
WWF:s mandat och kompetens, sade hon. 

– I det familjeägda skogsbrukets perspektiv är helhets-
synen, uthålligheten och förutsägbarheten i skogsfrågorna 
väsentliga, förklarade Lennart Ackzell.

Han betonade betydelsen av lokal policy i skogsfrågor, 
ibland inte bara nationell utan även sub-nationell policy.

– För skogsägarna bör subsidiaritetsprincipen förbli 
grunden för behandlingen inom EU av skogliga frågor. 
Detta och en fortsatt fri handel med skogliga produkter är 
en av Europas livsnerver, sade Lennart Ackzell. 

Mårten Larsson presenterade en karta från European 
Forest Institute (EFI) över skogarnas utbredning i Europa. 
Den visade klart Nordens och Rysslands helt domineran-
de betydelse i skogsarealhänseende. Han tryckte också på 
kopplingen till skogarnas ekonomiska betydelse i Norden: 

– Denna aspekt kommer ofta bort i de europeiska och 
internationella diskussionerna om skog, som alltför mycket 
domineras av miljö- och klimatfrågor i dag – även skogs-
bruk och skogsindustri verkar behöva ”skyddas” i dag!

– Vi inom Skogsindustrin vill betona behovet av na-
tionell lagstiftning och att EU fortsätter att respektera 
att skogsfrågor lyder under subsidiaritetsprincipen, sade 
Mårten Larsson till sist.

Under rubriken ”Kompassriktning för Sverige” avrun-
dade Lars Olsson från Jordbruksdepartementet kommenta-
rerna till föredragen. Han berättade om regeringens och 
departementets stärkta arbete med internationella och eu-
ropeiska skogsfrågor:

– Vi har bl a förstärkt den internationella analysenheten 
på departementet från 2,5 tjänster till snart 7 stycken, vi har 
etablerat ett ”Forum för förankring”, och lanserat projektet 
”Framtida skogspolitiks inriktning inom EU och paneuro-
peiska skogsregionen”.

Avslutningsvis betonade Lars Olsson att Sveriges syn-
punkt är att ”skogspolitik är en nationell angelägenhet”. 



14 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 3  2010

– Vi har haft utrymme att dela ut drygt 
ett par miljoner kronor per år de se-
naste åren men har ofta haft brist på 
ansökningar om stöd till kvalifice-
rade projekt. Det tycker vi är tråkigt. 
Fler forskare borde vara medvetna om 
SLO-fondens möjligheter, säger Björn 
Sundell. 

Fonden statuerar att stödet ska an-
vändas till forskning och utveckling 
inom mekanisering och byggnads-
verksamhet inom jord- och skogsbru-
ket med särskilt företräde för arbets-
miljöförbättrande åtgärder. När det 
gäller projekt som avser skogsbruket så 
ska skogsbruket försiggå i anslutning 
till jordbruk för att kunna få anslag.

Man kan söka anslag ur fonden två 
gånger per år, ansökningarna ska vara 
inne per den 1 november och per den 
1 april.

Normalt brukar det komma in ett 
30-tal ansökningar vid varje ansök-
ningstillfälle, vilket är ganska mycket. 
I en del fall ligger ansökningarna utan-
för fondens ändamål vilket får till följd 
att nämnden tvingas avslå dessa an-
sökningar. För att få anslag krävs, för-
utom att ansökan ligger inom fondens 
ändamål, att det är fråga om kvalifice-
rade projekt. Björn Sundell tror att en 
anledning till bristen på kvalificerade 
ansökningar kan vara att det är för få 

forskningsinstitutioner som 
ägnar sig åt denna typ av ar-
betsmiljöfrågor idag. Hittills 
är det framförallt forskare 
verksamma inom SLU, JTI  
Svensk Maskinprovning och 
Skogforsk som fått projekt-
anslag.

– Vi ser gärna att insti-
tutioner som idag inte söker 
pengar hos oss men som har 
intresse för skogs- och jord-
bruksfrågor kommer med 
ansökningar. Och vi tycker 
det skulle vara roligt att få 
in fler små innovativa pro-
jekt på dessa områden, säger 
Björn Sundell.

Många av de projekt 
som fått bidrag handlar om 
luftmiljön i stallar, om att 

SLO-fonden – stöd till forskning om arbetsmiljö- 
förbättring inom jord- och skogsbruk

Vi vill stödja bra satsningar!
SLO-fonden är en av de fonder som 
akademien administrerar till nytta 
för forskning och utveckling inom de 
gröna näringarna. Fonden har förval-
tats framgångsrikt de senaste åren 
och en hel del pengar har kunnat 
delas ut till duktiga forskare/utveck-
lare. Dock lyser de mer kvalificerade 
ansökningarna ofta med sin frånva-
ro, berättar SLO-fondens ordförande 
Björn Sundell.
Text: Ylva Nordin  •  Foto: Södra

Till exemplen på projekt som fått anslag ur SLO-fonden hör så-
dana som syftar till att minska riskerna med motorsågsarbete.

om slo-fonden
SLO-fonden, Svenska Lantbrukarnes 
Olycksfallsförsäkringbolags Fond, 
grundades 1971. Det skedde i 
samband med att ett ömsesidigt 
försäkringsbolag, som svarade 
för försäkring av arbetskraft inom 
jord- och skogsbruket, upphörde 
när det statliga sjukförsäkringssys-
temet trädde i kraft och ersatte den 
typen av försäkringsskydd.

Enligt stadgarna har fonden 
till syfte ”att verka för jordbrukets 
fromma att främja ändamålsenlig 
mekanisering, byggnadsverksam-
het och hushållning inom jordbru-
kets och skogsbrukets områden 
med företräde för åtgärder till för-
bättrande av arbetsmiljön och bi-
behållande av naturmiljön”.

Fondens angelägenheter hand- 
has av en nämnd bestående 
av fem ledamöter; två utses av 
KSLA, två av LRF och en av Svensk 
Maskinprovning.

förhindra olycksfall/ohälsa i samband 
med djurhantering, nya driftsfor-
mer för djurhållning och riskerna för 
olycksfall vid arbete i samband med 
arbete ute på fält. Det har också före-
kommit en hel del projekt som går ut 
på att minska riskerna med att använ-
da motorsåg och småskaliga maskiner 
i skogsbruket. 

Fonden delar även ut resebidrag 
till forskare som vill besöka konfe-
renser inom de statuerade verksam-
hetsområdena. Kravet är då ett aktivt 
deltagande med föredrag eller ”paper”. 
Fonden har även tagit ett initiativ att 
stödja doktorander inom jordbruks- 
och skogsbruksområdet, en satsning 
som man kommer att arbeta vidare 
med och som kräver betydligt större 
anslag. Oavsett storlek på projekt finns 
det alltså all anledning för forskare och 
doktorander med inriktning på arbets-
miljöfrågor inom skogs- och jordbru-
ket att hålla SLO-fonden i åtanke i 
fortsättningen. 
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EU-parlamentarikern Marit Paulsen 
lade i våras fram ett förslag till en 
gemensam europeisk djurskyddslag. 
Förslaget mottogs mycket positivt och 
då trodde hon att lagen skulle kunna 
bli verklighet redan inom fem år. Att 
döma av  KSLA:s seminarium om 
EU:s djurvälfärd som arrangerades 
den 10 september, är det en alldeles för 
optimistisk tidsplan. Andrea Gavinelli, 
chef för djurvälfärdsfrågorna inom 
kommissionen, trodde på ett betydligt 
längre tidsperspektiv än så. Franck 
Berthe, chef för djurhälsa och djurväl-
färd på EFSA (European Food Safety 
Authority) ansåg också att det skulle 
dröja innan lagen blir verklighet. För 
EFSA ligger fokus för närvarande på 
att få fram vetenskapliga mätindika-
torer på djurens välfärd och bara det 
arbetet kommer att ta sin tid. Först 
därefter blir det dags för politiken att 
komma in i bilden.

– Om fem år vet vi att vi kom-
mer att ha en massa nya epidemiolo-
giska data om djurvälfärd att diskutera 
kring, sade Franck Berthe.

Vare sig Gavinelli eller Berthe vå-
gade dock spekulera i när EU kommer 
att vara berett att fatta ett beslut.

Marit Paulsen berättade att hon 
hade EU:s lag för livsmedelssäkerhet 
som förebild när hon var med och ut-
arbetade förslaget till en gemensam 
djurskyddslag.

– Lagen har skapat ett bra system 
för livsmedelssäkerhet i Europa. Den 
är ett förhandlingsargument i WTO 
såväl som i bilaterala förhandlingar 
och den har gett oss en bra nivå på 
livsmedelssäkerhet. Låt oss därför ko-
piera idén till djurskyddet, sade Marit 
Paulsen.

En gemensam djurskyddslag ger 
EU förhandlingsstyrka på världsmark-
naden och kan även skapa ”konkurrens 

på lika villkor”, något som efterfrågas 
av många lantbrukare i medlemslän-
derna i dag. Det är nämligen ingen 
utpräglad svensk uppfattning att det 
egna landets djurskyddslag försämrar 
konkurrensläget för primärproduk-
tionen. Samma argumentation finns i 
hela Europa, menade Marit Paulsen.

Förutom att höja nivån på det euro-
peiska djurskyddet, kan en gemensam 
lag också ge en bättre bild och kontroll 
av antibiotikaanvändningen, menade 
Paulsen. En fråga som blir allt mer 
angelägen. 

En konsekvens av en framtida lag 
är att inget enskilt land kan ha sträng-
are djurskyddsregler. Marit Paulsen 
har tidigare sagt att hon misstänker 
att svensk djurskyddsstandard därför 
kommer att sänkas. Däremot beto-
nade hon att inget hindrar privata ak-
törer som Svenskt Sigill, KRAV och 

gemensam eU-lag för djurskydd 
–  angeläget men avlägset

Att EU:s kvarnar ibland mal mycket långsamt framgick med all tydlighet 
under KSLA:s seminarium ”The EU strategy for animal welfare”. Beskedet 
från EU:s tjänstemän är att det kommer att dröja länge innan Europa får en 
gemensam djurskyddslag.
Text: Ann-Helen Meyer von Bremen



Foto: IBL/John Foxx
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liknande att ha hårdare 
regelverk. 

– Har inte historien 
lärt oss att det är en 
fördel att ha medlems-
länder som är i fron-
ten?, frågade Gunnela 
Ståhle från Svenskt 
Sigill.

– Vad händer då 
med länder som är vid 
sidan om, länder som 
Ungern, Rumänien, 
Grekland o s v, vill ni 
lämna dem bakom er?

– Det är okej för 
organisationer att ha 
strängare regler, men vi 
måste ha en gemensam 
nivå, svarade Marit 
Paulsen.

Andrea Gavinelli 
redogjorde för några 
av de beslut som har 
fattats inom EU under 
de senaste åren, som 
lagen om försöksdjur, regelverk för 
kycklingproduktion och förbud mot 
att använda produkter av hund- och 
kattpäls.

– Det finns en ökad efterfrågan på 
riktlinjer som närmar sig djuren på 
ett mer ansvarsfullt sätt, sade Andrea 
Gavinelli.

Sonja van Tichelen, chef för den 
europeiska djurskyddsorganisationen 
Eurogroup for Animals, berömde vis-
serligen Gavinellis arbete, men häv-
dade att EU egentligen inte har någon 
strategi för djurvälfärden och att det 
saknas politisk vilja. 

– Det sägs ofta att vi inte kan skär-
pa reglerna om vi vill kunna konkur-
rera på världsmarknaden, men jag har 
aldrig sett en kvantifierad studie över 
sambandet mellan höjda djurskydds-
regler och mindre försäljning, sade 
Sonja van Tichelen.

Enda sättet att åstadkomma en för-
ändring är att ge bönderna betalt för 
att satsa på djurvälfärd, ansåg Sonja 
van Tichelen. Hon föreslog därför att 
en del av gårdsstödet redan nu börjas 
användas för att premiera de bönder 
som jobbar med djurvälfärd.

– I Tyskland tog det bara ett år att 
ställa om från burar till inredda burar, 
tack vare att producenterna fick stöd.

Hon fick medhåll av Marit Paulsen, 
som samtidigt påpekade att en ersätt-
ning måste vara vetenskapligt baserad 
och att vägen dit är lång.

Samma åsikt hade Gavinelli:
– Betalning är inget bra instru-

ment förrän vi har ett bra system för 
benchmarking, sade han.

Sonja van Tichelen hävdade dock 
att det finns möjlighet att mäta och 
redan i dag betala ut ersättningar för 
vissa insatser som lantbrukarna gör 
för att förbättra djurskyddet. Hon pe-
kade också på att det alltid efterfrågas 
omfattande vetenskapliga utredningar 
innan man kan stödja insatser på djur-
skyddsområdet, medan samma krav 
aldrig ställs när det gäller andra typer 
av jordbruksstöd.

– Man säger alltid att djurvälfärd 
ska baseras på vetenskap, men i slutän-
dan så kommer det ändå att handla om 
en politisk kompromiss, sade hon.

Marc Jansen, kvalitetschef hos hol-
ländska dagligvaruhandeln, Dutch 
Food Retail Association, pratade också 
om vikten att genomföra förbättringar 
inom djurskyddet nu.

– Det kommer att ta flera år innan 
vi får en reglering på EU-nivå. Vi har 
inte tid för det. Konsumenten efterfrå-
gar ett bättre djurskydd nu, sade Marc 
Jansen.

Han berättade att de holländska 
livsmedelskedjorna i allra högsta grad 
känner av ett ökat intresse för djur-
välfärd. Livsmedelsskandaler, utbrott 
av smittsamma djursjukdomar, allt 
starkare djurskyddsorganisationer och 
djurvälfärdspartier som kandiderar till 
parlamentet har lett till en rad olika 
beslut inom livsmedelshandeln: för-
bud mot burägg, kastrering av grisar 
utan bedövning och uppfödning av 
vitt kalvkött. Dessutom pågår en dis-
kussion om krav på bete för mjölkkor, 
vilket har lett till att kedjornas egna 
varumärken på mejerisidan ställer krav 
på bete.

– En sak ska man vara medveten 
om, ett lågt pris får inte bönderna att 
göra något, sade Marc Jansen 

Enda sättet att åstadkomma förändring är att ge bönderna betalt för att satsa på djurvälfärd, menade en av talarna.

Välkommen till ett uppföljande
seminarium på detta ämne:
”Djurskyddet för de livsmedelsprodu-
cerande djuren – veterinära strategier 
för djurskyddet i Sverige”.
Plats: KSLA, Drottninggatan 95 B,
Stockholm,
Datum: 13 oktober 2010.
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skogsbränsle på stark frammarsch
Användningen av biobränslen har exploderat i Sverige, sade Göran Hedman, VD för företaget Natur-
bränslen och ordförande i KSLA:s energikommitté, när han inledde skogsavdelningens sammankomst 
den 11 februari 2010. År 1970 svarade de för 9 procent av landets energiförsörjning, 2007 var de uppe i 
28 procent. Temat var ”Träbränsle i praktiken – förr och nu” och det hölls på det kommunägda energi-
bolaget ENA Energi i Enköping. 
Text: Carl Henrik Palmér

– Den värme vi levererar till våra kun-
der i Enköping produceras nu helt 
med förnyelsebar energi, berättade 
Urban Eklund, VD för ENA Energi. 
Kraftvärmeverket i Enköping produ-
cerar 250 GWh värme, dessutom le-
vereras 100 GWh grön el ut på nätet.

Hälften av råvaran är toppar och 
grenar från slutavverkningar, s k grot. 
Bark och sågspån från sågverk svarar 
för 35 procent. Resten, 15 procent, 
kommer från energiskog med salix 
som kontraktsodlas av lantbrukare 
runt Enköping. 

– Marknaden för biobränslen är 
helt politikerstyrd, poängterade Urban 
Eklund, och visade en bild på hur ener-
giskatter och koldioxidavgifter succes-
sivt utvecklats sedan 1980-talet. Han 
jämförde politikernas agerande med 
knarkhandlarnas – först låga skatter 
och avgifter, som höjs dramatiskt när 
kunderna har blivit beroende. 

Men styrningen har fungerat. År 
1980 användes 90 procent importe-
rade, fossila bränslen i den svenska 
värmeproduktionen. I dag är det 
tvärtom – 90 procent är inhemska 
bränslen, framförallt biobränslen, 
sopor och spillvärme från industrin.

Historiskt har det alltid funnits 
ett starkt samband mellan ett lands 
BNP-utveckling och dess utsläpp 
av växthusgaser. Men Sverige har 
visat att det inte är någon naturlag 
– sedan 1990 har vi ökat BNP med 
nästan 40 procent, samtidigt som 
utsläppen av växthusgaser minskat 
med 10 procent. Det är till stor del 
tack vare vårt framgångsrika arbete 
med biobränslen i det svenska ener-
gisystemet. 

Urban Eklund var uppenbart för-
tjust i energiskog. De blir ett bra bräns-
le, menade han. De ger dessutom lokal 
sysselsättning och marken kan gödslas 
med avloppsslam från reningsverken 
för att sluta kretsloppen. Energiskog 
kan också rena avloppsvatten från 
kväve och rena jordbruksmarker från 
miljögifter. 

god prisutveckling
– Biobränslen används framförallt i 
värmeproduktionen, där de svarar för 
60 procent av energitillförseln, berät-
tade Göran Hedman. I elproduktionen 
spelar de däremot fortfarande en gan-
ska blygsam roll, det handlar om 7 pro-
cent av all el som tillverkas i Sverige, 
och i transportsektorn är biobränslena 
nästan försumbara.

Prisutvecklingen för trädbräns-
len har varit ganska gynnsam under 
2000-talet, priset har ökat med unge-
fär 1 öre per kWh varje år. Det låter 

kanske inte så mycket, men för bran-
schen som helhet ökar intäkterna med 
36 miljoner kronor för varje ettöring. 

forskningsprojekt ska ge mer skogsbränsle
– Forskningsprojektet Effektivare 
SkogsbränsleSystem är ett fyraårigt 
samarbete mellan staten, skogsbran-
schen och energisektorn, berättade 
Rolf Björheden vid Skogforsk. Det är 
ett stort projekt, budgeten är på sam-
manlagt 64 miljoner kronor. Målet är 
att utveckla teknik och system för att 
öka utnyttjande av skogsbränsle.

grot
– Grot, toppar och grenar från slutav-
verkningar, är fortfarande det domi-
nerande skogsbränslet i Sverige, sade 
han. Totalt eldades 10 TWh 2008. 
Inom området grot arbetar projektet 
framförallt med systemutveckling och 

Stubbar har stor potential som energikälla.
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– Klimatmötet i Köpenhamn har be-
skrivits som ett misslyckande. Och det 
var det väl på sitt sätt, inledde Hans 
Nilsagård vid Jordbruksdepartementet. 
Drömmen var ju att få ett nytt bindan-
de avtal efter Kyotoavtalet, som går ut 
2012. 

tvågradersmålet accepterat
Nu blev det inte så, men 29 länder 
skrev ändå på ett icke bindande prin-
cipdokument, The Copenhagen Accord, 
där man ställer sig bakom 2-graders-
målet: jordens medeltemperatur får 
inte öka med mer än två grader. Och 
efter mötet har fler länder anslutit sig, 
det är fler än 100 länder som har skri-
vit på och de står tillsammans för 80 
procent av världens koldioxidutsläpp. 

ett plustecken som gör skillnad
REDD+ är en akronym som blir allt 
viktigare för skogsbruket internatio-
nellt. Bokstäverna står för Reducing 
Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation in Developing Countries. 
Fritt översatt: vi ska minska utsläppen 
av växthusgaser till atmosfären genom 
att hindra avskogning i utvecklings-
länderna. 

REDD har funnits på den inter-
nationella agendan i flera år, men det 
lilla avslutande plusset är nytt, det står 
för ”hållbart brukad skog”. För REDD 
har hittills mest handlat om att skydda 
tropiska regnskogar, så att deras stora 
kolförråd inte ska komma ut i atmo-
sfären. Med plusset har man öppnat 
för att även brukade skogar är bra för 
klimatet. 

I Köpenhamn var man nära att 
komma fram till ett övergripande 
principavtal kring REDD+. Den lång-
siktiga finansieringen var dock inte alls 
löst. På sikt kommer i-länderna att få 
betala u-länderna för att de inte ska av-
verka sina skogar. Det kan ske genom 
en stor global fond, eller genom ett 
system med utsläppsrätter. 

svårt att uppskatta skogens kolförråd
– Skogen finns redan med det inter-
nationella klimatarbetet, underströk 
Hans Nilsagård. Enligt FNs klimat-
konvention måste alla i-länder varje år 
rapportera hur kolförrådet i deras sko-
gar utvecklas. U-länderna ska också 
rapportera i mån av förmåga. 

Enligt Kyoto-avtalet får länderna 
räkna med förändringar i skogens kol-
förråd i sin nationella kolbalans – men 
endast i begränsad omfattning. 

Skogen kommer troligen med även 
i ett nytt bindande avtal från 2013. 
Då kanske man också kan ta hänsyn 
till kolförrådet i träprodukter. Hans 
Nilsagård pekade dock på ett stort 
problem med skogen. Det är svårt att 
uppskatta kolförrådet i skog och än 
mer i skogsmark.

– Trots att vi i Sverige har ett väl 
utvecklat system för inventering av 
våra skogstillgångar är det en löjligt 
stor osäkerhet, sade han. 

Han avslutade med att varna för 
att Sverige kan gå ”kolbankrutt” om 
vi får en ny Gudrun. Stormfälld skog 
kan momentant öka våra utsläpp av 
koldioxid till atmosfären och påverka 
vår kolbalans negativt. 

nu finns skogen på den 
globala klimatagendan
Nu har skogen på allvar kommit med i klimatarbetet. Framförallt handlar det 
om att skydda regnskog, men alltfler inser att också den brukade skogen har 
en viktig roll i den globala kolbalansen. Det var ett huvudbudskap vid ett se-
minarium som KSLA:s skogsskötselkommitté arrangerade den 21 april 2010. 
Det hade namnet ”Klimatmötet i Köpenhamn – ett fall framåt för skogsbru-
ket?”. 
Text: Carl Henrik Palmér

logistik. Utbildning är också viktig. 
Inom projektet har nära 2 000 skör-
darförare, flisentreprenörer och tjäns-
temän utbildats i effektiv grothante-
ring från hygge till panna. 

– Det finns ett överskott av grot i 
Norrland, medan de stora förbrukarna 
finns i Mälardalen och söderut. Inom 
projektet studerar vi därför också för-
utsättningarna för järnvägstransporter 
och effektiv terminalhantering, berät-
tade han. 

stubbarna är en stor potential
Stubbar från slutavverkningar kan på 
sikt bli en stor energikälla. En giss-
ning är att stubbarna kan bidra med 2 
till 3 TWh per år. I dag utnyttjas bara 
runt 2 procent av potentialen. Men 
problemen är stora, berättade han. 
Produktiviteten är låg, med dagens 
teknik klarar man bara 40–50 stubbar 
per timme. Arbetsmiljön är mycket 
tuff, grävmaskinen som lyfter stubbar-
na skakar om föraren rejält. Dessutom 
är det är dyrt att köra in stubbarna till 
värmeverken. De är skrymmande och 
lastbilarna kapacitet utnyttjas därför 
dåligt.

Här tror man nu mycket på ett 
system med förkrossning av stub-
barna redan på avlägg. Då kan man 
öka fyllnadsgraden i lastbilarna rejält. 
Dessutom blir man av med en hel del 
av den jord och småstenar som annars 
gärna följer med stubbarna.  

klena träd är dyra att hantera 
Små träd från röjningar och gallringar 
är en annan intressant råvarukälla. I 
dag tar vi ut ungefär 2 TWh i Sverige, 
det är ca 10 procent av den beräk-
nade potentialen. Men det är svårt 
att få ekonomi på hanteringen – små 
träd och stora maskiner är ingen bra 
kombination. Flerträdshantering, en 
teknik som gör att avverkningsmaski-
nens aggregat kan samla in flera träd 
per krancykel, kan öka lönsamheten 
påtagligt.

– På sikt är drömmen att det ska 
utvecklas en teknik för kontinuerlig 
avverkning, där maskinen kan avverka 
små träd samtidigt som den flyttar 
sig framåt i terrängen, avslutade Rolf 
Björheden. 
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the forest day – ett paradigmskifte
– Klimatförhandlingarna är svåra, alla 
länder har sina agendor, sade Mårten 
Larsson, Skogsindustrierna. USA är 
t ex mer oroade för sin energiförsörj-
ning än för klimatet, Kina vill ha billig 
energi för att kunna fortsätta att växa, 
u-länderna vill inte göra avkall på sin 
ekonomiska utveckling. 

EU är den part som driver själva 
klimathotet hårdast, men om vi blir 
ensamma om koldioxidavgifter kan 
vår industri få det svårt i den interna-
tionella konkurrensen. Det kan bli ett 
s k kolläckage, när produktion drivs 
till länder utanför EU som inte har 
koldioxidskatter. 

I samband med Köpenhamnsmötet 
genomfördes också en ”Forest Day”. 
Mer än 1 500 skogsexperter, policy-
makers och representanter för intres-
seorganisationer samlades för att dis-
kutera skogens roll i klimatarbetet.

– Den här gången kom det folk 
med höga hattnummer – det om något 
visar att skogen är uppe på klimatba-
nan, menade Mårten Larsson. 

– Köpenhamnsmötet är en mil-
stolpe för skogsbruket, sade Christer 
Segerstéen, LRF Skogsägarna. Av-
skogning svarar för 20 procent av 
koldioxidökningen i atmosfären. Den 
drivs framförallt av människornas fat-
tigdom. Fattigdomsbekämpning är 
alltså det viktigaste sättet att rädda 
skogen. 

– Sedan är det jättebra att det har 
kommit till ett plus i REDD. Att allt-
fler inser att ett uthålligt brukande av 
skogen är bra för klimatet. 

– Biobränslena är viktiga för kli-
matet, menade Anna Lundborg vid 
Energimyndigheten. Men alla bio-
bränslen är inte lika bra. Man måste 
väga in energieffektvitet, eventuell 
lustgasutsläpp, vad som substitueras 
och när i tiden klimatnyttan uppstår. 
Sammantaget bäst i klassen är då tro-
ligen salix, halm och rörflen, därnäst 
grot och stubbar. Etanol av spannmål 
är sämst! 

– Sverige vill inte ta hänsyn till 
det ökande utsläppet av koldioxid från 
våra skogar när avverkningarna i sko-
gen ökar. Det är inte hedrande för oss, 
menade Lars Gustafsson, WWF. 

– Om vi skapar incitament för att 
öka lagret av kol i skogen, det vill säga 
sänka avverkningsnivån, kommer ut-
budet av biomassa för substitution av 
fossila bränslen att minska, varnade 
Håkan Wirtén, Skogsstyrelsen.

– Skogen är viktig för klimatet, av-
rundade Tomas Thuresson, ordförande i 
KSLA:s skötselkommitté, seminariet. 
Om världens virkesförråd ökade med 
50 procent skulle vi få ner koldioxid-
halten i atmosfären till en förkrigsnivå. 

skogen och skogsbrukets påverkan 
på klimatet är ämnet för KSLAT nr 
4/2010 Skogsbrukets bidrag till ett 
bättre klimat. 



Vår senaste
publikation

skogsbrukets bidrag till ett bättre 
klimat
Skogen har en viktig roll som koldi-
oxidsänka och även som utgångs-
material för förnyelsebar och koldi-
oxidneutral energi eller för att ersätta 
energiintensiva material som stål och 
betong. Skogen och skogens pro-
dukter kan alltså bidra på olika sätt i 
klimatarbetet. Här beskrivs tre typfall 
för hur skogen kan bidra till ett bättre 
klimat.

Skriften beskriver kolets kretslopp 
i skogsekosystemet och globalt, hur 
förhandlingar förs på den internatio-
nella arenan om hur kolförråd samt 
bindning och utsläpp av koldioxid 
ska bokföras och vilken påverkans-
potential en mer intensiv skötsel av 
de globala skogstillgångarna har på 
de globala kolflödena. 
KSLAT 4-2010, 32 sidor, red. Clas Fries.
ISBN 978-91-86573-03-4
(Under produktion, kommer att kun-
na laddas ned som pdf och beställas 
i tryckt form på www.ksla.se.).
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Svalbard ligger mellan 74:e och 80:e breddgraden, är till 60 
procent täckt av glaciärer och har fyra månaders polarnatt, 
fyra månader med midnattsol. Sommartemperaturen lig-
ger på 6–10 plusgrader. Att besöka Svalbard, där största ön 
heter Spitsbergen, är en arktisk naturupplevelse utöver det 
vanliga. Karga bergssluttningar stupar brant ner i Ishavet, 
mäktiga och slingrande glaciärer och ett unikt djurliv till 
lands och i havet är den största lockelsen för allt flera turis-
ter. Fåglar och flora stod högst upp på listan för många av 
resans deltagare. 

Akademiresan till Svalbard

Under några dagar i mitten av augusti besökte ett drygt 
30-tal ledamöter med respektive norska Svalbard1. Hela 
gruppen bodde fem dagar i huvudorten Longyearbyen 
varefter 12 deltagare fortsatte norrut till 79:e breddgra-
den och forskarbyn Ny-Ålesund.

Resan arrangerades av akademiens vice preses Åke Bruce 
och ledamöterna Roland von Bothmer och Kim Holmén, 
forskningsdirektör vid Norsk Polarinstitutt som har en 
stor forskningsstation i just Ny-Ålesund. 

Norr om nordligaste Norge ligger Svalbard, mellan 
74:e och 80:e breddgraden. 

Beware of bear! Svalbard är hem åt ca 3 000 
isbjörnar, de flesta på östkusten.

En av resans höjdpunkter var besöket vid Esm
arksglaciären.

Global Seed Vault innehåller 526 000 prov, lagrade 
i nedåt 18 grader minus.

en lärorik och magisk resa i arktis

Text: Anders Fredholm  •  Foto: Jan Lundegrén, Kim Holmén, Anders Fredholm  •  Grafik: Eva Rende-Tavares
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studiebesök och vandringar 
Gruppen hälsades välkommen direkt 
efter landningen i Longyearbyen av 
Kim Holmén som informerade om det 
digra och spännande programmet. Den 
14 augusti (flera av deltagarna på resan 
firade denna Svalbards egen ”national-
dag”) inleddes vistelsen med att leda-
moten Roland von Bothmer öppnade 
de istyngda dörrarna till Global Seed 
Vault, den globala fröbanken, strax ut-
anför Longyearbyen2. Det är mycket 
ovanligt att besökare tillåts komma 
in här, Jimmy Carter fick snällt se an-
läggningen från utsidan vid sitt besök. 
Vi fick vandra in genom en spektakulär 
ingång ca 120 meter in i bergssidan, 
rakt in i den arktiska permafrosten, 
som ger en garanterad grundkyla om 
minus 6–7 grader Celsius.

– Vi har helt enkelt lagt in en massa 
torra fröer i ett valv som kylts ned. Idag 
är temperaturen -16 men gradvis sänks 
temperaturen till -18. Det finns gott 
om plats för expansion så det går att 
lagra alla världens unika fröprov (d v s 
inte dubbletter) som uppskattningsvis 
är ca 3,5 miljoner. Idag ligger 526 000 
prov i valvet, berättade Roland von 
Bothmer. Detta är ett stort säker-
hetslager, en global back up för att 
bevara världens fröer för all framtid. 
Permafrosten är vår garanti för rejäl 
nedfrysning!

Fröbanken innehåller i dag fröer 
från mer än 200 länder/organisationer. 
Anläggningen ägs av Norge medan 
Nordic Genetic Resource Centre 
(NordGen) svarar för verksamheten 
som startade 2008. Mer detaljerad 

information om det globala frölagret 
finns på http://www.seedvault.no. 

Några dagar ägnades helt eller 
delvis åt fotvandringar för att studera 
flora, fauna och fossiler, alltid under 
ledning av minst en gevärsbeväpnad 
naturguide. Merparten av de ca 3 000 
isbjörnarna håller visserligen till på 
östkusten men de rör sig över alla ytor 
och tar sig ibland in i Longyearbyen 
– senast i början av augusti då en is-
björn fick skrämmas iväg. Polarrävar 
och enstaka svalbardrenar dök upp 
ibland. Gruppen besökte karga plat-
ser som Adventdalen, Endalen och 
Björndalen. Många gladdes åt fynd 
av spetsbergsvallmo, polarvide, kant-
ljung och myrbräcka. (Ledamoten Jan 
Lundegrén skriver mer om Svalbards 
flora på sidan 25.)

Bland de fåglar som beskådades 
kan nämnas ismås, stormfågel, ejder, 
smålom, vitkindad gås, skärsnäppa, 
kärrsnäppa, storlabb, vittrut, tretåig 
mås, silvertärna, lunnefågel, spets-
bergsgrissla, tobisgrissla och snösparv.

En förmiddag bjöds vi på fossil-
jakt nedanför Longyearglaciären och 
många fick med sig vackra prov på 
gräs- eller bladfossil. De enda klago-
målen kom från gruppens jägmästare 
som tvingades konstatera att det inte 
finns ett enda träd på Svalbard, bara 
några träaktiga växter.

Havsutflykt till glaciärer
En höjdpunkt på resan var en hel-
dags havsutflykt från Longyearbyen 
över Isfjorden till Esmarksglaciären 
och därefter till den ryska gruvbyn 
Barentsburg. Båten gick mycket nära 
glaciärkanten där den isande fallvin-
den från den kalla glaciären svepte ner 
över fartyget. Vi bevittnade på nära 
håll hur glaciären kalvade och några 
mindre isblock föll ner i havet. 

Efter flitigt fotograferande fortsatte 
båtfärden till den en gång blomstran-
de sovjetryska gruvorten Barentsburg, 
som nog har sett sina bästa dagar. Ca 
400 personer bor där idag. Guiden 
försökte förgäves få oss att inse hur 
viktig den ryska närvaron i regionen 
är. Dagens kolutvinning i Barentsburg 
räcker knappt till ortens eget behov – 
en svår olycka i gruvan för några år 
sedan bidrar till detta. Försök görs att 
renovera de slitna byggnaderna och 

Den sovjetryska gruvbyn Barentsburg har sett sina 
bästa dagar. Idag bor ca 400 personer där.

Fossiljakt i arktisk öken .
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Innan större delen 
av gruppen lämnade 
Svalbard besöktes 
Svalbards museum, 
som på ett pedago-
giskt sätt visar upp 
ögruppens 400 år 
långa historia.

– Det var hol-
ländaren Willem 
Barentsz som 1596 

först kom till Svalbard med en expedi-
tion som sökte efter Nordostpassagen, 
berättade konservator Herdis Lien. 
Muséet fokuserar på Svalbards livsbe-
tingelser och synliggör den nära för-
bindelsen mellan hav och land, natur 
och kultur.

Resenärerna Carl-Erik och Ro-
sanna Ehrenkrona summerade in-
trycken så långt:

– Vi tyckte att en höjdpunkt var att 
få träffa Kim Holmén och höra hans 
kunniga utveckling av Svalbards bety-
delse för norsk utrikespolitik och lära 
oss om Svalbards betydelse för klimat-
forskningen. Svalbards nationaldag 
14 augusti i kyrkan var oförglömlig, 
likaså att i frövalvet höra Roland von 
Bothmer berätta att de amerikanska 
republikanska kongressledamöterna 
inte trodde på det de såg med egna 
ögon. Men det mest dramatiska var 
att få se klimatpåverkan vid glaciären, 
när isen kalvar!

Ny-Ålesund.

Kim Holmén varvade studiebe-
söken med kortföreläsningar. 

Här åhörd av Lena Lundegrén, 
Per-Åke Sahlberg och  Åke Bruce.

Svalbard begravs på sina respektive 
hemorter. Ingen är nämligen skriven 
på Svalbard.

Sista dagen, den 17 augusti, infor-
merade Guri Tveito, miljöansvarig hos 
det lokala styret Sysselmannen, om 
miljöarbetet på Svalbard. Strikta reg-
ler råder för att värna om den unika 
miljön på Svalbard, som kan betrak-
tas som en arktisk öken med tämligen 
ringa nederbörd. Alternativ till kol 
som energikälla har diskuterats, t ex 
vågkraft och vindkraft, men det stöter 
på tekniska problem i permafrosten. 
Något som i dag forskas kring är depo-
nering av koldioxid i berget för att göra 
Svalbard klimatneutralt. Miljöarbetet 
är en blandning av förvaltning och 
diplomati med flera länder inblan-
dade. Ett omfattande saneringsarbe-
te har inletts i den ryska spökstaden 
Pyramiden med minnen från kolbryt-
ningen. Prospektering efter olja och 
gas kring Svalbard pågår f n inte.

att få dit fler turister. Besök rekom-
menderas i den vackert utsmyckade 
simhallen, ett anslående postkontor 
och en minimal livsmedelsbutik, som 
för övrigt stängs kl. 17.00, lustigt nog 
samma klockslag som arbetstiden 
för gruvarbetarna slutar, enligt gui-
den. Även ett vackert litet kapell i trä 
(från fastlandet) är värt ett besök, det 
byggdes för att minnas de 141 ryska/
ukrainska gruvarbetare och deras fa-
miljer som omkom vid en flygolycka 
utanför Longyearbyen 1996.

Världens nordligaste präst
Näst sista dagen som hela gruppen 
var samlad besöktes Svalbards kyrka, 
byggd 1958, för information – och 
operasång! Det var Svalbards ende 
präst, Leif Magne Helgesen, som 
livfullt berättade hur det dagliga li-
vet gestaltar sig för världens nordli-
gaste präst. Kyrkan lever i samklang 
med näringsliv och forskning. Kim 
Holmén tillsammans med bl a kyr-
kan och Sysselmannen gjorde inför 
Köpenhamnsmötet ett uppmärksam-
mat upprop om det avgörande i att 
värna den arktiska miljön. Prästen gav 
exempel på hur annorlunda prästlivet 
kan te sig på dessa breddgrader. Ett 
barndop kunde förrättas med hjälp av 
varmvatten från en termos, gudstjäns-
ter utomhus kunde ibland abrupt av-
brytas av passerande isbjörnar. 

Kyrkogården i Longyearbyen har 
gravar från framför allt åren kring 
1920 då spanska sjukan härjade 
även här. De som numera avlider på 
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ny-Ålesund nästa anhalt
Den 18 augusti flög så de resteran-
de tolv resenärerna till forskarbyn 
Ny-Ålesund, ca 15 mil nordväst om 
Longyearbyen fågelvägen. Här finns 
forskare från ett 20-tal länder, t ex 
Kina, Indien och Sydkorea. Norsk 
Polarinstitutts roll i Ny-Ålesund är 
egen forskning och stöttning för andra 
forskare. I fokus står klimatföränd-
ringarna. Ett annat honnörsord i fors-
karbyn är global tvärvetenskaplighet. 
Kim Holmén varvade skickligt de oli-
ka studiebesöken med egna små kort-
föreläsningar. Sammanfattningsvis 
bedrivs här internationell forskning 
på mycket hög nivå – i dubbel bemär-
kelse!3 

En kort vandring gjordes för att se 
var Amundsen och Nobile höll till i 
samband med deras respektive polar-
färder på 1920-talet. Vid den lilla flyg-
platsen har norska Kartverket ett stort 
geodetiskt observatorium med uppgift 

att bl a övervaka klimatförändringarna 
i Arktis. Vi lärde oss bl a att jorden inte 
alls är rund utan mer liknar en skrov-
lig potatis. En viktig uppgift är att öka 
precisionen på satellitbaserad infor-
mation som ju i sin tur är viktig i det 
forskningsarbete som bedrivs i Arktis. 
Observatoriet kan även stoltsera med 
att ha ett atomur som på 63 miljoner 
år slår fel på en sekund när. 

Andra dagen i Ny-Ålesund ägna-
des åt en spektakulär båtresa i överlev-
nadsdräkter på Kongsfjorden utanför 
Ny-Ålesund. Först tog vi oss fram till 
glaciärkanten, kryssande mellan stora 
och små isberg, kunde långsamt närma 
oss vilande storsälar på isflaken, gå i 
land och kika ner på fågelberg med 
häckande tretåig mås och vittrut för 
att till sist besöka den gamla bosätt-
ningen New London. Här försökte 
engelsmannen Ernest Mansfield i bör-
jan på 1900-talet att utvinna marmor 
för export. Men det visade sig att den 

Gruppresa i överlevnadsdräkt. Kim Holmén till vänster, artikelförfattaren står som nr 3 från höger.

inte tålde varmare temperaturer.
Därefter besöktes Kings Bay Marin- 

laboratorium som är mycket välut-
rustat för forskning kring t ex marin 
miljö, fysiologi, biokemi, geologi och 
oceanografi. Här kan forskare från 
hela världen hyra in sig för kortare el-
ler längre perioder. 

förberedelser för resor till mars
Andrew Steele och Liana Benning 
presenterade ett samprojekt mellan 
NASA och ESA (European Space 
Agency) som går ut på att testa in-
strument och teknik för framtida upp-
täckter på Mars. Den norske forskaren 

Elisabet Salander Björklund och maken Anders 
Björklund tar de sista stapplande stegen upp på 
toppen Trollsteinen under överinseende av natur-
guiden Steinar.
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om svalbard
Efter många år som utpräglad gruvort har Longyearbyen byggts ut och har i dag en permanent befolkning på drygt 
2 000 personer. Förutom turister besöks Svalbard av alltfler forskare från hela världen för att i det unika arktiska landskapet följa 
klimatförändringarna eller studera säl, valross, val, isbjörn, polarräv, svalbardren, arktiska fåglar och den unika floran – ja, t o m 
för att förbereda kommande resor till Mars!

Svalbard har tre huvudnäringar: kolutvinning, turism samt forskning och undervisning. Många säsongsarbetare i service-
sektorn kommer från Sverige. I Longyearbyen finns en universitetsfilial där forskare studerar arktisk biologi, geofysik, glacio-
logi, etc. 

Svalbardtraktaten, som trädde i kraft 14 augusti 1925, gav Norge suveränitet över ögruppen och sedan dess har Svalbard 
varit en del av Norge. Invånare och företag från de länder som skrivit under traktaten har rätt att leta efter kol och mineral på 
Svalbard. Det är därför som t ex Ryssland och Sverige haft tillstånd att bedriva kolbrytning på öarna. Sysselmannskontoret, 
med Odd Olsen Ingerö som chef, är den lokala myndighet som utgör polis och håller uppsikt över miljöfrågorna. Mottot är: ”Ta 
vare på Svalbard!”

Mer information om Svalbard finns på http://www.svalbard.net. Titta även gärna in på http://www.icepeople.net.

noter:
1. För ordningens skull ska sägas att samtliga deltagare betalade resan ur egen kassa. 
2. Läs om Roland von Bothmers upprop i SvD till försvar av den unika ryska genbanken:
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/unik-genbank-hotas-av-lyxbyggen_5211191.svd.
KSLA har också i ett brev uppmanat sin ryska systerakademi att agera för att bevara genbanken.
3. Läs mer i pdf-filen ”Research in Ny-Ålesund_2010”: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2397

Stockholms universitet har en gemensam observationssta-
tion med fin utsikt över Ny-Ålesund och Kongsfjorden. Här 
är forskningsförhållandena optimala för att studera och 
övervaka den arktiska miljön, framför allt de långväga luft-
föroreningarna. PCB har ökat, kanske från uppvärmning av 
Arktis, kanske från skogsbränderna i Ryssland.

Inga ord kan beskriva den fascinerande skönhet som vi 
såg breda ut sig vid 79:e breddgraden – det var magiskt!

Hans Amundsen hade funnit att karbonater på Svalbard är 
av samma typ som på Mars. Mer spännande information 
om just detta projekt finns på https://amase.gl.ciw.edu

Samtidigt som vårt besök led mot sitt slut besök-
tes Norsk Polarinstitutt av Storbritanniens ambassadör 
i Norge, Mrs Jane Owen. Tillsammans med henne fick 
gruppen ingående information om de olika forskningsar-
beten som pågår om Arktis. Hon fick även med linbana ta 
sig upp till Zeppelintoppen där Norsk Polarinstitutt och 
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Av artrikedomen att döma tycks Svalbards isolerade 
läge i polarhavet haft mindre betydelse för mångfalden. 
Betestrycket från de vilda svalbardsrenarna är måttligt 
medan de låglänta deltaområdena betas hårt av bl a vitkin-
dad gås.

Träd och buskar saknas helt. Gräs och örter är i all-
mänhet fleråriga. Vegetationsperioden för groning, tillväxt, 
blomning och frösättning är i kortaste laget för ettåriga 
växter även om ljuset från mars till september är synner-
ligen väl tillgodosett. Många växter har valt att föröka sig 
med groddknoppar i stället för den mera tidskrävande frö-
sättningen.

Den bevuxna marken består mestadels av lättframkom-
liga fastmarksjordar (utom vid tjällossning då permafrosten 
försvårar avrinning och upptorkning). Växtsamhällena do-
mineras helt av vad man i Sverige kallar Lågvuxen hed-
mark. Mycket stora bestånd av fjällsippa och kantljung av-
slöjade vilken blomsterprakt som täckt marken några veckor 
tidigare. Nu blev i stället fjällsyran (Oxyria digyna), spets-
bergsvallmon (Papaver dahlianum), ormroten (Polygonum 
viviparum) och de olika arterna av bräckor (Saxifraga) våra 
följeslagare på vandringarna i dalgångarna nedanför gla-
ciärtungorna. 

Vackrast av bräckorna var nog den gula myrbräckan 
(Saxifraga hirculus). Att artbestämma alla små vita polar-
blommor vi såg av släktena Arv och Narv lät sig icke göras 
ty de kräver längre tid att examinera i fält än vad vår sam-
manhållna gruppvandring med väpnad eskort tillät. På tal 
om vitt var det mycket vackert att se de stora fälten med 

svalbards flora
Inget har påverkat Svalbards flora så starkt som det bistra 
klimatet kring 79:e breddgraden och de näringsrika jord-
månerna som mestadels stammar från kambrosiluriska 
bergarter.
Text & foto:: Jan Lundegrén

gnistrande vita bollar av polarull (Eriphorum scheuchzeri).
Som trevlig kuriosa kan vi nämna fyndet av raggfinger-

ört (Potentilla hyparctica). Den påträffades nu både utanför 
Longyearbyen och intill ett fågelberg i Kungsfjorden ut-
anför Ny-Ålesund. I Sverige har den bara påträffats på två 
växtplatser, båda på hög höjd i Padjelanta nationalpark. I 
svensk botanisk litteratur konstaterar man att närmsta växt-
plats är just Svalbard. Stor lycka för dem av oss som kunde 
den historien – och även funnit den i Sverige.

Att botanisera på Svalbard är mycket enkelt. Man kan 
börja runt knuten på vilket hus som helst. Alla vägar och 
all bebyggelse sker på nämnda lågvuxna hedmark. Olaf 
Rønnings ”Svalbards flora” eller Olaf Gjærevolls och Olaf 
Rønnings ”Svalbardsblomster” är båda goda fältfloror på 
lättläst norska. Kommer man vid rätt tid på sommaren kan-
ske man till och med kan ge sig i kast med de talrika och 
svårbestämda små vackra arterna av släktet Draba.  Av dessa 
fick vi nu nöja oss med ett antal bladrosetter och typiska 
fröskidor. Icke desto mindre blev resans botaniska utbyte 
synnerligen gott!

Polarvide. Myrbräcka.

Roland von 
Bothmer och 

Bengt Bentzer 
bläddrar i exami-
neringsnycklarna 

under överin-
seende av Lena 

Lundegrén.
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Elisabet Salander Björklund fasci-
nerades främst av två blommor: 

– Spetsbergsvallmo (Papaver dah-
lianum) är mycket vanlig på Svalbard 
och kallas ibland för Svalbards natio-
nalblomma. Vi såg den redan första 
dagen den växte i Longyearbyen på 
många ställen. När tre av oss gjorde 
en topptur till Trollsteinen såg vi den 
växa på ca 700 meters höjd. Det är den 
blommande växt som hittats på högst 
höjd på Svalbard.

– Kantljung (Cassiope tetragona) 
tycker jag är en mycket vacker växt. 
Den är flerårig och ca 10–20 cm hög. 
Stjälken är träaktig och bladen sit-
ter i fyra rader upp efter stjälken som 
därmed ser fyrkantig ut. Kantljungen 
är mycket vanlig på Svalbard och kan 
täcka stora områden. För en jägmästare 
är det intressant att denna träaktiga 
växt ofta har varit det enda brännba-
ra som samer och inuiter har kunnat 
finna och de har ganska ofta använt 
kantljungen som bränsle när de varit 
på högfjällsplatåerna.

Spetsbergsvallmo
(Papaver dahlianum). 

Kantljung
(Cassiope tetragona). 



• Roland von Bothmer och Bengt Bentzer sammanställde en artlista vid sina fältvandringar på Svalbard.
Den finns att hämta här: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2400.

Akademiens kans-
lipersonal åkte till 
Åland den näst 

sista helgen i september. Då öppnar 
många åländska bondgårdar, insti-
tutioner och entreprenörer portarna 
för allmänhet och turister som på 
plats får se verksamheten och prova 
och provsmaka produkterna av den. 
Syftet med skördefesten är att öka 
försäljningen av och stärka konsu-
menternas förtroende för åländska 
produkter.

Lena Brenner, Ålands landbygdscent-
rum, tog emot oss och berättade lite 
om Åland.

– Medelarealen för en åländsk gård 
är 23 hektar och bästa lönsamheten 
finns idag i produktion av grönsaker 
och frukt, med äpplen som en stor 
del. Ett geografiskt läge som ger långa 
somrar och varma höstar och god jord-
mån gör att Åland idag står för 60 pro-
cent av Finlands äppelproduktion.

Sjöfarten är annars den största in-
komstkällan för Åland, med lantbru-
ket som god tvåa. Inom lantbruket är 
mjölkproduktionen den största nä-
ringsgrenen, med 50 mjölkgårdar. 

 Femtio procent av Ålands totala 
industri handlar om livsmedel och 70 
procent av livsmedelsproduktionen går 
på export. Samtidigt upplever många 
att utvecklingstakten är låg, till stor del 
beroende på de offentliga stöden som 
permanentar ägande- och brukande-
förhållandena på ön. Bidragen gör 
att många passiva odlare behåller sina 
arealer trots låg produktion och dålig 
rationalitet. Det är nästan omöjligt för 
unga drivkraftiga lantbrukare att köpa 
eller arrendera jord. Lena Brenner 
kände inte till någon enda gård som 
sålts på den öppna marknaden.

Skördefesten växer för varje år 
och i år deltog 33 gårdar, varav 14 
är relaterade till jordbruk och fiske. 
Evenemanget startade 1995 med en 
marknad söndagen i den näst sista hel-

gen i september, en tradition som lever 
vidare. För 5 år sedan utökades skörde-
festen med seden att hålla öppna går-
dar fredag–lördag samma helg. Man 
har hämtat inspiration från Ölands 
skördefest. Förra året hade gårdarna 
ca 44 000 besök denna helg och mark-
naden ca 6 000 besökare. Totalt enga-
gerade sig ca 1 300 personer i skörde-
festarbetet då.

Den populära skördefesten är ett 
utmärkt sätt att sprida kunskaper 
om lantbruk och livsmedelsproduk-
tion och vid vår resa dök en idé upp 
om att till akademien bjuda in såväl 
ålänningar som ölänningar för att 
sprida information om Ölands och 
Ålands skördefestkoncept till t ex 
Hushållningssällskapen. Den idén 
ska nu utvecklas. Akademiens kansli-
personal hade i alla fall mycket stort 
nöje och utbyte av att besöka både ett 
mejeri, en vingård, en skogsgård med 
djuruppfödning och en fiskodling på 
sin ålandsresa.

kanslipersonal på åländsk skördefest
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Aktuell ledamot

Margareta Frost Johansson – 
med mat och hälsa som ledstjärna

”

”

      Mat för alla – ärligt, utan konstig-
heter, mitt i vardagen. Att få arbeta 
med något så livsviktigt som mat och 
få sprida matglädje känns som ett pri-
vilegium! 1986 landade jag som mat-
konsult på Hushållningssällskapet 
med uppgift att bygga upp en kvali-
ficerad verksamhet kring kost- och 
konsumentupplysning. Jag har jobbat 
som matskribent och deltagit både 
i radio och TV och idag arbetar jag 
som avdelningschef för kunskapsom-
rådet Mat vid Hushållningssällskapet 
Väst, kombinerat med en tjänst som 
utvecklingsledare för samma område 
nationellt på Hushållningssällskapens 
Förbund i Stockholm.

Projekt och uppdrag som aktivt ar-
betar för att förbättra barns och ung-
domars livsstil och hälsa samt folkhäl-
sofrågor som rör mat och miljö, är en 
stor del av min vardag. Ansvaret som 
projektledare, samordnare och mark-
nadsförare av projekten både stimule-
rar, engagerar och utvecklar, en kom-
bination som jag brinner för i själ och 
hjärta. I arbetet ingår också att mark-
nadsföra och informera om det arbete 
som utförs av Hushållningssällskapens 
15 matkonsulter, skapa kontakter och 
nya möjligheter. 

nationellt engagemang
På senare år har flera nationella projekt 
upptagit mycket av min tid. Matstart 
(utbildningar för föräldrar på BVC), 
Medvetna Matval (utbildningar för 
föräldrar på förskolor), Mat-Eko (ut-

Historien om Margareta Frost Johansson började för 52 år 
sedan på Åsen Övregården, ett lantbrukarhem i Remmene 
i hjärtat av Västergötland. Uppväxten på gården gav henne 
tidigt ett stort intresse för mat i både teori och praktik, något 
som följt henne hela livet. Som matkonsult och utvecklings-
ledare på Hushållningssällskapet har hon under snart 25 år 
arbetat med utbildningar och information om mat, hälsa och 
miljö. Här berättar hon själv.

bildning för storhus-
hållspersonal), Hitta 
Stilen (Hälsoaktivi-
teter för barn, ungdo-
mar, personal och 
föräldrar i skolan), 
samt Fokus Matglädje 
(information och ut-
bildningar för kost-
ansvariga politiker, 
måltidspersonal) – är 
exempel på projekt 
inom Hushållnings-
sällskapet som når 
stora målgrupper.

2007 publicerade jag en hemsida, 
www.hungrig.nu, med barnfamiljer 
som målgrupp. Hemsidan fungerar 
som en vägvisare för barnfamiljer när 
inspirationen tryter, när man söker 
kunskap och behöver råd i frågor som 
rör familjens mat. Under året har vi 
även publicerat en bok som bygger på 
hemsidan – en inspirationskälla och 
kokbok för hela familjen. 

ksla stimulerar och engagerar
2006 blev jag invald i Kungl. Skogs- 
och lantbruksakademiens jordbruksav-
delning. Under flera år har jag arbetat 
i kommittén för Matkvalitet och folk-
hälsa och från och med detta år är jag 
ordförande. Frågor kring mat, ätande 
och livsföring och dess betydelse för 
hälsa och miljö kommer helt säkert att 
få ännu större aktualitet i framtiden 
och det är mycket angeläget att arbeta 
med dem. Akademien är här en viktig 

mötesplats för diskussioner, utveckling 
och förändring på ett neutralt, kom-
petent och trovärdigt sätt. Arbetet för 
KSLA betyder mycket för mig, och 
jag blev oerhört glad och hedrad när 
jag 2009 fick motta Akademiens sil-
verplakett.

aktiv fritid
Familjen (min man Conny och vår 
son Mikael, 17 år) har många gemen-
samma intressen. På sommaren är det 
segling som är det stora nöjet, vår båt 
ligger nära och bra till i sjön Mjörn vid 
Alingsås. På vintern blir det skidåkning 
både på längden och utför, samt skrid-
skoåkning på någon av sjöarna runt 
Alingsås när vädret tillåter. Sonens 
stora intresse för simning engagerar 
också hela familjen på olika sätt och vi 
är alla aktiva i Alingsås sim- och liv-
räddningssällskap. Föreningsintresset 
är mycket stort!
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Nytt & Noterat från ANH

Boksläpp

Nyhetsbrevet Freja från akademiens 
enhet för de areella näringarnas his-
toria (ANH) har efter sommaren 
utkommit med sitt sjätte nummer. I 
detta skriver chefsbibliotekarie Lars 
Ljunggren om skogens konung älgen 
och de källor som finns för att under-
söka älgens kulturhistoria.

Gabriel Söderberg, doktoranden i 
ekonomisk historia vid Uppsala uni-
versitet, intervjuas. Bland annat talar 
han om vikten av att undersöka veten-
skapens betydelse för jordbruket.

Nummer 5 av Freja, som utkom 
före sommaren, handlade bland annat 
om litteratur om landskap och natur.

Freja går 
vidare

ANH:s nyhetsbrev Freja finns 
att ladda ned på bibliotekets hem-
sida (www.ksab.ksla.se). Det går ock-
så att elektroniskt prenumerera på 
nyhetsbrevet. Skicka då ett mejl till 
per.eriksson@ksla.se.

rättelse:
I förra numret skrev vi att Carita 
Wallman Larsson, som delade ut 
diplom till Millefoliums (SOLMED 
nr 45) författare Inger Larsson, var 
ordförande i Stockholms Gartner-
sällskap. Rätt ska vara rätt, menar 
dock Carita Wallman Larsson och 
meddelar att hon ”bara” är f d ord-
förande i sällskapet, men däremot 
initiativtagare till Årets Trädgårds-
bok och ledamot av dess jury.

Den 3 juni släppte KSLA/ANH nyut-
gåvorna av Försök Til et Swenskt Skogs- 
och Jagtlexicon Af M. H. Brummer från 
1789 och Svenskt Skogslexikon uppstäldt 
af Axel Cnattingius från 1894. Båda 
lexikonen kompletteras med artiklar 
som sätter in dem i sitt historiska sam-
manhang. Vid det välbesökta boksläp-
pet gav artikelförfattarna en exposé 
över Brummers och Cnattingius liv 
och verk.

Gemensamt för Magnus Hendric 
Brummer och Axel Cnattingius var 
att de hade stark nyttoorientering och 

Två skogsmän och författare ger ut varsitt skogslexikon under varsin tid – den 
ene för drygt 200 år sedan, den andre för drygt 100 år sedan – med varsin upp-
läggning av sitt respektive alster och naturligtvis med i viss mån varsin termi-
nologi. Men med samma syfte: att förbättra skogsbruket och minska misshus-
hållningen med skogen.
Text: Ylva Nordin

att de med sina böcker ville få folk att 
sköta skogen bättre – men de gjorde 
det från olika utgångspunkt, menade 
Föreningen Skogens VD Bengt Ek:

– Man får en känsla av att Brummer 
gärna läxade upp den okunniga jä-
geribetjäningen, medan Cnattingius 
är mer stram och helt enkelt leve-
rerar verktyg för folk att använda. 
Det senare är samma synsätt som 
Föreningen Skogen hade när vi gav ut 
vår Skogsencyklopedi 101 år senare.

Skogsencyklopedin innehåller 
8 400 termer, Cnattingius lexikon 

ungefär 1 200 och Brummers blyg-
samma 122 stycken, från Adel till 
Öfwerjägmästare. Men är Brummers 
bok egentligen ett lexikon?

– Det tycker jag nog inte, även om 
den är uppställd alfabetiskt i god linné-
tradition, sade Anki Mattisson, lexiko-
graf på Svenska Akademiens ordboks-
redaktion. Den är mer en handbok, 
som även vi har haft stor nytta av i 
vårt arbete med SAOB. Vi har många 
språkprov från både Brummer och 
Cnattingius, som är lite ”torrare” och 
mer lexikonartad.

ord- och skogsbruk i olika tider
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”stoppa skogsskövlingen!”
M. H. Brummer, som efter en olycka 
i pommerska kriget lätt invalidiserad 
drog sig tillbaka till ett frälsehem-
man i Halland som överjägmästare, 
tillbringade några år i ungdomen vid 
Uppsala universitet. År som satte av-
tryck på resten av hans liv.

– Vi vet inte vad han studerade, 
eller om han någonsin hörde Linné 
undervisa på Gustavianum. Men vi 
vet att när han tog sig för att kart-
lägga skogen, nyttan och misshushåll-
ningen, så var han ett barn av denna 
tid. Han tog till sig ett intellektuellt 
förhållningssätt till allt som lades un-
der honom som överjägmästare och 
utarbetade sina teorier på ett sätt som 
har sin grund i hans uppsalaår, sade 
Kerstin Ekman, som tidigare behand-
lat Brummer i sin bok Herrarna i sko-
gen.

Den samhälleliga nyttoaspekten 
var drivande för Brummer och när 
han med eftertryck förespråkar skogs-

plantering så 
följer han i eng-
elsmannen John 
Evelyns fotspår. 
Evelyn gav år 
1662 ut skogs-
boken Sylva, 
som är helt in-
riktad på nyt-
tan med skogen 
och timmerpro-
duktion. Med 
många uppla-
gor fram till 
1800-talet kom 
den att betyda 
mycket för idén 

om skogsplantering. KSLA:s biblio-
tek har upplagan från 1776 i sin äldre 
samling men också faksimilen av 1664 
och 1729 års upplagor för hemlån. Om 
Evelyn insatser kan man läsa i John 
Bowles bok John Evelyn and his World.

– Men Evelyn var inte den första 
som förordade skogsplantering. Man 
kan gå tillbaka ända till Vergilius epos 
Georgica, skrivet strax före Kristi fö-
delse, och finna bönderna sysselsatta 
med plantering, berättade Kerstin 
Ekman.

Skogsskövlingen var bakgrunden 
också till Vergilius engagemang i plan-
tering. Både under hans och Evelyns 
krigiska tider tog man ut alltför stora 
kvantiteter ekvirke till krigsflottorna. 
Och i Sverige hade ekskogarna runt 
Östersjön så stor betydelse för flottan 
att vi startade kriget om Pommerns 
väldiga växande förråd av ekvirke – det 
krig som blev så fatalt för Brummer. 
Även hans bok handlar om förödande 
uttag.

– Brummer ville inventera de skog-
liga resurserna. Han säger inte riktigt 
hur, men ansåg att jägeribetjänterna 
skulle ha koll på alla kronoskogar, 
allmänningar och privatskogar. Han 
var mycket engagerad i att stoppa 
ljungbränningen, som han tyckte var 
slöseri. En stor del av Halland bestod 
av ljunghedar och man bedrev mycket 
ljungbränning. Brummer ville gene-
rellt stoppa svedjande av skog, berät-
tade professor Roger Bergström. 

Det var just jägeripersonalen, jä-
geristaten, som Brummer främst rik-
tade sig till och själv var en del av. 
Brummers första publikation var en 
sammanställning av alla lagar och för-
ordningar om skog och jakt. 

– Kanske han såg sina verk som 
en fortbildning för de militärer som 
blev jägmästare. Han ville höja utbild-
ningsnivån hos dem som jobbade med 
skog och jakt. De skulle kunna läsa 
hans lexikon och förordningarna och 
få en teoretisk grund att stå på. Och i 
bästa fall kunde det bli lite pengar på 
familjen Brummers skrala bankkonto, 
sade professor Kjell Danell. Brummers 
lexikon är idag en sällsynthet på den 
antikvariska bokmarknaden – och 
kostar därefter – så den nya upplagan 
är minst sagt välkommen.

Sin lön fick Brummer som över-
jägmästare annars dra in genom böter, 
vilket självklart inte gjorde honom po-
pulär. Trots att han var av adlig släkt, 
hade fin titel och akademisk utbildning 
så var han en fattig man som levde ett 
bekymmersamt liv.

– Vid denna tid hade jägmästarkå-
ren ett genuint dåligt rykte och upp-
fattades som korrumperad till följd 

Åke Barklund t v ledde det avslutande panelsamtalet mellan Bengt Ek, Anki Mattsson, Per Eriksson, Kerstin Ekman, Roger Bergström och Kjell Danell (dold).

Prof. Roger Bergström berättade om M H Brummers liv i Halland på 1700-talet.
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förvaltningsplan för lapplands världsarv laponia 
(lst 512-5590-2010)
förvaltningsorganisation för världsarvet laponia 
(Miljödep M2010/2727/na)

KSLA har avgivit svar på Länsstyrelsen i Norrbottens re-
miss avseende förslag till förvaltningsplan för världsarvet 
Laponia och även yttrat sig över förslaget till förvaltnings-
organisation för världsarvet Laponia

Förvaltningsplanens syfte är att beskriva förut-  
sättningarna för världsarvet, bakgrunden till utnämningen, 
värdet av områdets nationalparker och naturreservat, den 
samiska kulturen och rennäringen. KSLA menar att flertalet 
frågor i förslaget om förvaltningsplan, liksom de närmare 
detaljerna i förslaget om förvaltningsorganisation, faller 
utanför akademiens kompetens- och ansvarsområden 
men lämnar några synpunkter: En följd av Sveriges 
åtagande att säkerställa Laponias värden är att skapa 
en ändamålsenlig och kostnadseffektiv förvaltning och 
skötsel av området. Det är viktigt att förvaltningen i största 
möjliga utsträckning bygger på lokal delaktighet, lokalt 
engagemang och främjande av det lokala näringslivet. 
Större vikt än vad som framgår i förslagen bör läggas vid 
att ge de lokala parterna medinflytande och deltagande i 
områdets förvaltning.

Det är angeläget att den föreslagna försöksverk-
samheten vad gäller förvaltningsplan och -organisation 
genomförs. Vid kommande utvärdering bör man 
belysa om det finns mer generella slutsatser att dra 
beträffande förvaltning av gemensamma natur- och 
kulturresurser och huruvida det går att anpassa de valda 
förvaltningsåtgärderna till andra regionala och lokala 
förutsättningar.
Läs  hela remissvaren:

http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2355
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2356



Prissatt vatten (soU 2010:17)

KSLA har svarat på Miljödepartementets remiss SOU 
2010:17 ”Prissatt vatten” angående vattenprispolitik.

KSLA anser att utredningens förslag rörande bygde- 
och fiskeavgifter samt medelsanvändning inom jordbruks-
politikens landsbygdsförordning bör genomföras även om 
omstyrning av befintliga finansieringskällor inte räcker för 
genomförandet av nödvändiga åtgärder för att uppnå må-
len för vattenförekomsternas kvalitet.

KSLA instämmer i utredningens slutsats att Sverige till-
lämpar artikel 9 i ramdirektivet för vatten på ett korrekt 
sätt.

akademien har avgivit följande 
remissvar sedan sist

av hur dess försörjning gick till. Främsta motståndare var 
bondeståndet som ville att kronoparkerna skulle säljas, all-
männingarna delas och jägeristaten läggas ned, sade Per 
Eriksson, redaktör och bibliotekarie på KSLA.

skog på egna meriter
I början av 1800-talet skedde också förändringar, en del 
kronoparker och allmänningar såldes, men jägeristaten och 
dess övervakningsrätt bestod. Den mest prominente skogs-
mannen i Sverige, Israel af Ström, införde tanken att krono-
parkerna skulle skötas genom trakthyggesbruk. Det krävde 
högre kompetens hos jägmästarna varpå Skogsinstitutet såg 
dagens ljus och jägmästarutbildningen blev relativt exklusiv 
(även om det inte märktes på lönen). Cnattingius utbildade 
sig sedermera där och under hans verksamma tid ändrades 
såväl jägmästaryrket som svensk skogshushållning påtag-
ligt.

– Dittills hade skogsbruket varit inriktat på andra in-
tressen, t ex bergsbrukets eller flottans behov, eller betraktat 
ur ett jaktperspektiv. Nu övergick man till att se på skogen 
som just skog eller vilken annan försäljningsbar gröda som 
helst. Det förstärktes i hög grad av att den svenska träva-
ruexporten sköt fart ordentligt på 1800-talet, berättade Per 
Eriksson.

Cnattingius ägde och var redaktör för Tidskrift för 
skogshushållning, som vände sig till skogstjänstemän och 
större skogsägare. Den styrdes till stor del av idéer som 
var en följd av redaktörens och skribenternas utbildning på 
Skogsinstitutet. Cnattingius lexikon gick först som följe-
tong i tidskriften och nådde en större skara läsare än vad 
någonsin Brummer kunde nå. I samtiden utkom ingen 
”bokupplaga”, därför har lexikonet varit nästan omöjligt att 
få tag på tills nu när KSLA ger ut det.

Brummer och Cnattingius befann sig delvis i olika hära-
der när det gällde förhållningssättet till skogen även om de 
delade uppfattningen att skogen måste vårdas inför framti-
den. Jakten har stor plats hos Brummer och med stor emfas 
vill han utplåna skadedjur, vilddjur och odjur – d v s rovdjur 
– men han månade samtidigt om uthållig förvaltning av det 
jaktbara viltet. Han var t ex starkt bekymrad över att älgen 
höll på att utrotas. Cnattingius mer industriella inställning 
kopplar i stället sågverken och dess produkter till skogsbru-
ket. Det är inte säkert att Brummer skulle ha förstått allt det 
som Cnattingius skrev i sitt lexikon.

– Brummer framstår som en person förankrad i sin och 
äldre tiders lagar. Hans intention var att tolka dem och få 
dem att fungera i praktiken. Cnattingius lexikon ligger när-
mare vår tids, med många kända och fortfarande använda 
termer. Hans beskrivningar är koncisa men inte alltid lätta 
att förstå för en lekman. Men det kanske inte heller var 
syftet, avrundade Anki Mattisson aftonen. 
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Akademien instämmer i huvudsak med utredningens slut-
satser i fråga om nya generella ekonomiska styrmedel och me-
nar att sådana inte bör införas utan ytterligare utredning, bl a 
med tanke på de osäkerheter som vidlåder uppskattningar av 
kostnader för att uppnå målen om god vattenstatus. 

Akademien poängterar svårigheten med att avgöra vem 
som verkligen är förorenare i samband med principen PPP – 
”förorenaren ska betala” – och påtalar andra synsätt, än det 
att se jordbruket som förorenare när det gäller närsaltutlak-
ning från åkermark. Ser man det så att jordbruket svarar för 
en samhällsnyttighet, livsmedelsförsörjningen, så blir hela 
samhället förorenare med betalningsansvar, ett synsätt som 
kan eliminera problemet att subventioner i teorin är ofören-
liga med PPP.

Akademien vill framhålla att ändringar i miljöbalken måste 
föregås av utredning av flera aspekter, t ex principerna kring 
generella ekonomiska styrmedel och relationerna till EU-
begränsande direktiv.
Läs hela remissvaret:
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2357



regler om användning av främmande trädslag 
(Jo 2010/3670/lB)
KSLA har svarat på Jordbruksdepartementets remiss ”Regler 
om användning av främmande trädslag” som grundar sig på 
idén om att på oförändrade arealer öka biomassaproduktio-
nen genom att odla främmande trädslag.

Akademien ställer sig sammanfattningsvis positiv till mer-
parten av de föreslagna regelförändringarna, som kommer att 
ge skogsbruket möjligheter att öka biomassaproduktionen på 
ett sätt som bättre kommer att kunna motverka klimatföränd-
ring. Förslagen ger också skogsbruket möjlighet att anpassa 
produktionen till ett varmare klimat. Förändringarna bör med 
vissa undantag genomföras snarast.

KSLA anser dock att föreskrifterna om främmande träd-
slag nära formellt naturvårdsavsatt mark är väl svepande och 
kan bli svårtolkade. Akademien anser också att om arealbe-
gränsningar för planteringar av främmande trädslag ska ha 
relevans så ska de gälla för regioner och totalarealer i stället 
för årliga restriktioner. Ytterligare utredning förordas huruvida 
alla främmande trädslag innebär försämring i lavbetet, liksom 
beträffande regelverket kring markägares rätt till ersättning 
om främmande trädslag inte får användas p g a lagstiftning. 
Akademien menar att Sibirisk lärk bör klassas som ett främ-
mande trädslag, att contortatall inte bör klassas som invasiv 
art och att svartgranens spridningbenägenhet bör studeras 
bättre.
Läs hela remissvaret:
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2364



aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp 

KSLA har svarat på Miljödepartementets remiss ”Aktionsplan 
för återföring av fosfor ur avlopp” och hänvisar inledningsvis 
till skriften KSLAT 18/1998: ”Frågan om recirkulation av bio-
logiska restprodukter från samhället inrymmer flera klassiska 

avvägningsproblem. Riskerna för hälsa och miljö som är för-
knippade med användningen skall vägas mot nyttan av att 
återanvända växtnäring i stället för att utnyttja ändliga resur-
ser”. Akademien anser det för tidigt att avgöra vilken av de 
två vägar som förespråkas – 1) fosforextraktion ur aska från 
bränt avloppsslam eller 2) spridning av mätt och kontrolle-
rat slam inbegripet alternativ användning eller destruktion 
där värden inte godkänns – som effektivast leder till rent 
vatten och ansvarsfullt omhändertagande av nyttig-/farlig-
heter. KSLA menar därför att ett nytt regeringsuppdrag bör 
läggas ut för en samlad nationell slam- och kretsloppsstra-
tegi för fosfor med snabbt genomförande som mål. KSLA 
påpekar att avloppsslamhantering är en fråga som ägs av 
samhället i stort, inte primärt av lantbruket eller livsmedels-
konsumenterna. Akademien, som regelmässigt arbetar med 
bördighetsfrågor och säkra livsmedel, kommer att ägna av-
loppsslammet ökat intresse.
Läs hela remissvaret:
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2365



green Paper on forest Protection and information in the eU: 
Preparing forests for climate change 
Remissvaret på grönboken om skydd av EU:s skogar 
är sammanställt av Sekretariatet för internationella 
skogsfrågor (SIFI) och bygger på diskussioner med den 
svenska skogsektorn, bland annat genom ett förberedande 
seminarium den 26 maj 2010 på KSLA (se www.ksla.se).
Grönboken är framtagen av Generaldirektoratet för miljö 
och består av ett antal frågor. EU-kommissionen sam-
manställer den offentliga utfrågningen som avslutades den 
31 juli. 

Inom EU bör skogens olika funktioner förstärkas i enlighet 
med subsidiaritets principen. Det innebär att lagstiftning 
m m sker på nationell nivå. Vidare är det önskvärt att frågor 
som berör skogsbruk hanteras av Generaldirektoratet för 
jordbruk- och landsbygdsutveckling. 

I Skandinavien skapar uthålligt skogsbruk och eko-
nomisk utveckling förutsättningar för ett framgångsrikt 
skydd och brukande av våra skogar, något som bör 
uppmärksammas bättre av EU. Den svenska modellen* 
innefattar uppföljning och datahantering av t ex effekten 
av geografiska förflyttningar, vilket medför att det idag 
finns modeller som kan hantera utmaningar till följd av 
klimat förändringarna. Riksskogstaxeringen används t ex 
för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs- och 
miljöpolitik. 

EU kan bidra till medlems staternas arbete genom att 
koncentrera insatserna mot varningssystem för kalamiteter, 
prognoser och information. En förstärkt implementering av 
veten skapliga resultat är avgörande för en framgångsrik 
utveckling. EU:s data hantering bör utföras i samarbetar 
med FAO/ECE och MCPFE. 
Läs hela remissvaret:
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2369
*) Skriften The Swedish Forestry Model kan laddas ned på 
KSLA:s hemsida.
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Kursen inleddes på Ena-
forsholm där vi under tre 
dagar med föreläsningar, 
vandringar och utflykter 
lärde oss om fjällgeo-
logi, trädgränser, fåglar 
och ringmärkning, na-
turvård,  rovdjursfrågor, 
rennäring, trädgårds-
odling i zon 8 samt om 
Enaforsholms historia 

och KSLA. De nya kunskaperna 
befästes och fördjupades under den 
fyra dagar långa vandringen. Den 
utgick som vanligt från Storulvån 
och vi kunde i mestadels fint och 
soligt väder promenera den relativt 
lätta vägen till Sylarna. 

Efter övernattning gick vi vi-
dare till Storerikvollen, där vi fick 
ett gudomligt bad i Essandsjøen på 
sandstrand och i gassande sen efter-
middagssol före den traditionsen-
liga måltiden på rimmat lamm och 
rotmos. På Blåhammaren, Sveriges 
högst belägna fjällstation, övernat-
tade vi en sista gång innan vi vände 
kosan hem mot Enaforsholm. På 
den sista biten hem, från Silverfallet 
och över hjortronmyren, fick Bo 
Berglund ila i förväg. Bosse, värd 

Enaforsholmskursen 60 år

Karin Snarf på Storsnasens topp. Foto: Eva Ronquist.Paus på Storerikvollen. Foto: Gun Norrman.

Carl Dyrendahl med sitt första renhorn.  
Foto: Eva Ronquist.

”Herrarnas” vid Essandsjøen. Foto: Carl Dyrendahl.

I år är det 60 år sedan den första Enaforsholmskur-
sen anordnades. Då, och ända fram till mitten av 
1970-talet, leddes kursen av Gunnar Torstensson, 
akademiens dåvarande store Enaforsholmsentu-
siast. I år var det Kjell Lundquist som entusiastiskt 
förde gruppen över fjället och uppmärksammade 
oss på myskgräs, sileshår och orkidéer, liksom han 
gjort i över tjugo år tidigare. Ann-Britt Karlsson 
och Anders Arnell tillhör också det erfarna ledar- 
och lärargäng som varit med i många år.

på Enaforsholm och tillika deltagare 
i årets kurs, behövde bistå köksper-
sonalen med avslutningsfesten på den 
vackra verandan. 

Årets kurs präglades av 60-årsju-
bileet, på så sätt att alla som arbetat 
med kursen genom åren inbjudits. De 
tre senaste akademisekreterarna Sven-
Uno Skarp, Bruno Nilsson och Åke 
Barklund med sina hustrur Anna, Eva 
och Pia, deltog i kursen och vandrade 
hela eller delar av sträckan. Nåja – nu-
varande akademisekreteraren vandrade 
kanske inte – han småsprang snarare 
i sina lysande blå skor och fin orien-
teringsstil, och fick därmed betydligt 
yngre deltagare att fundera över att 
intensifiera träningen på hemmaplan. 
Den fenomenalt spänstige ekonom-
studenten Carl Dyrendahl rådde dock 
ingen på, när han med två tunga ren-
horn ovanpå packningen och lätta kliv 
besteg varenda topp inom synhåll. 

Enaforsholmskursens framtid dis-
kuterades livligt under vandring och 
måltider. Det är naturligtvis inte givet 
att något ska leva för evigt, men å and-
ra sidan skrotar man inte lättvindigt en 
tradition med 60 år på nacken, det var 
vi alla överens om.

Sist i mål men glad ändå,
Eva Ronquist
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Hösten 2008 sökte jag medel ur A. 
W. Bergstens fond för att undersöka 
möjligheter och alternativa model-
ler för att sammanställa material från 
åren 1948–2009 om växterna vid 
Enaforsholms fjällträdgård i en da-
tabas. År 2009 blev jag beviljad det 

sökta stipendiet och efter att ha arbe-
tat med projektet i över ett år är det nu 
färdigt. Det arbete jag nu presenterar 
är således skrivet för KSLA:s räkning 
men utgör även mitt examensarbete 
på landskapsarkitektutbildningen vid 
Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 
Titeln på arbetet är Om att skapa en 
databas över Enaforsholms fjällträdgårds 
60-åriga växtförsök. 

Arbetet består av två delar, en 
databas där jag sammanställt den in-
formation jag funnit om växterna 
vid Enaforsholms fjällträdgård, samt 
en uppsats som sätter databasen i en 
större kontext. I databasen och upp-
satsen syns resultatet av en snårig men 
intressant upptäcktsfärd genom arkiv 
och anteckningar samt mötet med de 
tre huvudansvariga för Enaforsholms 
fjällträdgårds växtförsök under pe-

Ännu en sommar i Enaforsholms 
Fjällträdgård är till ända för oss träd-
gårdsmästare. Om förra säsongen 
fungerade som en introduktion för 
oss, har den här inneburit att vi kun-
nat fatta mer självständiga beslut 
och blivit mer effektiva i arbetet.
Text & foto: Marie Janäng & Kalle Magnér,
trädgårdsmästare, Enaforsholm

I början av juni fick vi se resultatet av 
vårt försök med lök- och knölväxter 
som inleddes i fjol höst. Växter som 
ser ut att ha klarat sig särskilt bra är 
kungsängslilja (Fritillaria meleagris), 
porslinshyacint (Puschkinia scilloides) 
och flocktulpan (Tulipa tarda), medan 
de tidigblommande växterna snö-
droppe (Galanthus nivalis) och krokus 
(Crocus vernus) verkar ha fallit offer för 
frosten.

Under året som gått har vi också 
planterat in nya perenner i trädgår-
den. Det ska bli spännande att se hur 
det går för till exempel den brokbla-

om att skapa en databas över enaforsholms 
fjällträdgårds 60-åriga växtförsök

tankar från en trädgård

diga blomsterfunkian (Hosta fortunei 
’Aureo-marginata’), samt marktäckare 
såsom vintergröna (Vinca minor) och 
Waldsteinia (Waldsteinia ternata). Alla 
som är intresserade är förstås varmt 
välkomna att besöka trädgården och se 
hur nytillskotten klarar sig i Enafors 
bistra växtzon 8.

Besök trädgårdsbloggen
För den som inte har möjlighet att 
besöka trädgården på plats vill vi slå 
ett slag för den blogg som vi startade 
förra sommaren. Där kan man läsa 

mer om vad som händer i trädgården, 
och genom att länka sig vidare till fo-
togalleriet kan man också se bilder på 
bland annat vad som blommar under 
olika tidpunkter. Bloggen hittar ni på: 
http://enaforsholm.blogspot.com. Passa 
gärna på att lämna en kommentar un-
der besöket!

Flocktulpan (Tulipa tarda), juni 2010.

Porslinsveronika (Veronica gentianoides),
juli 2010.

rioden 1948–2009, Sven Gréen, Börje 
Lövkvist och Kjell Lundquist. Denna 
resa är endast påbörjad och jag hop-
pas att materialsammanställningen 
och uppsatsen kan komma att fungera 
som utgångspunkten för ny forskning 
kring den ständigt aktuella och unika 
fjällträdgården vid Enaforsholm. 

Arbetets syfte har varit att under-
söka möjligheter och alternativa mo-
deller för att sammanställa det mate-
rial som finns om Enaforsholms växter 
i en databas, att ta fram listor över alla 
planterade lignoser, perenner och lök-
växter vid Enaforsholms fjällträdgård 
samt att ge exempel på hur listorna och 
det digitalt sammanställda materialet 
kan användas i framtiden. 

Databasen och uppsatsen 
finns i KSLA:s bibliotek samt på 
Enaforsholmsgården. 

Strålöga (Telekia speciosa), Enaforsholm.

Text & foto: Maja Rytorp





• Uppsatsdelen till arbetet kan laddas ned som pdf: http://stud.epsilon.slu.se/1619/1/rytorp_m_100722.pdf.
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100.000 kronor och brett nätverk
till ung entreprenör på landsbygden!

Nominering till Anders Walls landsbygds-
stipendium 2011

Framåtanda, initiativförmåga och kreativitet får lands-
bygden att leva och utvecklas. Anders Walls Stiftelsers 
årliga stipendium på 100.000 kr har till syfte att sti-
mulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser 
för landsbygdens utveckling. Stipendiaten får också 
tillgång till ett brett och aktivt nätverk.

Vi söker kvinnor och män i 25–30-årsåldern som 
visar entreprenörskap och nyskapande med produkter 
eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på 
landsbygden. Verksamheten ska kännetecknas av uthål-
lighet, ekonomisk stabilitet och skapande av arbetstill-
fällen, gärna med bas i jord eller skog.

Stipendiet, som är avsett att användas till kompe-
tensutveckling, delas ut den 28 januari 2011 i Stockholm 
vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtids-
sammankomst.

Närmare upplysningar lämnas av Tord Eriksson,
telefon 076-247 33 61.

Sänd fullständigt ifylld nomineringsblankett (finns att hämta 
på www.ksla.se) senast den 5 november 2010
per e-post till tord.eriksson@ksla.se
eller till
Anders Walls Stipendiekommitté
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Att: Tord Eriksson
Box 6806
113 86  STOCKHOLM

Thilde Höök mottog Anders Walls landsbygdsstipendium år 2008 vid 
akademiens högtidssammankomst.

Under det senaste halvåret har Sekretariatet för interna-
tionella skogliga frågor, SIFI, arbetat med att bygga sin 
hemsida med ett antal tjänster för den svenska skogs-
sektorn. Den 21 oktober lanseras hemsidan, det första 
nyhetsbrevet och rapporten ”Internationell skogspolicy 
– en översikt”. Eftermiddagen avslutas med mingel i 
akademiens foajé. 

lansering av
www.sifi.se

Sekretariatet för internationella skogliga frågor, SIFI, koor-
dinerar och tar fram underlag till möten och leder projekt 
gällande skogliga omvärlds- och resurs frågor. SIFI presen-
terar omvärldsanalys, dels genom löpande information 
med nyheter och kalendarium på hemsidan www.sifi.se, 
dels genom det kvartalsvisa nyhetsbrevet som lyfter frå-
gor som påverkar den svenska skogssektorn.

Sekretariatet är en funktion under värdskap av Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien med syfte att stödja nät-
verket för skoglig omvärldsanalys. Styrgrupp för arbetet 
är akademiens Kommitté för Internationella Skogsfrågor 
(KIS). Under nätverket finns dessutom en funktion för re-
sursbasutveckling med representanter från olika delar av 
den svenska skogsektorn. 

Rapporten ”Internationell skogspolicy – en översikt” 
av Dr. Lisa Holmgren är framtagen under ledning av SIFI. 
En svensk och en engelsk version kommer att publiceras 
i KSLA:s tidsskriftserie KSLAT. Rapporten ger en översikt 
över de viktigaste skogliga internationella överenskom-
melserna och andra politiska processer. Den bidrar till kun-
skap om internationell skogspolitik och hur Sverige och 
svenskt skogsbruk berörs av denna.

Fredrik Ingemarson
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kalendarium 2010
15 november – Boksläpp
”Åter till Österlen – en tidig mikrohistoria.
Agrar- och socialhistoriska texter i urval”

16 november – Workshop
Mitigation of diffuse phosphoros losses from 
agricultural land

18 november – seminarium
Skogsbrukets bidrag till ett bättre klimat

18 november – seminarium
Sverige och REDD+ inför COP1 i Cancun

25–26 november – nordiskt symposium
i Stockholm och Uppsala: Växter och växtnamn 
(samarrangemang med Gustav Adolfs Akademien 
och Stockholms universitet). Boksläpp 25 nov: 
utvidgad upplaga av ”Millefolium, rölika och näsegräs. 
Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition”

30 november – seminarium
Kan fiskar känna smärta och uppleva lidande?

8 december – seminarium
Foreign investments in developing countries’ 
agriculture

9 december – seminarium
Biologisk mångfald (Naturens År 2010)

9 december – sammankomst
Året som gått – året som kommer

9 december – seminarium
i Umeå: Skogens historia speglad i två lexikon 
(samarrangemang med Skogsbiblioteket och 
Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU)

14 december – konferens
Torvmark en viktig resurs (samarrangemang med 
IPC:s Torvkongress)

15 december – seminarium
Framtidens viltförvaltning, presentation av boken 
”Vilt, människa, samhälle”

27 september – seminarium
Svenska jordmåner. Invigning av permanent 
markprofilutställning på KSLA

1 oktober – ripjakt
på Enaforsholm

13 oktober – seminarium
Djurskyddet för de livsmedelsproducerande djuren – 
veterinära strategier för djurskyddet i Sverige

14 oktober – sammankomst
Marknadskommunikation och närkontakt med 
marknaden, modenyck eller en överlevnadsstrategi 
för svenskt jordbruk?
Jordbruksavdelningens sammanträde

14 oktober – seminarium
i Östersund: Vi kom, vi sågs, vi segrade!  Även 
mathantverkare konkurrerar på marknadens villkor

15 oktober – seminarium
Världshungerdagen 2010. Förenade mot Hungern – 
möjligheter och hinder för småjordbrukare

20 oktober – Hearing ekologiskt forum
hos Svensk Dagligvaruhandel: Ny strategi för eko 
2011–2013

21 oktober – releaseparty
SIFI lanserar sin hemsida och nyhetsbrev

27 oktober – seminarium ekologiskt forum
Ekolivsmedel som verktyg i livsmedelsföretagens 
hållbarhetsarbete

20 oktober – seminarium ekologiskt forum
i Grythyttan: Ekologisk mat inom offentlig sektor

3 november – seminarium
på Öland: Livsmedelstillsatser – risk eller nytta? 
(samarrangemang med Hushållningssällskapet Kalmar-
Kronoberg-Blekinge)

11 november – sammankomst
Skogsägandet – ägarintressen kontra samhällsintressen
Skogsavdelningens sammanträde

Alla arrangemang sker i KSLA:s lokaler, Drottninggatan 95 B i Stockholm, om inte annat anges.
Ytterligare information finns på akademiens hemsida.

Reservation för ändringar.
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sommaren
Mycket har varit lyckosamt denna sommar. Ganska lite in-
sekter till exempel! Men, som jag brukar säga, jag är inte 
den bästa att bedöma den saken eftersom jag mest jobbar 
inomhus under de varma dagarna. Vädret har varit bra, bl a 
har det varit så varmt så att flera snömärken på fjällen har 
smält bort denna sommar.

Vid flera tillfällen har vi haft full beläggning. Strax ef-
ter midsommar firades två 50-åringar här på Enaforsholm. 
Under sommaren har vi haft besök av fyra bröllopssällskap. 
Ett par vigde sig vid Enans strand, ett par i Storvallens ka-
pell, ett par vid sitt fritidshus och ett annat par i Handöls 
kapell.

Roligt också att få vara värdar för ett jägmästarjubileum 
och få höra och beskåda en del speciella ceremonier!

I augusti var jag själv med på Enaforsholmskursen som 
firade 60 år. Riktigt kul att träffa flera personer som tidigare 
varit ledare för kursen och verksamma för KSLA. Mycket 
inressant fick jag lära mig och vandringen över fyra dagar 
är bekväm och trivsam. Du kan själv vara med på kursen 
ett annat år och rekommendera gärna Enaforsholmskursen 
till dina vänner.

trädgård och karta
Våra trädgårdsmästare Marie och Kalle har varit här vid 
fyra tillfällen under sommaren. Se vad de skriver på sid 33. 
Under sommaren har också Elisabet Gregersen som sitt 
examensarbete gjort en vegetationskarta över Enaforsholm 
med omnejd. Margareta Ihse (ledamot av KSLA) är hennes 
handledare.

sommarladugården
Du som läst boken om A. W. Bergsten och Enaforsholm har 
på sid 104 sett ett fotografi av ”... den sommarladugård som 
Bergsten lät bygga 1918. Bristen på underhåll gör att den är 
på väg att går förlorad för eftervärlden. ... ”. Vi ville ändra på 
dessa dåliga framtidsutsikter för byggnaden. Arbetet med 
att rädda och renovera sommarladugården började i oktober 

2008. Mycket var ruttet och måste bytas. Den sista augusti 
i år blev arbetet klart.

Sommarladugården har lyfts upp några decimeter, fått 
nya syllstockar, ett hammarband är bytt, en takstol är bytt 
och några är förstärkta, nytt tak med tjärpapp och en vägg 
har fått ny panel. Stort tack till Olle Berglund, som gjort 
det mesta av arbetet, Marcus Hyttmo och Edvin Olsson.

tåg till enaforsholm fjällgård
Tåget går till Enafors station som ligger 400 m från 
Enaforsholm. Ni kanske har uppmärksammat att SJ inte 
tänker köra sina nattåg längre än till Duved nästa år. Så 
blir det troligen men det ser ändå ut som att Malmötåget 
kommer att gå hela vägen till Storlien och Veolia kommer 
också att köra ett nattåg till Storlien. I annat fall byter du 
tåg i Duved, eller kanske redan i Östersund. 

Bokning hos Veolia på www.bokatag.com (Veolia kund-
tjänst på 0771-26 00 00). Bokning hos SJ på www.sj.se (SJ 
kundtjänst 0771-75 75 75). Den som tycker det att det ska 
gå fler tåg till och från Enafors kan uttrycka sina synpunk-
ter hos SJ:s och Veolias kundtjänst. De tar till sig synpunk-
ter och det kan hjälpa oss att få behålla tågtrafiken.

skridskor
Förra året den 13 november glömmer jag inte. Det var 
en fantastisk skridskodag. På med skridskorna nedan-
för Enaforsen och sedan åkte vi på blank och tjock is till 
Ånnsjön, åkte runt på sjön och upp i dess tillflöden.

Julbord
Ordinarie julbordsdagar: lördag 28 november, lördag 5 de-
cember, lördag 12 december. Grupper kan boka egna jul-
bord 28 november–12 december. 345 kr (barn 4–12 år 90 
kr).

Bokning
Det går bra att börja boka jul,
nyår och 2011.

enaforsholm har egen hemsida!
www.enaforsholm.se.

Sommarladugården i 
uppfräschningsstadium.

De som gjorde jobbet: 
Marcus, Edvin och Olle.

Varmt välkomna till 
Enaforsholm!

hälsar Bosse Berglund
Telefon: 0647-730 26
Mobiltfn: 0705-273 026
E-post: info@enaforsholm.se
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