
1KSLA Nytt & Noterat   •   nr 2  2021KALENDARIET ....................................................................................................  28

EU OCH GENSAXEN
ÖPPNAR FÖR LAGÄNDRINGAR

MÖTE OM SKOGSSKADOR
MED KUNGLIGT DELTAGANDE

RAPPORT FRÅN MENTORSKAPSPROGRAMMET

BIOLOGISKA MÅNGFALDEN I SKOGEN
VAD BEHÖVER VI VETA FÖR ATT FÖRA FRÅGORNA FRAMÅT?

Nytt & Noterat
KSLA

FRÅN KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN

NR 2 • 2021

EU:S TAXONOMI FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 

RISKERAR MOTVERKA SITT SYFTE

SKOGENS SKYTTEGRAVSKRIG 
ETT WEBBINARIUM OM SKOGSDEBATTEN

TEMA
SKOG

STIFTELSEN 
SVENSKA 

LANTBRUKS- 
VECKANS 

FOND



2 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 2  2021

Altanbygget blev plötsligt 25–30 procent 
dyrare eftersom sågarna har ont om virke. 
Alla vill bygga altan och njuta av den svenska 
sommaren vid den alldeles egna täppan. 
Sommaren går snabbt och snart är det dags 
att plocka svamp, gärna i en orörd skog 
med ymnig biologisk mångfald. Väl hemma 
rensar jag svampen från alla kryp, mossa 
och annan bråte som inte hör hemma i mitt 
kök och torkar i ugnen under något dygn. 
Jag längtar redan efter den där älgsteken 
kryddad med egenhändigt plockade och tor- 
kade kantareller och det där fantastiska vinet 

från den brasilianska vingården. För att komma till svampskogen kör jag förstås 
fossilfritt (nästan) och tankar med HVO. Teslan jag drömmer om är galet dyr och 
det är långt mellan laddstolparna så det får vänta några år, till 2030 kanske?

Skogen brottas med skogsskador samtidigt som skogen ska bidra till lösningarna 
på problemet som stavas Snabbt Antågande Klimatförändring. Granbarkborren har 
löpt amok och priset på bränsleved har sjunkit samtidigt som det är ont om virke 
för altanbyggen och andra mycket större projekt. Skogsskadorna diskuterades vid 
ett rundabordssamtal i mars där även akademiens beskyddare H.M. Kung Carl XVI 
Gustaf närvarade.

Det är inte utan orsak som sommarens Nytt & Noterat handlar om skog utifrån 
alla möjliga aspekter. Skogsdebatten är viktig och ska tas på allvar och akademiens 
bidrag är att försöka belysa problemen utifrån vetenskap och praktisk erfarenhet 
och med oberoendet som ledstjärna. Den efterlängtade och högst aktuella skogs-
utredningen tillkännagavs under våren och den hanterar spörsmål på alla nivåer. 
Remissen ”angreps” utifrån alla tänkbara perspektiv och jag kan föreställa mig att 
regeringen har ett tufft arbete framför sig att sortera och hantera och framför allt göra 
verklighet av förslagen. För tydligt beslutsfattande, dialog och ännu mer ökad kun- 
skap behövs för att komma bort från den polariserade debatten. Och inte minst 
en vilja från alla parter. Webbinariet Skogens skyttegravskrig arrangerades av KSLA 
och IVA för att öka förståelsen för varför debatten är så het. Johanna Johansson 
menade att lösningar bara kan skapas genom att parterna erbjuds en win-win-
lösning och att detta måste hanteras av beslutsfattare på nationell nivå. Tolk-
ningen av det hållbara skogsbruket utgår i mångt och mycket från värderingar och 
hur man ser på naturen som helhet. Camilla Sandström belyste frågan via begrep-
pen antropocentrism (människan styr) och ekocentrism (människan är en del av 
naturen). 

Jord- och skogsbruk förväntas bidra till den biologiska mångfalden på bästa 
möjliga sätt. Men hur? Det är en högt prioriterad fråga inom KSLA och kommer att 
så vara så länge det behövs!

Eva Pettersson
Akademisekreterare och vd

Skogen i allas 
hjärtan och för 
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Innehållet i KSLA Nytt & Noterat består 
främst av referat och liknande rörande 
akademiens seminarier och andra 
aktiviteter.
De åsikter som framförs vid dessa semi-
narier är helt och hållet föredragshål-
larnas egna. Akademien kan inte hållas 
ansvarig för föredragshållares åsikter, 
formuleringar eller uttalanden. 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens uppgift är att med stöd av 
vetenskap och praktisk erfarenhet 
till samhällets gagn främja jordbruk 
och skogsbruk samt därtill knuten 
verksamhet.
                                        KSLA:s portalparagraf

Tips! De flesta presentationer som 
visas vid KSLA:s seminarier finns 
tillgängliga på www.ksla.se. Sök på 
aktivitetens namn eller direkt på datum 
under rubriken Aktiviteter. Det gäller 
även webbsända aktiviteter som du vill 
se i efterhand.
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Och dessutom flera fina anslagsutlysningar!

4.
Biologisk mångfald i skogen –
vad behöver vi veta?
Samsynen kring fakta måste bli bättre för att 
debatten ska bli konstruktiv. Frågan är vad vi 
behöver veta för att föra frågorna framåt.

6.
EU:s taxonomi för hållbara investeringar 
riskerar motverka sitt syfte
EU-taxonomin har fått hård kritik för att mot-
verka många av de hållbara lösningar som ut-
vecklats i de nordiska länderna. 

8.
Skogens skyttegravskrig kräver bättre 
dialogprocesser och tydligare beslut
Ett KSLA-/IVA-webbinarium diskuterade den 
polariserade skogsdebatten under årets Skogs-
näringsvecka. 

15.
Möte om skogsskador
med kungligt deltagande
En workshop om ekonomiska konsekvenser av 
skador på skogen. Kung Carl XVI Gustaf och 
prins Carl Philip deltog inledningsvis.

17.
EU öppnar upp för lagändringar
gällande gensaxen
Växtnodens webbinarium gällde EU-kommis-
sionens rapport som kan resultera i lagändring-
ar avseende bland annat gensaxen Crispr-Cas.

18.
Stiftelsen Svenska Lantbruks-
veckans fond
främjar de gröna näringarnas ställning i sam-
hället genom bidrag till aktiviteter som gäller 
jord, skog eller trädgård.

20.
Rapport från KSLA:s mentorskaps-
program
Så här under den femte omgången får vi veta 
mer om hur aktiva i programmet upplever det 
och vad de har reflekterat över hittills.

•
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– Det saknas mer vetenskapligt grundade faktaunder-
lag för att diskutera hur det står till med den biologiska 
mångfalden i den svenska skogen, vilket i sin tur får kon-
sekvenser för såväl bevarande av flora och fauna som för 
praktiskt skogsbruk. Kunskapskällorna betraktas olika och 
det är olika perspektiv på brukandet av skogen. Vi hop-
pas att det här ska bli startpunkten för en mer konstruktiv 
diskussion där KSLA har en nyckelroll, framhöll Lennart 
Rådström inledningsvis.

Utgångspunkten är FN:s konvention för biologisk 
mångfald.

– Den lägger grunden, men talar inte om vad vi ska 
göra operativt för att gå vidare. Det har aldrig klargjorts, 
exakt, vad vi menar med hållbart nyttjande, sade Torbjörn 
Ebenhard, Centrum för biologisk mångfald.

Debatten om den biologiska mångfalden i 
skogen är laddad och argumenten går för-
bi varandra. Samsynen kring fakta är dålig 
och forskningsresultat tolkas olika.

Frågan är vad vi behöver veta för att de-
batten ska bli konstruktiv och föra frågorna 
framåt.

Det var utgångspunkten för akademiens 
överläggning den 8 april med närmare 100 
deltagare. Arbetet fortsätter i en ny kom-
mitté om biologisk mångfald inom akade-
mien. Av PÄR FORNLING | Foto YLVA NORDIN

Biologiska 
mångfalden
i skogen –
vad behöver
vi veta?

4 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 2  2021



5KSLA Nytt & Noterat   •   nr 2  2021

Hur mäter man biologisk mångfald?
En nyckelfråga är förstås hur man mäter biologisk mång-
fald. Utifrån bra mätningar kan man följa och utvärdera 
mångfalden. Det är inte helt lätt eftersom det handlar om 
att ha koll på 25 000–30 000 skogslevande arter i form av 
fåglar, däggdjur, lavar, svampar, mossor, kärlväxter och 
evertebrater (ryggradslösa djur).

– Eftersom de är så många, och en del väldigt sällsynta, 
har vi mest indirekta mått på mångfalden. Det handlar om 
livsmiljöer i form av ålder på träd, skiktningar i trädbe-
stånden och liknande, berättade Lena Gustafsson, Sveriges 
lantbruksuniversitet.

Ett undantag från de indirekta måtten är fågel-
inventeringen som görs en gång om året där fåglarna 
inventeras längs bestämda rutter av över 200 personer. Förra 
året noterades 165 000 fåglar av 224 arter. En annan direkt 
källa, där arterna räknas in, är Artdataportalen, dit allmän-
heten rapporterar in arter.

– Kanske kan kunskapen förbättras genom nya metoder, 
exempelvis dna-analyser av jord och vattenprover, förutser 
Lena Gustafsson.

I väntan på det bygger dagens kunskap i huvudsak på 
indirekta metoder, som visar livsmiljöer för den biologiska 
mångfalden. Där är Riksskogstaxeringen främsta källan. 
Den visar att en hel del blivit bättre.

Lena Gustafsson visade att mängden hård död ved har 
ökat markant sedan 1955 och mängden gammal skog har 
ökat efter mitten på 1990-talet. En del träd kan vara ”ur-
skogsminnen” t ex äldre klena träd. Jonas Jacobsson har vi-
sat att den typen av träd har minskat över tiden.
– De här senväxande träden som har
lämnats kvar är troligen bärare av
flera sällsynta arter, säger
Lena Gustafsson.

Gå in djupare i Riksskogstaxeringens data
Jonas Jacobsson framhöll att man bör borra djupare i mate-
rialet från Riksskogstaxeringen genom att samutnyttja dess 
provytedata med heltäckande fjärranalysinformation. Det 
räcker inte med att bara följa de ytliga trenderna rörande 
död ved och gammal skog. 

– För att öka volymen riktigt grov död ved krävs aktiva 
åtgärder. Det hjälper inte att skydda mer skog, säger Jonas 
Jacobsson.

Jonas Jacobsson menade också att dagens landskapseko-
loger stirrar sig blinda på kontinuitet och att 1912 års skogs-
vårdskommitté var mer klarsynt i frågan om brandens helt 
avgörande roll för dynamiken i boreala skogar. 

Han och flera deltagare efterlyste analytisk kompetens 
för att föra frågorna framåt.

Torbjörn Ebenhard hoppas på mer tydlighet. Vi behö-
ver definiera vilken biologisk mångfald det handlar om och 
samla in data i fält för att systematiskt följa utvecklingen 
och visa trenderna för olika arter.
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Med sin nya gröna giv visar EU-kommissionen en tydlig 
ambition att ge arbetet inom unionen en tydlig hållbarhets-
prägel med syfte att göra medlemsländerna klimatneutrala 
till 2050. Som en del av given antog EU-parlamentet och 
ministerrådet i juli 2020 ett finansiellt styrmedel kallat 
taxonomi som ska öka hållbara investeringar och leda dem 
i rätt riktning. Syftet är också att medlemsländerna ska an-
vända 38 procent av de beslutade återhämtningsfonderna 
till hållbara investeringar och att taxonomin ska styra även 
de utgifterna. Till taxonomin ska också en obligationsstan-
dard bli klar till sommaren.

Sex kriterier
Taxonomin omfattar sex kriterier, som handlar om begräns-
ning av utsläpp av klimatgaser, anpassning till klimatför-
ändringar, hållbar användning, övergång till cirkulär eko-
nomi, förebyggande av utsläpp och kontroll av föroreningar 
samt skydd av biologisk mångfald och ekosystem. För att en 

Riskerar att motverka sitt syfte
EU-kommissionens förslag till taxonomi för hållbara investeringar har fått hård kritik för 
att motverka många av de hållbara lösningar som utvecklats i de nordiska länderna. Den 
riskerar att fördyra finansieringen av investeringar i både jord- och skogsbruk och energi-
sektorn.

investering ska bedömas som hållbar måste den substantiellt 
bidra till åtminstone ett av de sex kriterierna utan att vara 
skadligt för någon av de andra fem.

Under våren har förslaget till tekniskt dokument varit 
ute på remiss och tagits emot med minst sagt blandat gen-
svar. Vid ett seminarium ordnat av IVA och KSLA den 
24 mars lyftes reaktionerna från framför allt den svenska 
skogsnäringen.

Bristande vetenskaplig grund
– Det nuvarande förslaget är inte grundat på vetenskapliga 
fakta, konstaterade Pål Börjesson, professor i miljö- och 
energisystem vid LTH i Lund. Dessutom stämmer det inte 
överens med annan EU-lagstiftning.

Pål Börjesson gjorde en dragning av KSLA:s inspel till 
EU-kommissionen i frågan och  pekade bland annat på att 
bioenergi betraktas som en övergående lösning och inte i 
längden hållbar.

EU:s taxonomi för 
hållbara investeringar

Av LENNART WIKSTRÖM
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– Detta stämmer inte. Det finns gott om vetenskapligt 
stöd för att bioenergisystem mycket väl är hållbara.

Han pekade också på att taxonomin i sin beskrivning 
av skogens inlagring av kol utgår från enskilda fastigheter, 
något som raderar ut det faktum att den svenska skogen 
som helhet och sett över tid har ett ökande virkesförråd och 
därmed inlagring av kol.

– Som förslaget ser ut kommer taxonomin att inkräkta 
på den privata äganderätten, vilket i sin tur leder till att det 
hållbara skogsbruk som vi bedriver i de nordiska länderna 
riskerar att spåra ur. Vi har en mångfald av brukningsen-
heter där alla har olika övergripande mål, och att påtvinga 
en likriktning är inte effektivt, framför allt inte ur klimat-
synpunkt, framhöll Pål Börjesson.

Missar flera funktioner
– Förslaget till taxonomi återspeglar en förhärskande syn 
på skogen som framför allt en kolsänka, något som gör att 
man bortser från det som redan skapats och andra positiva 
effekter av brukandet av skogen, sade Viveka Beckeman, vd 
för Skogsindustrierna.

Hon menade också att taxonomin kan få stor betydelse 
för den svenska skogsindustrin eftersom det görs stora in-
vesteringar – under bara de senaste åren i storleken 60 mil-
jarder kronor.

– Om jord- och skogsbruket skulle exkluderas, främst 
på grund av kriteriet om skydd av biologisk mångfald och 
ekosystem, skulle investeringarna bli dyrare och utveck-
lingen mot ett mer hållbart nyttjande av skogen i realiteten 
bromsas.

Viveka Beckeman såg visserligen en viss uppmjukning 
i tolkningen, bland annat genom att öppna upp för redan 
existerande brukningsmetoder, men det kräver ett aktivt 
arbete för att de tolkningarna ska rymmas i förslaget.

Förödande för låntagare
Även finansmarknaden, som taxonomin i första hand ska 
rikta sig till, är kritisk till förslaget.

– Det förslag som ligger på bordet är förödande för våra 
kunder, sade Martin Kihlberg, som är hållbarhetschef på 
Landshypotek Bank. Som förslaget ser ut skulle det innebä-
ra en stor pålaga när det gäller dokumentation och rappor-
tering. Här måste vi hitta gemensamma branschtolkningar 
som gör det mindre krångligt.

– Kan vi inte få in data på ett effektivt sätt så att vi 
kan redovisa vår prestanda så kommer vår upplåning att bli 
dyrare och de finansiella flödena kommer att riktas till om-
råden som framstår som mer gynnsamma i kraft av taxono-
min. Svensk skog bidrar i hög grad till minskad klimatpå-
verkan, och att inte erkänna det vore ett stort misslyckande, 
avslutade Martin Kihlberg.

Skadlig begränsning
Förutom bioenergiområdet och jord- och skogsbruket kom-
mer förslaget till taxonomi också att få konsekvenser för 
den svenska vattenkraften.

– Vi är ett företag som står i omställning och arbetar 
för en fossilfri energisektor och vi upplevde inriktningen 
som mycket positiv i början, sade Madeleine Sundkvist 
på Vattenfalls Brysselkontor. Men sedan kom de delege-
rade akterna och problemen med dem. Kraven på att inte 
få skada något av kriterierna är så stränga att inte något 
vattenkraftssystem inom EU klarar kraven. Samtidigt är 
vattenkraften en förutsättning för att vi ska kunna bygga ut 
annan förnybar energi.

Liksom för skogsindustrin riskerar förslaget att leda till 
att energiföretagen inte skulle kunna utfärda gröna obliga-
tioner för vattenkraft, men att det skulle vara möjligt för 
investeringar som ersätter kolkraft med fossilgas.

– Sverige har minst utsläpp från generering av el av med-
lemsländerna och har kommit längst när det gäller elektri-
fiering. Det vore olyckligt om vi ska drabbas av ett regelverk 
som blundar för detta.

Gilla läget
Men det fanns också de som ansåg att vi borde gilla läget.

– Många av invändningarna mot förslaget beror på en 
alltför dålig förståelse för vad förslaget betyder när det är på 
plats, sade Mattias Goldmann, konsult på Sweco. Vi borde 
i stället se på taxonomin som en realitet och göra som vi 
tidigare så framgångsrikt gjort, anpassa oss och vara först 
ut för att trygga morgondagens välfärd.

Motsatt verkan
I den efterföljande diskussionen konstaterade Lena Ek, sty-
relseordförande i Södra, att vi redan har höga klimatmål, 
och att vi redan bygger broar bransch för bransch.

– Taxonomin underkänner alla de åtgärder vi redan 
vidtagit och underminerar de färdplaner som redan stakats 
ut. Det är ett demokratiskt problem där implementering 
av parlamentariska beslut hamnar stick i stäv med vad de 
folkvalda trodde de fattade beslut om. Delegerade akter ska 
inte användas för genomgripande samhällsfrågor av den här 
arten, sade Lena Ek.

Hon pekade också på det som flera av föredragshållarna 
sagt, att EU-kommissionen med det förslag som lagts fram 
tagit på sig en politisk roll.

– Innovation är vår styrka. Diskussionen är inte slut med 
detta, avslutade Lena Ek.

Kraven i taxonomiförslaget är så stränga att inget vattenkraftsystem inom EU klarar dem. Bodens vattenkraftverk. Foto: Mattias Ivermark [CC BY-SA 3.0].
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Webbinariet utgick från den 
nya skogsutredningen och in-
ledde gjorde utredaren själv, 
Agneta Ögren, till vardags lag- 
man och chef för Umeå Tings- 
rätt. Svensk skog är en arena 
där många olika anspråk ska 
samsas, allt mot bakgrund av 
att vi ska leva upp till våra in-
ternationella åtaganden om 
bevarande av den biologiska 
mångfalden och ökad cirku-
lär bioekonomi. För att kunna 
ersätta fossilbaserade energi-
former behövs mer biomassa 

vilket innebär ökad skogsavverkning, något som inte alltid 
rimmar med naturvårdsanspråken. Ett problem är att det 
är svårt att sätta siffror på hur stort bioekonomins behov av 
biomassa kommer att bli, sade Agneta Ögren, de analyserna 
och prognoserna finns inte än. Så här har utredningen fått 
bygga på uppskattningar. Överhuvudtaget täcker utred-
ningen så många komplexa frågor att en slutsats blir att det 
krävs än mer utredning. 

På basis av uppskattningarna har man kommit fram 
till att om såväl bioekonomins som naturvårdens anspråk 
ska tillgodoses så kommer det att resultera i konfliktytor 
på skogsmark om ca 3 miljoner hektar, d v s ytor med höga 
naturvärden eller restaureringsbehov, men som samtidigt 

Tydligt beslutsfattande, dialog, ökad kun-
skap och spridning av kunskap är viktiga 
medel för att gå från den polariserade skogs-
debatten och det som kan få kombattanter-
na att lämna skyttegravarna och om än inte 
sluta fred så åtminstone få större förståelse 
för motpartens ståndpunkter. I alla fall om 
vi lyssnar till dem som diskuterade skogens 
skyttegravskrig vid KSLA:s och IVA:s webbi-
narium under årets Skogsnäringsvecka. 

Skogens skyttegravskrig

kräver bättre dialogprocesser 
och tydligare beslut
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skulle behöva utnyttjas som produktionsytor för att klara 
omställningen till bioekonomi. Ekvationen blir ännu svå-
rare att få ihop om man ser på Fossilfritt Sveriges färdplan 
inför 2045, med en ännu större efterfrågan på biomassa från 
skogen. 

Agneta Ögren menade att den här motsättningen bör 
kunna lättas genom tydligare politiska beslut om både ett 
nationellt mål för hur mycket tillväxten i skogen ska öka 
och ett för hur mycket skog som ska avvaras för bevarande 
av biologisk mångfald. För att nå en tydlig och samordnad 
skogs- och miljöpolitik behövs en konstruktiv dialog som 
förslagsvis sköts av en oberoende nationell samordnare för 
skogsprogrammet, som också breddas för att passa fler in-
tressen i skogen.

De grundläggande synsätten
Camilla Sandström, professor i statsvetenskap vid Umeå 
universitet, koncentrerade sig på grundläggande skiljelin-
jer i synen på vad som är hållbart skogsbruk, vilket i sin 
tur bygger på värderingar om hur man ser på naturen i sin 
helhet. En grov fördelning kan göras mellan 1) antropocen-
trism, som placerar människan som utgångspunkt i tillva-
ron – människan kan styra och bruka naturen för att uppnå 
välstånd och hälsa, och 2) ekocentrism, där människan är 
en del av vår natur, som har ett egenvärde i sig och frågan 
om brukande sätts i ett ekosystemperspektiv. Med två så 
skilda synsätt kan det vara mycket svårt att komma över-
ens. Antropocentrikern närmar sig klimatfrågan genom att 
fundera över produktion och produktionstakt, medan eko-
centrikern lägger större tyngd på att minska konsumtionen, 
sitt fotavtryck och att avsätta mer skog. I slutänden måste 
politiken sätta ned foten och tala om vilket perspektiv som 
ska dominera, också för att vi som väljare ska kunna påverka 
vilket perspektiv som ska ha tyngdpunkt, hävdade Camilla 
Sandström.

En annan konfliktlinje rör var gränsen går mellan den 
enskildes och det allmännas ansvar för att tillhandahålla 
skogens ekosystemtjänster och nyttor, framför allt de pub-
lika resurserna som biologisk mångfald, vatten, klimat, so-
ciala värden o s v. Om den frågan blir återkommande är det 
inte längre hållbart. Då måste politiken gå in och fundera 

över vilka policyinstrument som behövs för att hantera kon-
flikten – kanske utveckla nya – och även se över lagarna.

En tredje konfliktlinje handlar om vem som har rätt till 
skogens olika nyttor. Skogsmark har många parallella rät-
tigheter knutna till sig; privat äganderätt, allemansrätt, rätt 
till rennäring eller skogsbruk o s v. Men vem ansvarar för 
att göra avvägningar mellan dem? Forskningen pekar på 
att alla policyinstrument inte nyttjas fullt ut för att göra 
avvägningar. Även här kan det finnas metoder och model-
ler som inte prövats än, på bestånds- och landskapsnivå och 
mellan olika typer av aktörer. Camilla Sandström ansåg att 
det behövs mer forskning kring detta. Saknas ramförutsätt-
ningar ökar konflikterna och hög konfliktnivå kan bli det 
som tvingar fram ny skogspolitik. 

Dialog kan förena
Skogsdebatten är inte ny, men har fått ojämförligt stor plats 
i medierna på sistone, sade Johanna Johansson, docent och 
lektor vid Södertörns högskola. Parisavtalet har satt skogens 
roll i klimatomställningen på sin spets och klimatfrågan har 
blivit ett sorts retoriskt vapen. I medierna framställs saken 
som att antingen ska skogen brukas eller så ska den bevaras. 
Det blir problematiskt när man vill hitta vägar framåt. Men 
den stora frågan är, enligt Johanna Johansson, hur vi åstad-
kommer en hållbar samhällstransformation inom ramen för 
de planetära gränserna och vilken roll spelar produktion och 
konsumtion i det sammanhanget?

Johanna Johansson ser det som att det saknas konsensus 
om vad det egentliga problemet är och än mindre om hur 
det ska lösas i den svenska skogsdebatten. Hon vill lyfta 
debatten till att handla om de svåra vägvalen inför en stor 
samhällstransformation. Vi måste fundera över våra policy-, 
styrnings- och förvaltningsproblem, anser hon. Samverkan 
som rör starkt polariserade ideologiska frågor påverkas 
mycket av hur frågan hanteras av beslutsfattare på nationell 
nivå. I all samverkan måste man utreda och utgå från pro-
blemets kärna. För att skapa delaktighet måste aktörerna 
erbjudas en win-win-lösning – och de måste släppa på sin 
prestige. Att gå in i en samverkansprocess för att bevaka sin 
egen position är fel väg.

Vi betraktar skogen på olika sätt – som en äga och till-
gång, som råvara, som ren natur som inte kan prissättas… 
och bilden av framtiden är lika differentierad och beror på 
var i livet man befinner sig. Kanske vi skulle börja med att 
prata om de olika bilderna av framtiden och fundera över 
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Antropocentrism, människan styr, ställs mot ekocentrism, människan är 
en del av naturen. Illustration ur Camilla Sandströms  presentation, något 
omarbetad.
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spelregler, det ömsesidiga beroendet och vad det innebär att 
samverka – och vad man kan samverka om. Oavsett nivå 
måste det ska finnas en beslutsfattare.

Dessutom måste aktörerna säkra förankring både bakåt 
och framåt – något som verkar ha fallerat i t ex nationella 
skogsprogrammet, där förankring framåt saknades. Det 
fanns inte enighet i politiken om hur man skulle gå vidare 
med programmet. Aktörerna tappade motivation på sikt, 
sade Johanna Johansson. Det krävs tydligt ledarskap för att 
hålla liv i processen. Camilla Sandström uttryckte det som 
att det inte finns någon mottagarkapacitet i regeringen p g a 
att koalitionsregeringsperioden bär med sig inneboende 
konflikter i styrningen i frågan. Agneta Ögren var inne på 
samma linje – hon ansåg att det finns mycket bra i nationella 
skogsprogrammet men att det saknas ”verkstad”, d v s ett 
beslutsfattande. Skogsutredningen föreslår alltså en separat 
samordnande myndighet som hanterar skogsprogrammet.

Skogens nyttor
Erik Herngren från Kairos Future filosoferar över hur sko-
gens nyttor kommer att värderas i framtiden. Han säger att 
utöver det rena bioråvaruperspektivet kommer vi att se saker 
som ökar skogens förädlingsvärde och olika innovationer 
kommer att göra att skogens biomassa kan användas på 
bättre sätt, vilket i sin tur kommer att påverka värderingen 
av skogen. Vi kan också se hur ett hälso- och välmående-
perspektiv spelar allt större roll.

Ansatsen när man talar om nyttor är lätt ingenjörsmäs-
sig – de ska gå att utreda. Vi vet att det finns grundläggande 
skiljelinjer i botten och att det finns frågor som vi kan skaffa 
mer fakta om. Men vi kan inte lösa allt. I bästa fall lämnar vi 
ett ”kaotiskt” tillstånd, där det inte finns någon samsyn alls, 
där osäkerheten är mycket stor och inga synbara orsaks-
samband framträder, för att möjligen landa i en komplex 
tillvaro, som vi får lära oss leva med. Idén om att vi ska nå 
en enkel tillvaro, där samsynen är stor, osäkerhet inte finns 
och orsakssambanden är kända, är utopisk.

På sätt och vis har politiken abdikerat, menar Erik Hern-
gren. Han tyckte sig ha sett att politiken gärna lutar sig mot 
expertsamhället när jobbiga frågor seglar upp – någon an-
nan får berätta hur man med stöd av vetenskap ska förhålla 
sig. Allmänheten har länge nöjt sig med det, men sista året 

(en effekt av pandemin?) har människor fått insikt om att 
forskarvärlden sällan är överens. Det kommer att förändra 
förtroendet för hela expertsamhället, siar Erik Herngren. 
Den ”eroderingen” ska inte underskattas, inte heller när det 
gäller skogens nyttor. Det finns en risk i att tro att alla ska 
acceptera det som forskare kommer fram till.

Det som påverkar värderingen är att man måste kunna 
mäta nyttan, i vår tid är det som kan mätas det som räknas. 
Men andra aspekter i skogen än de konkreta är svårmätbara. 
Hur jämför man biomasseuttag med ”så här mycket välmå-
ende/gångkilometer”?

Den digitala situationen, som underlättar kunskap och 
överblickbarhet, kommer också att påverka värderingen i 
framtiden. Data från telekombolagen kan ge möjlighet att 
bevaka vilka skogar som har flest besökare och möjliggöra 
ersättningssystem för dem som upplåter sin skog för fri-
luftsliv. Beslutssystem som bygger på fjärranalyser gör det 
enklare studera skogar och mark rent biologiskt. Artificiell 
intelligens skapar ett annan typ av beslutslandskap fram-
över och förändrar den framtida terrängen, tror han. Det 
kommer delvis att komplettera expertsamhället med något 
som människor upplever vara lite mer neutralt. 

Det sker också rörelser i opinionen. Erik Herngren tar 
som varnande exempel upp vad man kan lära av hur mjölk- 
och köttproducenter överraskades av den veganska rörelsens 
påverkan på synen på mjölk och kött. Motsvarande skulle 
kunna hända på skogssidan, och påverka synen på skogens 
värde. Likaså kan grundkonceptet ”skogen” ändras av det 
mediala klimatet där allt handlar om att sikta på det som är 
skiljande eller enande med braskande rubriker som väcker 
känslor. 

EU-perspektivet spelar stor roll för värderingen av 
nyttorna. Sverige är aningen taget på sängen av att EU-
taxonomin kommer att påverka så mycket framöver. EU:s 
tyngdpunkt förflyttas allt längre söderut och Sverige och 
Finland, med gott om råvaror, skog och vatten, är undantag. 
Det kommer att prägla synen på skogen på lång sikt.

Erik Herngren tror att en nytta som ökar i värde i fram-
tiden är just ”Skogen som undantag”, d v s skog som inte 
ser ut som skog i övriga delar av världen. Han tror också att 
värdet av ”Skogen som motståndskraft”, resiliens betraktad 
ur ekosystemperspektiv, kommer att öka. Till sist, ”Skogen 

Har politiken lutat sig tillbaka? Foto: Ylva Nordin.
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som livskraft”, skogen som skapar liv och energi, kommer 
att värderas mer av alla.

Skogens sociala värden
Professor Peter Fredman, Mittuniversitetet, tog upp skog-
liga värden som baserar sig på upplevelser – besöksnäring 
(som handlar om näringspolitik), friluftsliv (ett bredare be-
grepp som innefattar allemansrätt m m) och naturturism 
(som kan vara bryggan mellan de två andra). Han tror att 
om vi jobbar mer med de sociala värdena kommer skogens 
värde att öka i framtiden och konflikterna kommer att 
minska.

En grov uppdelning ger tre olika typer av värden kopp- 
lade till upplevelser av natur, landskap och skog: 1) Upp-
levelser i sig, välbefinnandeeffekter och ”egennytta”, 2) Ef-
fekter på fysisk och psykisk hälsa, och 3) Konsumtion och 
kommersiella effekter som ger avtryck i ekonomin. De eko-
nomiska effekterna vet man egentligen ännu inte så mycket 
om, annat än att de står i paritet med värden i andra sek-
torer inom de areella näringarna. Trenden är att den enkla 
formen av friluftsliv, att vistas ute i skog och mark, ligger 
stabil över tid, medan internationell turism ökade påtagligt 
fram till för drygt ett år sedan. Med pandemin har naturen 
fått större betydelse för både friluftsliv och inhemsk turism. 

I skogsutredningen finns ett mycket intressant begrepp, 
säger Peter Fredman, nämligen ”besöksförvaltning” som 
nämns i samband med Fulufjällets nationalpark, där upp-
levelserna var utgångspunkt redan vid etableringen 2002. 
Begreppet besöksförvaltning har saknats i svensk vokabu-
lär men är väl etablerat i Norge: ”Att tillrättalägga för och 
styra bruket av ett skyddsområde så att upplevelsen för de 
besökande och det lokala värdeskapandet blir störst möjlig, 
förståelsen för skyddet ökas och skyddsvärdena tillvaratas.” 
Detta är något som det går att göra mer av, märker vi om vi 
byter ut ordet ”skydd” mot ”skog”. Om vi ökar kunskapen 
om skogens sociala värden, får bättre statistik och jobbar 

Friluftslivet har ökat med pandemin. Foto: Ylva Nordin.Telekombolagen kan bidra med data om skogsbesök. Foto: Deniz Gocmen.

aktivt med besöksförvaltning skulle vi kunna öka värdena i 
den framtida skogen och troligen minska konflikterna.

Erik Herngren kommenterade detta med att det är nöd-
vändigt att synliggöra nyttan med de sociala värdena, d v s 
ta fram data, annars går det inte att utforma ersättnings-
system för markägare som upplåter sin mark för en upple-
velseturism som innebär slitage.

Hållbarhet och risk
Bakom finansmarknadens möjlighet att göra avvägningar 
mellan olika mål ligger en bred hållbarhetsfråga, sade Roger 
Josefsson från Danske Bank. Finansmarknaden fokuserar 
på de finansiella risker som klimatförändringarna medför. 
De delas upp i fysiska risker (effekter på livsbetingelser som 
tillgång till vatten och mat) och omställningsrisker (när 
reglering eller utveckling leder till förändring av efterfrå-
gan och priser, t ex mot mer cirkulära system). Allt sådant 
påverkar bankkunders återbetalningsförmåga och är alltså 
finansiella risker. Men till skillnad från traditionella finan-
siella risker är de inte kvantifierbara.

Banker har egentligen ingen egen möjlighet att driva 
tillväxtekonomi, säger Roger Josefsson, eftersom de är till 
för att finansiera sina kunders konsumtion och investeringar. 
I den mån de kan bidra till tillväxt så handlar det om ifall de 
lyckas allokera kapital på ett vettigt sätt. Det gör de genom 
att ta hänsyn till risker i projekten och där är hållbarhet ett 
viktigt kriterium. Men de kan inte vara experter på miljö-
problem, vilket sätter en del gränser för hur de arbetar. Roger 
Josefsson säger att klimatfrågan är förhållandevis enkel, den 
handlar om att minska koldioxidutsläppen – miljöfrågan är 
det inte. Bankerna driver sin påverkan genom sina kunder, t ex 
genom att styra över investeringsflöden till gröna fonder. 
Att styra för att minska kundernas negativa påverkan är det 
som är mest effektivt, menar han. Det handlar om att pris-
sätta hela utlåningsportföljen utifrån hållbarhetsrisker i de 
olika projekten. Här har bankerna egentligen bara ett regel-
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verk att förhålla sig till: EU:s handlingsplan för finansiering 
av hållbar tillväxt. Målet är att styra kapitalflöden mot håll-
bara investeringar, att inkludera hållbarhet i riskstyrningen 
och att uppmuntra transparens och långsiktighet. 

I handlingsplanen finns ett antal olika åtgärder. De som 
hittills är beslutade är att minska klimatförändringarna och 
att öka klimatanpassningen. Kommande åtgärder handlar 
om hållbar användning och skydd av vatten och marina 
resurser, omställning till cirkulär ekonomi, att förhindra 
och kontrollera föroreningar och till sist skydd och åter-
uppbyggnad av biologisk mångfald och ekosystem. Det är 
viktigt att uppnå samsyn för att klara dem och för det krävs 
hjälp framför allt från forskningen.

EU-taxonomin kommer att styra definitionerna av vad 
vi kan anse vara grönt. Grundproblemet för finansmarkna-
den är att det finns en mängd definitioner av hållbarhet, där 
alla har kunnat förhålla sig till sin egen definition. Det har 
gjort det omöjligt att t ex jämföra fonder efter hållbarhets-
prestanda. Här har taxonomin kommit en bit på väg. När 
det gäller finansieringskostnader är skillnaden idag mini-
mal mellan s k gröna lån och konventionella lån, allt annat 
lika. Få aktörer tycker att skillnaden motiverar åtgärder så 
det behövs ytterligare insatser. Inom EU diskuteras nu ”den 
bruna taxonomin” och bankerna har förhoppningen att EU 
ska vara lika ambitiösa i att definiera det ”bruna”, d v s inte 
hållbart, som det ”gröna”. Då kommer de att kunna katego-
risera investeringar som ”gröna” eller ”bruna” och det skapar 
en spännvidd i priserna som är större än vad de är idag – ett 
oerhört viktigt instrument.

Konsumenternas vilja
Ulf Johansson, global skogschef på IKEA, berättar att deras 
slutkunder tycker om trä och naturnära material, som ger 
en känsla av välbefinnande och närhet till naturen. De är 
också tydliga om oron över misshushållningen med jordens 

resurser – samtidigt som de är tydliga med att plånboken är 
begränsad och de är beredda att förhandla med sig själva om 
priset är för högt. Hållbarhet måste alltså vara kostnadsef-
fektivt och inte en lyxvara.

En stor fråga för IKEA och deras kunder är klimatet. 
Partners och kunder påverkas redan idag av klimatet och de 
åtgärder som vidtas idag räcker inte. En annan jättefråga att 
tackla gemensamt är ohållbar konsumtion. I Sverige skulle 
vi behöva fyra jordklot för att täcka vår konsumtion, säger 
Ulf Johansson. Det har lett till att IKEA bestämt sig för 
att år 2030 vara ett cirkulärt företag som bara jobbar med 
förnyelsebara eller återvunna material. Till sist är det frågan 
om ojämlikhet. Fler och fler människor förflyttar sig från 
fattigdom, men klyftorna ökar inom flera dimensioner; lö-
ner, arbetsmiljö, jämlikhet mellan könen…

Ulf Johansson applicerar detta på skogsfrågorna i ett glo-
balt perspektiv. Utmaningarna är stora. Illegal avverkning 
är legio i många delar av världen. Ohållbara skogsskötsel-
metoder – ibland kanske man inte ens ska kalla det skogs-
skötsel utan ren exploatering, säger han. Avskogningen på-
går för fullt och det är en av de enskilt största orsakerna till 
koldioxidutsläppen. Effekten av klimatförändringen ökar 
också trycket på våra skogar; torka, översvämningar, brän-
der, stormar, insektsattacker… och slutligen en förlust av 
biologisk mångfald, i vissa delar av världen i en förfärande 
takt. 

IKEA tror på marknadens förmåga att adressera dessa 
frågor. Som exempel berättar han att inspirerade av vad 
FSC och andra partners åstadkommer i världen satte IKEA 
målet att per år 2020 använda bara antingen FSC-certifierat 
trä eller återvunnet trä. Målet har nåtts trots att volymerna 
har vuxit kraftigt. Det har lett till nya mål 2030. Många 
olika offentliga aktörer har bjudits in för att sätta IKEA:s 
skogsagenda för 2030 som har dessa huvudrubriker:

Illegal avverkning i Chiang Mai. Foto: Dr Frank Hutson Gregory [CC BY-SA 3.0]. FSC-trä hos IKEA. Foto: Neoclassicism Enthusiast [CC BY-SA 4.0].
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1) Se till att hållbart skogsbruk blir en norm i världen – 
IKEA kan i kraft av storlek och globala nätverk driva den 
frågan. Där ingår fokus på att skydda och stärka den bio-
logiska mångfalden och även rättigheterna för människor 
som lever av och på skogen globalt. Det handlar också om 
att endast använda tredjepartscertifierat trä.

2) Stoppa avskogning och återbeskoga utarmade skogar 
och landskap. Inga material som IKEA använder får bidra 
till avskogning och de investerar i projekt för att lagra och 
absorbera kol från atmosfären.

3) Använda trä på ett klokt sätt. De investerar för att öka 
andelen förnyelsebart trä och återvunnet virke i produkter-
na och även i innovativa träbaserade applikationer för att 
slippa vara beroende av fossila material. Dessutom arbetar 
de på att få ut ”more from less”, d v s mer möbler per kbm trä. 
    Ulf Johansson är bekymrad över nivån på debatten i 
världen. Han är stolt över svenskt skogsbruk och även om 
allt inte görs rätt så är Sverige ett gott exempel. Han tror att 
debatten som den ser ut idag kan skada hela den cirkulära 
omställningen. Vi måste våga ta modiga beslut och axla le-
darskapet, säger han. Industrin och miljöorganisationerna 
har förmåga att driva utvecklingen i rätt riktning!

Roger Josefsson kommenterar med att certifiering kom-
mer att bli oerhört viktigt framöver. Bankerna behöver så-
dana system för att kunna kontrollera att kunderna ”sköter 
sig” enligt taxonomin. Men det är också viktigt att certifie-
ringen i sig lever upp till taxonomins krav, annars går den 
inte att använda för t ex prissättning av finansiella tjänster. 
Ulf Johansson tror att certifieringen har ännu större po-
tential globalt än i Sverige, där vi har kommit långt på väg 
jämfört med högriskländer.

Att maximera skogens totala nytta
Docent Thomas Hahn, Stockholm Resilience Center, me-
nar att det kanske är dags att släppa frågan om vad som är 

Många intressenter trängs i de svenska skogarna – skogsbrukande ägare, fri-
luftsutövare, kulturintressenter m fl  ska samsas om marken. Foto Ylva Nordin.

Tyskland har gått en annan väg. Skogsekosystemen prioriteras och blandsko-
gar av varierad ålder har växt fram. Foto: Böhringer [CC BY-SA 2.5].

rätt och vad som är fel och i stället fundera på vad vi kan lära 
av varandra. Nationalekonomin strävar efter samhällseko-
nomiskt (allas) välbefinnande. I jord- och skogsbruk är det 
ovanligt många svårmätbara värden som produceras: kli-
matnytta, biologisk mångfald, vattenreglering, inkomster, 
rekreations- och andliga värden o s v. Ett övergripande vär-
de är resiliens, d v s systemets kapacitet att fortsätta leverera 
värde trots olika störningar, som i skogens fall kan handla 
om stormar, granbarkborrar, torka och skogsbränder. De 
mest resilienta skogarna kan ändå fortsätta leverera värden. 

Varje värde värnas av olika intressentgrupper. Men, sä-
ger Thomas Hahn, det finns ingen sektor i Sverige som har 
fler legitima intressenter än skogsbruket – ägare, anställda, 
kunder, leverantörer, myndigheter, banker och alla sektors-
specifika intressen, som organiserade intressen för klimat, 
biologisk mångfald, kultur, rekreation o s v. Den svenska 
modellen bygger på att olika intressen kan och bör samsas 
på samma marker. I Sverige försöker vi nå alla mål samti-
digt inom ramen för trakthyggesmodellen. 

Tyskland, med delvis andra förutsättningar än Sverige, 
har valt en annan strategi för att optimera det samhällseko-
nomiska värdet. De prioriterar skogsekosystemens resiliens. 
Skogarna brukas för att främja trädtillväxt, stabilitet, kli-
matnytta, biologisk mångfald, rekreationsvärden. Skogarna 
har ändrats till att bli mer åldersmixad blandskog, med god 
produktivitet och lönsamhet.

Nationalekonomin försöker optimera den totala sam-
hällsnyttan utifrån alla medborgares preferenser – men 
vilka är det? Thomas Hahn säger att mer kunskap och bätt-
re förståelse för konsekvenser gör att människors egenin-
tresse blir mer upplyst och då fungerar demokratin bättre. 
Forskningens traditionella roll är att förse oss med kun-
skap, och det kan minska polariseringen i skogspolitiken. 
Men det räcker inte i dessa komplexa frågor. Vi är genuint 
osäkra rörande skogens framtida klimatnytta och värde för 
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den biologiska mångfalden – och vilken typ av skogsbruk 
som gynnar de värdena. Forskarsamhället har inga entydiga 
svar när det råder genuin osäkerhet, d v s när det inte går 
att förutse klimatkatastrofer och andra tipping points, el-
ler ens sannolikheten för sådana. Dagens utmaningar är 
”wicked problems”, elaka problem som är så komplexa eller 
mångsidiga att de inte går att entydigt definiera eller formu-
lera mål för.

Thomas Hahn drar tre slutsatser:
1) Endast resilienta skogsekosystem kommer att ge lön-

samhet för skogsägarna, klimatnytta och andra ekosystem-
tjänster. Men det behövs stor ödmjukhet inför osäkerheten. 

2) Det ökade samhällsintresset för skog och skogsbruk 
utmanar och kompletterar den traditionella målbilden inom 
skogsnäringen. Troligen kommer Sverige att bli mer likt 
Tyskland i avvägningen mellan mål. Det kommer att kräva 
fler experiment och mer adaptiv förvaltning och innovation.

3) De två grundläggande perspektiven för företagande 
är intressentmodellen eller aktieägarmodellen, men de två 
maximerar olika värden. Som exempel nämner Thomas 
Hahn regeringens direktiv till Sveaskog: bolaget ska vara 
lika lönsamt som andra skogsbolag, vilket betyder att aktie-
ägarvärdet prioriteras. Men samtidigt betonas att alla statli-
ga bolag förväntas vara ett föredöme för hållbar utveckling, 
alltså att maximera intressentvärdet. Ibland går de två att 
förena men i grunden är det två olika synsätt.

Avslutande resonemang
I botten av skogskonflikten finns den skilda synen på män-
niskan och naturen – antropocentrisk eller ekocentrisk. 
Thomas Hahn betraktar sig som antropocentriker i grun-
den, men menar att en klok antropocentriker förstår att 
egentligen är ekocentrismen det rätta och anammar den 
kunskapen. Det innebär inte att grodor är lika mycket värda 
som människor, men vi kommer inte att överleva om vi inte 
sköter planeten på ett mer kunskapsbaserat sätt. Fortsätter 
vi med dagens rovdrift blir det väldigt tråkigt för människor 
att bo på vår planet. Francis Bacons 1600-talsbild av att 
naturen endast är en råvaruresurs är helt fel, anser han. Ulf 
Johansson håller med och hävdar att kunskapsbaserat jord- 
och skogsbruk är det viktiga, alltså att gå från kunskap till 
implementering. 

När det handlar om potentialen att nå en gemensam bild 
av skogen i framtiden anser Ulf Johansson att om ansvars-
fullt skogsbruk blir norm i världen och avskogning vänds 

till återbeskogning så är det en av nycklarna för både kli-
mat och biologisk mångfald. Johanna Johansson framhåller 
den adaptiva förvaltningen, att lära medan man gör, även 
om det är resurskrävande. Eftersom alla aktörer fortfarande 
står fast i sina grundläggande värderingar slår hon också ett 
slag för bra processer där man försöker revidera ”vad vi vet 
och vad vi inte vet” och tar reda på vad som ligger i osäker- 
heterna. 

Det gäller att få med skogsägarna, även de små, på tå-
get och få dem att bli delaktiga utan att känna motstånd 
från bl a medier. Johanna Johansson tror att det handlar om 
deras olika mål för brukandet, vad de behöver för stöd att 
nå dem och deras egen drivkraft. Polariseringen bidrar till 
att skogsägare blir tveksamma till att prova på nya model-
ler, tror hon. Thomas Hahn berättar att Skogsstyrelsen har 
blivit mer öppen för nya former av skogsbruk och det är 
bra. I grunden är det positivt med mer frihet under ansvar 
och experimenterande i det privata skogsbruket eftersom 
storskogsbruket inte är så intresserat av experiment. Ulf 
Johansson påpekar att vi ska vara glada för att vi har en stark 
äganderätt i Sverige. Ser man på dåliga skötselmetoder glo-
balt så är orsaken ofta avsaknad av ägande- eller nyttjande-
rätt och det leder till brist på långsiktighet. Många privata 
skogsägare känner sig säkert frustrerade och missförstådda 
men Ulf Johansson tror att lösningen är att brygga över 
klyftan mellan slutkonsumenter och skogsägare. Kortare 
väg mellan dem gör att skogsägaren kommer att förstå att 
det är bra för lönsamheten att utöva ett hållbart skogsbruk. 

Till sist efterlystes en fredsmäklare i skyttegravskriget. 
Ulf Johansson ansåg att ett marknadsbaserat certifierings-
system kan hjälpa till att minska konflikterna. Thomas 
Hahn höll med och dessutom menade han att en freds-
mäklare behöver vara öppen för adaptiv förvaltning och 
tillåta fler olika sätt att bruka skogen – och bejaka frivil-
liga avsättningar. Då kan de avsättningarna också räknas 
med i svensk statistik och redovisas internationellt. Med 
transparens kan vi visa att vi har bra mycket skyddad natur 
i Sverige. Johanna Johansson påpekade att vår demokrati 
bygger på att vi tycker olika, men att vi i slutänden behöver 
tydligt beslutsfattande. Även Agneta Ögren betonade återi-
gen politiskt beslutsfattande och tydlig ledning.

Webbinariet, som var ett samarrangemang med IVA, 
modererades av Malin von Essen med bisittare Caroline 
Rothpfeffer som också fanns med bland organisatörerna. 
Det sändes från Skogforsk.
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Arrangemanget hölls på grund av pandemin som ett digitalt 
möte och samlade ett fyrtiotal deltagare. Det bestod av dels 
inledande presentationer, dels en workshop.

KSLA:s preses Jan Fryk hade glädjen att välkomna aka-
demiens beskyddare H.M. Konung Carl XVI Gustaf samt 
H.K.H Prins Carl Philip till mötets första del. Kung Carl 
Gustaf betonade skogens betydelse för landet och tog upp 
vilken stor inverkan skador på skogen kan ha för såväl pri-
vatpersoner som samhället i stort.

Jan Stenlid, ordförande för KSLA:s skogsskadekom-
mitté, berättade om mål och verksamhet för kommitténs 
arbete.

Sören Wulff, Riksskogstaxeringen vid SLU, talade om 
olika metoder för inventering av skogsskador och gav även 
exempel på framtida tekniker som kan användas för över-
vakning av skogsskador, exempelvis fjärranalys av skog och 
sporfällor för att detektera förekomst av skadesvampar.

Han följdes av Jeanette Eggers vid Institutionen för 
skoglig resurshushållning på SLU, som redogjorde för hur 
ekonomiska beräkningar kan göras i det skogliga analys- 
verktyget Heureka. Bland annat redovisade hon hur Heu-
reka kan användas för att prognosticera effekter av klimat-

Torsdagen den 25 mars arrangerade KSLA:s skogsskadekommitté en workshop om eko-
nomiska konsekvenser av skador på skogen. Syftet var att undersöka förutsättningarna för 
att ta fram bättre beräkningsmodeller för olika skogsskador. 

Möte om 
skogsskador 
med 
kungligt 
deltagande

förändringar, och berättade hur väsentligt det är att kunna 
bedöma osäkerheten i olika modeller. Även om modellernas 
tillförlitlighet ökat är fortsatt utveckling viktig. Ett utveck-
lingssteg kan vara att använda bedömningar där data sak-
nas. Heureka är uppbyggt av empiriska data. I situationer 
där det saknas sådana, som exempelvis en framtida klimat-
förändring, kan modeller baserade på expertbedömningar 
vara angelägna att utveckla.

Magnus Petersson, skötsel- och teknikchef hos Södra 
skogsägarna, berättade om hur Södra beräknat värdet av 
olika skador på skogen. Med bland annat storm, granbark-
borre och viltbetesskador som exempel visade han hur dessa 
kan ha avgörande betydelse för en skogsgårds ekonomi.

Jonas Bergqvist, som är skogsskötselspecialist på Skogs-
styrelsen, avslutade med att visa hur man kan beräkna eko-
nomiska konsekvenser av viltbetesskador.

Därefter hölls en frågestund där både Kung Carl Gustaf 
och Prins Carl Philip visade sitt stora intresse för skogen. 

Mötet avslutades med en två timmars workshop där del- 
tagarna utbytte erfarenheter kring skador i plantskog, ung-
skog och äldre skog, modererade av Louise Eriksson, Umeå 
universitet och Erik Willén, Skogforsk. 

H. M. Kung Carl XVI Gustaf inledningstalade. Skärmdump.

Av OLA KÅRÉN

Granbarkborreangrepp och rotröta i rotstock av gran. Foto: Ola Kårén.
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Ämnesområden:
• Skogsbruk, jordbruk, trädgårdsodling inklusive fritidsodling samt vattenbruk.

• Hela kedjan från råvara till förädling, konsumtion samt återanvändning av slutprodukt.

• Aktiviteter som förser samhället med biobaserade råvaror såsom bioenergi, fibrer, etc.

• Samband mellan produktion och ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald, kretslopp av ma-
terial och energi, luft- och vattenrening, våtmarker, jakt och fiske, rekreation, hälsa och ekoturism.

• Ekonomiska, samhällsvetenskapliga, humanistiska, estetiska och kulturella frågor som berör den 
gröna sektorn.

• Landsbygds- och landskapsfrågor inklusive byggnader och bebyggelsemiljö.

• Agrar- och skogshistoria och angränsande områden inom gröna sektorn.

• Internationella och nationella marknader samt regler som berör sektorn.

Mer detaljerade anvisningar finns här: 
www.ksla.se/aktivitet/forskningsanslag-stipendium-gfs2021/

Ansök om projektmedel
eller stipendium/resestipendium
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett flertal stiftelser, som främjar vetenskaplig 
forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Ett antal av dessa stiftelser är öppna för ansök-
ningar under perioden 28 juni–15 september.

Medlen delas ut i form av 1) stipendier/resestipendier. 2) stöd till synteser, analyser, projekt eller av-
gränsade innovativa studer, 3) stöd till bokprojekt och populär publicering.
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Mistra har tidigare berättat om fältförsök med en potatis-
sort resistent mot bladmögel, utvecklad inom forsknings-
programmet Mistra Biotech (2012–2019) med hjälp av 
metoden Crispr/Cas9, populärt kallad gensaxen. Tekniken 
faller idag under GM-lagstiftningen, vilken hindrar de 
enorma framsteg i växtförädling som gensaxen kan bidra 
med, anser ett antal SLU-forskare.

På Växtnodens webbinarium Grönt ljus för gensaxen i 
EU? den 11 maj presenterades och analyserades EU-kom-
missionens rapport Study on the status of new genomic techni-
ques under Union law and in light of the Court of Justice ruling 
in Case C-528/16.

– För det första fastslår rapporten att nya genomiska 
tekniker har stor potential – att de kan bidra till EU:s 
gröna giv, biodiversitetsstrategi och FN:s hållbarhetsmål. 
Den visar också att forskningen på nya tekniker drabbats 
hårt efter det tidigare domstolsbeslutet att nya tekniker 

EU öppnar upp för

Av JESSICA BERGH, Mistra

för mutagenes leder till produkter som ska regleras enligt 
GM-lagstiftningen. Slutsatsen är att lagstiftningen behöver 
uppdateras, säger Dennis Eriksson, forskare vid SLU och 
engagerad inom Växtnoden.

Rapporten säger samtidigt att produkter framtagna med 
nya genomiska tekniker ska fortsätta GM-regleras, men vad 
det innebär i praktiken återstår att se, säger Dennis Eriks-
son. Han tror att detta kan innebära två olika policyalter-
nativ, det ena att GMO-definitionen förändras, alternativ 
två att det tillkommer ett tillägg om undantag för tekniker 
som inte tillför främmande DNA.

– Men det kan bli helt andra lagändringar också och det 
är lite oroväckande att det kan bli vad som helst.

Mistra har bidragit med finansiering till Växtnoden. 
Initiativet innebär att kompetens och resultat från Mistra 
Biotech (2012–2019) fortsatt kan tas tillvara.

Denna artikel publicerades även på Mistras webbplats 2021-05-21: 
https://www.mistra.org/nyhet/eu-oppnar-upp-for-lagandringar-gallande-gensaxen/
Webbinariet kan ses i efterhand här: https://www.ksla.se/aktivitet/gront-ljus-for-gensaxen-i-eu/
Växtnoden är ett projekt initierat av KSLA – en aktiv kunskapsbank och ett dialogprojekt för beslutsfattare som snabbt vill hitta de 
fakta de söker när det gäller modern växtförädling i fråga om skogsträd, grödor och trädgårdsväxter. Samarbetspartners är Mistra, 
Stiftelsen Strategisk Forskning, SLU, KVA, IVA och Fysiografiska sällskapet i Lund. https://www.ksla.se/om-ksla/projekt/vaxtnoden/

lagändringar 
    gällande gensaxen
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  [CC BY 2.0]

Växtnoden arrangerade ett webbinarium med rubriken Grönt ljus för gensaxen i EU? den 11 maj på KSLA:s plattform. Anni-
ka Åhnberg ledde webbinariet som samlade 79 deltagare. SLU-forskarna Dennis Eriksson och Jens Sundström, som båda 
medverkar i Växtnoden, gav presentationer som belyste EU-kommissionens nyss publicerade studie av nya genomiska 
tekniker. Den fortsatta hanteringen kommenterades av Erik Bergkvist, ledamot för (s) i EU-parlamentet, Gunnela Ståhle, 
ledamot i KSLA och närvarande som ordförande för Vi Konsumenter, samt Hans Berggren, VD för Sveriges Stärkelsepro-
ducenter. I Mistras nyhetsbrev nr 6-2021 kunde man läsa nedanstående refererat av Jessica Bergh.

Kunskap och dialog om modern växtförädling är syftet med projektet Växtnoden. När EU-kommissionen nu 
öppnar upp för eventuella lagändringar gällande bland annat metoden gensaxen, Crispr/Cas, bjöd projektet 
in till ett webbinarium för presentation och analys av rapporten.
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Stiftelsen Svenska 
Lantbruksveckans 
fond
främjar de gröna näringarnas 
ställning i samhället

Av PER ERIKSSON

Svenska Lantbruksveckans fond har sin upprin-
nelse i det tidiga 1900-talet och de förändringar 
som då skedde i landet och inom lantbruket. 
Idag förvaltas fonden av KSLA och ska under 
minst 10 år främja de gröna näringarnas ställ-
ning i samhället genom bidrag för anordnande 
av möten och konferenser och andra aktiviteter 
som gäller jord, skog eller trädgård och som är 
öppna för eller riktade till allmänheten.

”Upplysning, arbete, sam-
arbete”. Så sammanfattade 
Hugo Hamilton (1849–1928, 
ledamot 1908) den 20 mars 
1911 det evenemang som just 
gått av stapeln i Stockholm. 
Evenemanget var Lantbruks-
veckan, en hel vecka för 
lantbrukets många samman-
slutningar ägnad åt föredrag, 
möten och affärsuppgörelser.

Bakgrunden
Idén till en vecka för lantbru-
ket var dock inte Hamiltons, 
utan skalden och godsägaren 
Hugo Tigerschiölds (1860–
1938, ledamot 1911). Hugo 
Tigerschiöld hör kanske inte 
till våra mest kända diktare 
men han skrev dikten ”Jordens 
söner” till akademiens 100-års- 
jubileum 1913. Det var en hög- 
stämd hyllning till naturen och 
modernäringens trägna arbe-
tare. Han var också innehavare 
av godset Östra Malma i Sö-

dermanland sedan år 1900. Han sålde godset 1930. Det 
köptes av Domänverket 1944, men är idag kursgård för 
Svenska Jägareförbundet.

Skälet till att Tigerschiöld blev invald i Lantbruks- 
akademien var just hans arbete med Lantbruksveckan. Han 
var även engagerad regionalt, i hushållningssällskapet och
i Sörmländska Lantmännens Centralförening.

Inspiration till en vecka för lantbruket fick Hugo 
Tigerschiöld från bland annat Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft (startat 1883). Den befintliga floran av na-
tionella regionala och lokala föreningar räcker inte till, 
hävdade han, det saknas en ”folklig representation för det 
svenska lantbruket, för dess yrkesmässiga och ekonomiska 
utveckling”.

Lantbruksveckan var inte någon politisk organisation, 
vilket också skrevs även in i stadgarna att den inte skulle 
vara. Men Tigerschiöld var en rätt typisk representant för de 
konservativa strömningar som rådde vid den här tiden och 
han betonade fosterlandet med dess sunda och friska bonde-
stånd som gjort betydande insatser för landet. Hoten såg han 
främst i utvandring, höga skatter och en inskränkt ägande-
rätt. Landsbygdens avfolkning och städernas överbefolk-
ning utgjorde nationens kräfta. Liberala Dagens Nyheter 
rapporterade positivt från den första Lantbruksveckan och 
såg den nya organisationen som något bra.

Lantbruksveckan fram till andra världskriget
Den första Lantbruksveckan blev lyckad, med fler delta-
gare än väntat, bland annat för att de olika föreningarna 
inom lantbruket förlade sina årsmöten till Stockholm. Hela 
24 organisationer deltog vid den första Lantbruksveckan. 
Förutom värden Lantmännen och Lantbruksakademien 
syntes yrkesorganisationer för jägmästare, forstmästare, 

Upplysning, arbete, samarbete. SOLMED nr 57 gavs ut av KSLA år 2013.

Hugo Hamilton 1924
[Public domain].

Hugo Tigerschiöld 1920
[Public domain].
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År 2019 tog Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond fram en broschyr som 
presenterade historien i korta drag, men framför allt ett antal projekt som fått 
projektstöd ur stiftelsen.

kronjägare, mejerikonsulter, lantbrukslärare och fiskare. 
Och där fanns intresseorganisationer för avel, hemslöjd, 
skogsvård, pomologi och motokultur, Svenska kennelklub-
ben, liksom arbetsgivareorganisationer inom lantbruket. 
Däremot var inte Svenska Mosskulturföreningen eller 
Svenska Utsädesföreningen med. Inte heller småbruket och 
egnahemsrörelsens organisationer.

Herman Juhlin Dannfelt från Lantbruksakademien in-
gick tillsammans med bland andra Hugo Tigerschiöld och 
organisationsföreträdare som godsägaren Jacob Bennet i 
den organisationskommitté som bildades. 

Lantbruksveckan blev också fortsatt en succé, som växte 
i storlek. Programmet blev mer omfattande och antalet or-
ganisationer och deltagare växte år för år. År 1912 var 30 
föreningar med, 1913 var det 32 föreningar, och tio år ef-
ter den första veckan var antalet föreningar uppe i 39 och 
deltagarantalet 1 200. Som störst var lantbruksveckan år 
1944 då hela 2 400 personer var med under invigningen. 
Arrangemanget hade växt sig så stort att organisatörerna 
bad de olika föreningarna att slå ihop sina olika program 
om de överlappade ämnesmässigt eftersom tiden inte räckte 
till för alla föredrag annars.

Det går att följa verksamheten i de handlingar som 
trycktes. Till exempel var handlingarna på mer än 600 sidor 
år 1920 och de uppvisar en imponerande bredd. Föredrag 
hölls bland annat om vegetationens betydelse för fisket, 
vallfröväxtodlingens betydelse och villkor i Norrland, mo-

torplogarnas underhållskostnader, filmen som medel för ut-
bildning och undervisning och landsbygdens elektrifiering.

Ett viktigt syfte för deltagarna var, förutom att bevista 
föredrag av olika slag, även att skapa vad vi idag skulle kalla 
en arena för nätverkande, det vill säga en plats för ming-
el och informella möten. Detta gav resultat i form av nya 
organisationer. Till exempel bildades Sveriges Allmänna 
Lantbrukssällskap (SAL) 1917 liksom Skogsveckan och 
Riksförbundet för lantbrukets elektrifiering på Lantbruks-
veckan.

Påverkan av jordbrukets förändring
En bidragande orsak till Lantbruksveckans framgångar, 
inte minst under 1940-talet, var förändringen av det svens-
ka jordbruket under kriget. Näringen fick en helt annan 
position i samhället och Lantbruksveckan manifesterade 
samförstånd och samarbete mellan stat och producenter. 
Och i takt med denna förändring ökade antalet statsråd och 
kungligheter som närvarade. Samtidigt drog också Lant-
bruksveckan till sig en rad prominenta talare som inte nöd-
vändigtvis var knutna till jordbruket men som reflekterade 
över jordbrukets förändring och betydelse för samhället.

Efter andra världskriget förändras dock läget successivt, 
såväl organisatoriskt som när det gällde Lantbruksveckans 
program – det knöts allt hårdare till lantbrukskooperatio-
nen. Därmed minskade det allmänna intresset och veckan 
blev allt kortare. Från att ha varit fyra dagar så minskade 
den först till tre, sedan två dagar, för att i slutet bara pågå 
en förmiddag med endast ett anförande följt av medaljut-
delning.  

Denna utveckling är i sig inte så anmärkningsvärd sett 
i ljuset av jordbrukets förändring. Från att ha engagerat 
30 procent av samtliga sysselsatta i landet och utgöra 12 
procent av BNP år 1940, till att sysselsätta ett par procent 
och utgöra ungefär en lika stor andel av BNP i början av 
2000-talet, det är en dramatisk förändring av näringens 
roll – även om vi som individer för vår överlevnad till 100 
procent är beroende av jordbruket.

Att Lantbruksveckans medel om den skulle upphöra 
skulle föras över till Lantbruksakademien var aldrig någon 
fråga för diskussion, det hade Hugo Tigerschiöld sett till i 
stadgarna från 1933.

Den sista Lantbruksveckan hölls 2007 och de kvarva-
rande medel som fanns fördes över till Lantbruksveckans 
fond, som förvaltas av KSLA. Fondens ändamål är att 
främja de gröna näringarnas ställning i samhället, exempel-
vis stöd för konferenser, möten och andra aktiviteter riktade 
till allmänheten. Varje år sker till exempel en utlysning av 
anslag för ”Gröna innovativa projekt” som lyfter de gröna 
näringarnas ställning i samhället. Det sker genom bidrag 
till aktiviteter som berör allmänheten. Sista ansökningsdag 
för bidrag ur Svenska Lantbruksveckans fond brukar vara 
den 5 maj och man kan börja ansöka i början av april.

Källa: Nils Edling, De areella näringarnas välgörare: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien och dess donatorer (SOLMED nr 52, 2010).
Akademien utgav en historik över Lantbruksveckan 2013, Upplysning, arbete, samarbete. Lantbruksveckan 1911–2007, av Tore Johansson och 
Ronny Pettersson (SOLMED nr 57, 2013).
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Lärdomar av att vara med i programmet 
Hortonomen Anna Enocksson, som är adept, sökte till 
mentorskapsprogrammet för att få bolla sina tankar och 
funderingar om livsval och karriär. Fyra månader in i pro-
grammet vill hon särskilt framhäva värdet av att lyfta fun-
deringar som det inte alltid finns utrymme att diskutera 
på ens arbetsplats, så som karriärbyte, ledar- och medarbe-
tarskap, med en mentor som bidrar med nya perspektiv på 
situationer och erfarenheter. 

KSLA-ledamoten AgrD Sara Österman, som är men-
tor i programmet, bidrar för att hon själv har erfarenhet av 
att vara adept. Hon vet hur värdefullt det kan vara att få 
diskutera frågor som berör arbetslivet i stort. Genom att 
vara mentor hoppas hon på att få ta del av en yngre persons 
funderingar och reflektioner. 

Under programmets gång möts mentor-/adeptparen re-
gelbundet. Så här långt in i programmet har adepten Oskar 
Jansson, som är lantmästare, börjat reflektera särskilt kring 

Just nu pågår den femte omgången av KSLA:s mentorskapsprogram. 
Vi har frågat några av årets deltagare varför de är aktiva i program-
met och vad de lärt sig och/eller reflekterat över så här långt. 

Rapport från

KSLA:s mentorskapsprogram

hur givande det är att få bolla sina tankar och idéer med 
någon som kan erbjuda exempel från sitt eget liv och därige-
nom hjälpa en att se saker utifrån olika perspektiv. Genom 
att Oskar också får en inblick i sin mentors tankar och per-
spektiv sker ett ömsesidigt utbyte dem emellan. 

Sara Österman har slagits av hur driven och målmed-
veten hennes adept är. ”Hon är mycket mer tydlig med vad 
hon vill ha ut av sitt arbetsliv än jag var i den åldern. Det 
har givit att jag har börjat fundera på hur unga personer på 
min arbetsplats tänker kring liknande frågor i sin yrkesroll, 
något som jag kommer att ta upp mer strukturerat när jag 
nu ska ha medarbetarsamtal med dem.”

Ett möte om värderingar
Under en handfull träffar under programmets gång, träf-
fas alla programmets deltagare för att ta del av verktyg och 
utbyta erfarenheter. Anna Enocksson tycker att det senaste 

Av ISABELLA HALLBERG-SRAMEK
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KSLA:s mentorskapsprogram samordnas av KSLA:s ungdomsutskott och det kopplar samman KSLA-ledamöter med 
unga akademiker och praktiker inom de gröna och blå näringarna.

Programmet syftar till att utveckla både mentorer och adepter genom ett utbyte av kunskap, erfarenheter och fram-
tidsspaningar. Programmet varar ett år och inkluderar gemensamma träffar för alla deltagare samt enskilda träffar mel-
lan mentorer och adepter.

Under de gemensamma träffar ges deltagarna verktyg för att arbeta med frågor kopplade till ledarskap och personlig 
utveckling. I år (2021) genomförs programmet för första gången digitalt, vilket också möjliggjort internationellt delta-
gande i programmet. 

Genom att föra samman dagens och morgondagens ledare bidrar KSLA:s mentorskapsprogram till de gröna och blå 
näringarnas hållbara utveckling och kompetensförsörjning. Håll utkik efter uppdateringar om mentorskapsprogrammet 
under året.

Frågor och kommentarer skickas till programmets samordnare, Isabella Hallberg-Sramek, mentor@ksla.se.
Mer info: https://www.ksla.se/om-ksla/utskott/mentorskap/

mötet om värderingar gav henne insikt i hur viktigt det är 
att ens beteenden och kulturen omkring stämmer överens 
med ens värderingar. Annars är det lätt att hamna ur balans, 
bli stressad och må dåligt. Det finns inget rätt och fel när 
det kommer till värderingar, men om ett företags eller en 
grupps värderingar inte överensstämmer med ens egna blir 
det viktigt att bedöma om det är en skillnad man kan leva 
med, förändra eller om det är dags att leta efter ett nytt 
sammanhang, menar hon.

Sara Österman tycker att det var en väldigt intressant 
genomgång, särskilt då deltagarna fick rangordna sina egna 
värderingar. För henne blev det tydligt att hur man priori-
terar till stor del är beroende på var man befinner sig, såväl 
mentalt som i vilken kontext. Hennes medskick är därför 
att inte se värderingar som något statiskt, utan i stället något 
som förändras beroende på vilken situation man befinner 
sig i och också över tid.

Oskar Jansson tyckte att det kändes svårt men viktigt 
att sätta ord på sina värderingar. Hans medskick var därför 
”lär känna dina värderingar och vad som är viktigt för dig”. 

Sara Österman avslutar med att säga ”Om du har tid och 
ges möjlighet att vara delaktig i ett mentorskapsprogram, ta 
chansen! Jag är väldigt nyfiken på vad detta kommer att ge 
framöver, inledningen bådar gott!”

Oskar Jansson instämmer i det, och Anna Enocksson 
vill också tillägga att det går att ta del av många av mentor-
skapsprogrammets lärdomar även i andra former. ”Om du 
får chansen att träffa och diskutera med människor utanför 
ditt eget yrkesområde, åldersgrupp, krets eller liknande – ta 
den! Det är en fantastisk möjlighet att få reflektera, se nya 
perspektiv och öppna dina ögon för saker du aldrig tidigare 
ägnat en tanke, samtidigt som du får nya kontakter.”

Foto: James Wainscoat.
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Prioriterade områden utan inbördes ordning:

• Avelsprogram för fisk.

• Fiskhälsa och välfärd.

• Hållbara system för odling av vattenlevande organismer.

• Foderutveckling, klimatsmarta foder som inte konkurrerar 
med mat till människor.

• Teknikutveckling för att skapa vattenbrukssystem. Sam-
arbeten med Norge och andra länder som leder utveck-
lingen inom området.

• Utveckling av vattenbrukssystem kopplade till vattenre-
ningstekniker.

• Socioekonomisk forskning på utvecklingen av ett hållbart 
vattenbruk.

• Ekonomiska, juridiska och sociala förutsättningar för vat-
tenbruk.

• Olika former av vattenbruk och dess betydelse för lands-
bygdsutvecklingen och en levande landsbygd.

Stöd till doktorand eller post-dok inom

1. Hållbart vattenbruk
2. Hortikultur
3. Landsbygdens materiella värden 
 – fokus bebyggelse
Ansökningstid: 28 juni – 15 september

Denna utlysning ska ge möjligheter att finna nya for-
mer att utveckla ett långsiktigt ekonomiskt, miljö- och 
klimatmässigt hållbart vattenbruk. Forskningen kan 
omfatta både vatten- och landbaserade system, och 
alla typer av vattenlevande djur och växter som kan 
bidra till att förse befolkningen med råvaror till hälso-
sam föda. Yngre forskare prioriteras. Medel kan utgå 
till doktorand eller post-dok, samt till utlandsresor och 
forskningssamarbeten inom området.

Syftet med utlysningen är att ge ekonomiskt stöd inom 
området hortikultur. Yngre forskare prioriteras, och me-
del kan utgå till doktorand eller post-dok. 

Hållbart vattenbruk

Hortikultur

Mer detaljerade anvisningar finns här: 
www.ksla.se/aktivitet/forskning-hallbart-vattenbruk-
vat2021/

Mer detaljerade anvisningar finns här: 
www.ksla.se/aktivitet/doktorand-postdok-inom-horti-
kultur-hort2021/
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Inriktning utan inbördes ordning:

• Forskning eller utveckling med inriktning mot lands- 
bygdens agrara bebyggelse innefattande bl a ut-
vecklande av lantbruksbyggnader avseende nya 
tekniska lösningar som tillgodoser ett hållbart och 
lönsamt företagande.

• Forskning eller utveckling med inriktning mot lands-
bygdens agrara bebyggelsemiljöer i ett brett histo-
riskt och socialt perspektiv innefattande bland annat 
kulturarv och kulturmiljövård i avseende till hållbar-
het.

Syftet med utlysningen är att ge ekonomiskt stöd till 
forskning inom temat landsbygdens materiella värden, 
utveckling och potentialer med inriktning mot agrar 
bebyggelse i ett brett perspektiv och gärna med inslag 
av lärande utomlands. Utlysningen avser stöd till dok-
torand eller post-dok för studier i Sverige eller utom-
lands.

Kriterier vid bedömning av ansök-
ningar inom samtliga områden är:
• Relevans i relation till nämnda inriktningar.

• Hypotes, syfte och mål.

• Nyhetsvärde och samhällsrelevans.

• Material och metoder.

• Kompetens.

• Specificerad budget inkl information om even-
tuell annan anslagsgivare.

• Kommunikation till det omgivande samhället.

Gemensamt för samtliga utlysningar 
är också:
• att anslag till anskaffning av dyr utrustning inte 

beviljas, medan förbrukningsmaterial inom rim-
lig nivå kan godkännas,

• att medel till vetenskaplig publicering (examens-
arbete, lic- eller doktorsavhandling, artiklar) inte 
beviljas,

• att det är viktigt att den sökande anger om 
medel sökts även från annan anslagsgivare för 
samma ändamål som ansökts för hos KSLA.

Mer detaljerade anvisningar finns här: 
www.ksla.se/aktivitet/forskning-fokus-bebyggelse-
byg2021/

Landsbygdens materiella värden
– fokus bebyggelse
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Här återges endast akademiens övergripande synpunkter på remissen och i förkortad form.
Alla remissvar går att hämta i sin helhet på akademiens hemsida, www. ksla.se, under rubriken Remisser.

Akademiens remissvar sedan sist

Yttrandet har särskilt fokus på skogsbrandfrågorna.
Sammanfattning:
KSLA vill föra fram följande generella synpunkter på dagens 
skogsbrandförsvar:
• Arbetsgrupp Brand samverkar med hela skogsnäringen, 

flera räddningstjänster, Skogsstyrelsen, MSB m fl. Utred-
ningen föreslås ta del av AG Brands verksamhet.

• Utöver förebyggande åtgärder mot skogsbrand är system 
för tidig upptäckt/larmning och därmed möjligheter till 
snabb släckning avgörande. I glest befolkade trakter är 
flygövervakning vid brandriskväder effektivt och måste 
vidmakthållas.

• De kartsystem som skogsnäringen och räddningstjänsten 
använder bör löpande synkroniseras.

• Såväl larmnings- som släckningsflyg är beroende av 
fungerande flygplatser och flygfält spridda över skogs-
bygderna för kort anflygning och effektiv tid i luften.

• Senare års positiva utveckling av skogsbrandförsvaret bör 
ytterligare effektiviseras. Samverkan mellan brandför-
svarsförbund och civilsamhällets brandsläckningsresur-
ser behöver utvecklas.

KSLA:s syn på skötsel och förebyggande brandskydd:
• Löv och våtmark kan skapa effektiva brandskyddszoner i 

Yttrande över  Skogsstyrelsens rapport Skogsbruk och skador på samhällsfunktioner (dnr 2020/1557), till Skogsstyrelsen 9 april 2021.

https://www.ksla.se/pdf-meta/?pdf_id=46444&category=ksla

första hand på fuktiga, våta och blöta marktyper.
• På huvuddelen av skogsmarksarealen – skarpa, torra och 

friska marker – är barrträd huvudträdslag också i ett 
framtidsperspektiv med klimatförändring. Lövinslag med 
stamvis eller gruppvis ställda träd ingår ståndortsanpassat 
och med stor variation som miljöhänsyn i begränsad 
volym, detta utspridda löv har ringa effekt som skogs-
brandskydd.

• Eventuella behov av brandskyddszoner i anslutning till 
infrastruktur, bostadsområden, vägar, järnvägar m m bör 
hanteras situationsanpassat inom Skogsvårdslagen och 
Miljöbalken. Särskild lagstiftning bör undvikas.

• Vid eventuella behov av särskild skyddsskog/skyddszon 
mot skogsbrand gäller full ersättningsrätt om pågående 
markanvändning (som skogsbruk) avsevärt försvåras.

• Branschens satsningar på tillämpad forskning och ut-
veckling spelar en viktig roll för kommunikation och kun-
skapsspridning till skogsägare, entreprenörer med flera 
berörda intressen.

• KSLA ser behov av fortsatt kunskapsuppbyggnad för 
såväl det direkta skogsbrandförsvaret som för åtgärder i 
skogsskötseln som effektivt bidrar till ökat brandskydd.

Svar på EU.s publika konsultation om om EU:s nya skogsstrategi (Public consultation on a new EU forest strategy), via EU-kommissionens 
webbplats april 2021.

Det är ett omfattande svarsformulär och KSLA har lämnat följande 
generella kommentarer kring konsultationen:
• The survey touches many questions, big and small, and 

all can be important from different perspectives and in 
different contexts. Responses to this sprawling survey 
from various stakeholders cannot be used to give legitim-
acy to the strategy. The survey’s approach, to assess the 
significance of various issues, is highly questionable. What 
is needed today is hardly more objectives, but trade-offs 
between objectives.

• Agenda 2030, and the 17 goals with 169 sub-targets 
should be a clear starting point for the strategy.

• The large variations within Europe and at regional and 
local level must be considered, so that the strategy does 

not result in sub-optimization or deteriorating conditions 
for sustainable development.

• It is important to develop forms of dialogue and co-
creation of knowledge about the forest because so 
many different interests are affected. Dialogue should 
not stand in opposition to scientific knowledge and 
proven experience, both are necessary. There are many 
different aspects to consider, and these relate to different 
perspectives and knowledge bases. This complexity 
requires a broad and inclusive approach, in which 
knowledge and opinions are distinguished as far as 
possible.

https://www.ksla.se/pdf-meta/?pdf_id=46885&category=ksla
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Yttrande över Skogsutredningens slutbetänkande Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73), till 
Miljödepartementet 27 april 2021.

Yttrande över Skogsstyrelsen rapport Hyggesfritt skogsbruk (dnr 2020/3733) där myndighetens arbete med att definiera hyggesfritt 
skogsbruk beskrivs, till Skogsstyrelsen 4 maj 2021.

Generella synpunkter:
Skogsutredningen 2019 skulle undersöka möjligheterna 
och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, 
nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av 
skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk 
mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär 
bioekonomi.

KSLA konstaterar att Skogsutredningen behandlat ett 
mycket brett fält av frågor. Mot bakgrund av den tid och de 
resurser som kunnat disponeras är resultatet imponerande, 
men samtidigt noterar vi att den uppgift man tagit sig an varit 
alltför omfattande. I direktiven skriver regeringen ”Skogs-
politikens grunder ligger fast”, vilket borde ha begränsat 
utredningens ambitioner att försöka lösa ”den strid som på-

KSLA ser positivt på att Skogsstyrelsen utrett begreppet 
”Hyggesfritt skogsbruk”. Akademien avstår emellertid från att 

gått mellan olika uppfattningar och intressen i skogen de 
senaste decennierna”. KSLA anser att denna inte kan lösas 
utan en grundlig utvärdering av gällande skogspolitik, och 
någon sådan har inte utredningen genomfört.

Vi ställer oss därför frågande inför utredningens många 
slutsatser och förslag som berör centrala delar i skogspolitiken 
och särskilt de som påverkar eller behandlar avvägningen 
mellan olika mål och förändring av bevisbördan för att miljö-
balkens bestämmelser är uppfyllda. Så genomgripande 
förändringar som en del förslag innebär bör inte genomföras 
utan att föregås av en ingående utvärdering av nuvarande 
skogspolitik samt kvantifiering av förändringarnas samhälls-
ekonomiska effekter.

lämna synpunkter på Skogsstyrelsens definition av begrep-
pet.

https://www.ksla.se/pdf-meta/?pdf_id=46672&category=ksla

https://www.ksla.se/pdf-meta/?pdf_id=46886&category=ksla

Svar på EU:s publika konsultation om EU-initiativet Healthy Soils – new EU Soil Strategy, via EU-kommissionens webbplats 23 april 2021.

Sammanfattning:
Som en del av EU:s nya biodiversitetsstrategi och the Euro-
pean Green Deal ser EU nu över sitt strategiska arbete med 
de europeiska odlingsjordarna. Initiativet heter Healthy Soils 
– new EU soil strategy. KSLA har bidragit med synpunkter på 
vilka hot som finns mot odlingsjordarna i Sverige och vilka 
åtgärder som är viktigast för att komma till rätta med 

problemen. I sitt svar betonar KSLA att de viktigaste upp- 
gifterna för våra odlingsjordar är att leverera mat, och att jor-
darnas bördighet, mullhalt samt vatten- och näringshållande 
förmåga måste vårdas. Till de största hoten mot svenska 
odlingsjordar hör byggnation, markpackning, erosion och 
föroreningar från bland annat industrier.

https://www.ksla.se/pdf-meta/?pdf_id=46772&category=ksla

Sammanfattning:
Akademien anser bland annat att de kriterier som används 
för att bedöma miljöstatus bör ses över ibland. Om krite-
rierna för övergödning är utformade så att de inte går att nå 
ens vid noll-utsläpp kan resultatet bli att pengar satsas på 
kostsamma men ineffektiva åtgärder. Vidare behandlas olika 
fiskarters populationsstatus alltför summariskt och delvis 
utan vetenskaplig grund. Detta är allvarligt då uppgifterna 

https://www.ksla.se/pdf-meta/?pdf_id=47241&category=ksla

ligger till grund för politiskt beslutade fiskeregleringar. Om 
regleringar baseras på att alla fiskar av en art och inom ett 
område utgör en population, när de i verkligheten utgör en 
metapopulation, kan detta resultera i lokala överuttag. För-
utom utslagning av lokala fisken, leder detta till minskad 
produktion av arten i fråga.

Synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön
och Östersjön 2022–2027 enligt havsmiljöförordningen (dnr 2807-20), till Havs- och vattenmyndigheten 29 april 2021.
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Anslag & stipendier
Med stöd av sina mottagna donationer kan akademien bevilja ett stort antal anslag och resestipendier. Här är de 
senaste godkända slutrapporterna. 

Till Ur Belopp Ändamål

Lena Engström Svensk Växtnäringsforskning 170 000
Kompletterande studier kring höstrapsens bestånds- och skördeupp-
byggnad i N-strategiförsök

Johanna Fagerström SLO-fonden 100 000 Arbetsmiljö och säkerhet för praktikanter inom gröna näringen

Carola Häggström SLO-fonden 250 000
Ökad informations- och kunskapsspridning för säkert framförande av 
terränghjuling

Staffan Jacobsson Svensk Växtnäringsforskning 200 000
Skogsgödslingens långsiktiga effekter på markens fält- och botten-
vegetation

Tomas Johansson SLO-fonden 250 000 Användning av robot i frilandsodling – förstudie

Annika Kihlstedt SLO-fonden 250 000 Få ett gott djuröga med hjälp av eye-tracking

Cecilia Mayer Labba Adolf Dahls fond 150 000 Healthy and sustainable protein from Swedish agriculture

Tomas Nordfjell SLO-fonden 250 000
Självverksam uppföljning av markskador med drönare efter föryng-
ringsavverkning

Emeli Torsson Carl-Fredrik von Horns fond 116 000
Pilotprojekt för utveckling av en veterinärmedicinsk fältdiagnostisk 
metod för virussjukdomar

Hugo Westlin SLO-fonden 240 000
Alternativa haspelkoncept vid skördetröskning av vitklöverfrö – inver-
kan på prestanda och förarmiljö

Vår senaste publikation
KSLAT 1-2021 Verksamhetsberättelse 2020
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Preses har ordet. Akademisekreterarens reflektioner från 2020.
Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter • 
Mötesplatsen KSLA • Projekt • Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipen-
dier, priser och belöningar
Donationsgårdarna: Barksätter och Enaforsholm
Organisationen: Övergripande organisation • Operativ organisation • Uppföljning av KSLA:s 
miljöpolicy • Nya ledamöter • In Memoriam • Personal
Ekonomin: Flerårsöversikt 2016–2020 • Fördelning av utdelade medel 2020
Redaktör: Ylva Nordin. 68 sidor.
ISBN: 978-91-88567-51-2 (tryck), 978-91-88567-52-9  (pdf) 

Nytt om ledamöter

radiopratar den 20 juli i Sommar i P1, 
start kl 13.00.

har tilldelats Tysklands högsta förtjänst-
orden, Förbundskorset 1:a klassen, för 
sina insatser för det vetenskapliga sam-
fundet i Tyskland och i synnerhet för de 
insatser han gjort för internationalise-
ring av forskning i Tyskland och i Jena.

Henrik EkmanBill Hansson



LÖRDAG 24 juli
• 9.00: På tur runt holmen – växter och djurliv vid Enans vatten, 1,2 km. 
 Samling vid ishuset. Guide: Tomas Staafjord, biolog och naturbevakare.

•  11.00: Föredrag vid forsen ”Från jaktvilla till fjällgård, om A.W. Bergstens Enaforsholm”.  
 Samling vid forsen. Föreläsare: Hans Antonson, kulturgeograf.

•  14.00: Historiska vingslag ”Över fjället med kung, karoliner och kanoner”. 
 Samling vid forsen. Föreläsare: Anders Hansson, 1:e antikvarie vid Jamtli friluftsmuseum.

• 16.00: Utställning och samtal om fotografering i fjällbygder. 
 Samling vid båthuset. Fotografer: Sofie Werner, fjälledare, och Göran Strand, Handöls Fotoklubb. 

SÖNDAG 25 juli
• 6.00: På tur runt holmen – växter och djurliv vid Enans vatten, 1,2 km. 
 Samling vid ishuset. Guide:  Tomas Staafjord, biolog och naturbevakare.

• 9.00: Jakt i fjällen med hund – en helhetsupplevelse.  
 Samling vid grillplatsen. Guide: Evelina Åslund Bäck, auktoriserad jaktguide.

•  11.00: Föredrag vid forsen ”Från jaktvilla till fjällgård, om A.W. Bergstens Enaforsholm”. 
 Samling vid forsen. Föreläsare: Hans Antonson, kulturgeograf.

•  14.00: Kaffekokarskola i vått och torrt.
 Samling vid grillplatsen. Guide: Sofie Werner, fjälledare.

•  16.00: Visning av fjällträdgården, en botanisk trädgård i växtzon 8.
 Samling vid trädgårdstavlan. Guide: Linda Cederlund, hortonom.
 

Varmt välkommen till Enaforsholm Fjällgård! 
Info: Jimmy Lyhagen • 08 5454 7718 • jimmy.lyhagen@ksla.se • www.ksla.se/aktivitet/oppet-hus-pa-enaforsholm-fjallgard/

Enaforsholm
FJÄLLGÅRD
– vid fjällets fot och älvens strand

Välkommen den 24–25 juli 2021 till

ÖPPET HUS 

Kl 11–16: Lunch och fika • Utställningen ”Lufthälsa” i Biblioteket



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

Reservation för ändringar. Arrangemangsprogrammet uppdateras kontinuerligt.
Alla större arrangemang sker tills vidare digitalt och är öppna för alla, om inte annat anges ovan. Mer information: www.ksla.se, där du också anmäler dig.

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

*) Endast för ledamöter och/eller särskilt inbjudna.

Kalendarium
18 juni – Webbinarium i samarbete med Skogsstyrelsen
Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr
De påvisade negativa effekterna av multiskadad skog är enorma. Här vill 
vi tydliggöra de problem som finns i ungskogen i norr och de följder det 
kommer att få om inget görs.
Anmälan senast 16 juni.

19 juni – Musikseminarium på Armémuseum
Militärmusiken – funktion, tradition och innovation
Gångna tiders militärmusik, dess betydelse inom musiklivet, utveckling-
en från funktionsmusik till konsertmusik m m. KKRVA arrangerar med 
anledning av  Musikaliska akademiens 250-årsjubileum.

18–25 juli – Fjällkurs på Enaforsholm med omnejd
Enaforsholmskursen firar 70-årsjubileum – fulltecknad!
Flora, fåglar och fjällvett – en omväxlande och givande vecka i fjällvärl-
den med utgångspunkt i anrika Enaforsholm Fjällgård i Jämtlandsfjällen.

24–25 juli – Öppet hus på Enaforsholm Fjällgård
Med anledning av att kursen firar 70-årsjubileum
Kortturer, föredrag – om platsen, donatorn A W Bergsten och historien, 
fördjupning i fjälljakt och fjällfoto, utställningar, visning av fjällträdgår-

den (växtzon 8), kaffekokarskola i vått och torrt. 
Anmälan senast 20 juli för att arrangemanget ska bli coronasäkert.

31 augusti – Rundabordssamtal*
Skogarnas kulturarv
Ett insiktsskapande samtal om hur kulturarvsarbetet i och kring skogar-
na ska se ut och fungera – om utveckling, resursfördelning och om hur 
skyddet av det verkligt skyddsvärda ska kunna säkras.

7 September – The Bertebos Conference/webinar
Towards a New Mindset for Epidemic Animal Diseases
Exploring the drivers of pandemic emergence and means of control for 
Epidemic Animal Diseases; in order to identify and prioritise matters that 
need to be addressed, and to recommend future actions. Key note speak- 
er is Dr. Peter Roeder, UK, the Bertebos Laureate 2020.
Anmälan senast 31 augusti.

19 oktober – Rundabordssamtal*
Forskning om äganderätten och de gröna näringarna
Ett samtal för att få en bild av den forskning som bedrivs för närvarande 
och vilka behov av ytterligare forskning som finns. Med representanter 
från olika berörda ämnesområden.

Ansök om anslag från KSLA:s stiftelser
Dessa anslag kan sökas under perioden 28 juni–15 september:
• Stöd till doktorand eller post-dok för forskning inom hållbart vattenbruk.
• Stöd till doktorand eller post-dok inom hortikultur för studier i Sverige eller utomlands.
• Stöd till doktorand eller post-dok för studier i Sverige eller utomlands inom temat landsbygdens materiella värden,
 utveckling och potentialer med inriktning mot agrar bebyggelse i ett brett perspektiv.
• Forskningsanslag eller stipendium/resestipendium företrädesvis till yngre forskare – resebidrag, projektbidrag
 eller publiceringsbidrag.

Dessa anslag kan sökas under perioden 1 oktober–1 november:
• Bidrag till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet på området mekanisering och byggnadsverksamhet
 inom jord- och skogsbruk.
• Bidrag till växtnäringsforskningsprojekt.

Information om anslagen, inriktningsområden, kriterier o s v, finns här: https://www.ksla.se/anslag-stipendier/utlysningar/.

Ansökan görs via KSLA:s webbaserade ansökningssystem senast det sista datum som anges ovan.


