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KSLA är en oberoende arena och under det 
 senaste året har akademien utvecklat KSLA- 

podden som har blivit ytterligare ett upp-
skattat redskap i akademiens verktygslåda. 
Nyligen publicerades det tolfte avsnittet med 
rubriken Blir vi någonsin tillräckligt hållbara? 
Arbetet med hållbarhet måste pågå konti- 
nuerligt och det har aldrig funnits så mycket 

 fakta i frågan som idag. Samtidigt är kontro-
verserna inom området större än någonsin 
och samtalen kan bli en aning obekväma när 
vi har olika utgångspunkt, värderingar och 
inte minst olika tidsperspektiv. I våras ord-

nade KSLA webbinariet Hållbarhet – ett obekvämt samtal och det kunde konstateras 
att hållbarhet skapas genom relationer. Om grannen skaffar en solpanel så gör jag 
likadant. Om grannen köper en Tesla så köper jag också en elbil – fast kanske lite 
billigare. Men det kan ju förstås också bli det motsatta, om grannen skaffar två 
gamla amerikanska Buicks… ja, ni förstår. Givetvis är det aningen mer komplicerat 
än så, men mänskliga förebilder är ju ett av de kraftfullaste verktygen för att uppnå 
förändring. Inget nytt men värt att beakta om och om igen. Tillbaka till KSLA-
podden – du hittar den på www.ksla.se eller i appen Acast-Podcast Player. Sök där 
du hämtar dina appar, ladda ner och lyssna! 

Vi måste ha koll på kolet – både i luften och i marken! Aktuellare än någonsin i 
dessa tider. I den nyutkomna skriften Koll på kolet  – kolflödet i det svenska jordbruks- 
och livsmedelssystemet hittar du matnyttiga detaljer som klargör mycket kring det 
svarta guldet och hur vi kan se till att det stannar i marken.

”Jordbrukstekniken är kass, jag skulle aldrig våga flyga med en skördetröska, de 
havererar alldeles för ofta!” Tanken har nog aldrig slagit mig att ens försöka, men 
jämförelsen är ganska talande när man läst om det jordbrukstekniska mörkret 
som lägger sig som en blöt filt över våra tekniksuktande brukare. Det råder brist 
på kunskap framför allt avseende nya digitala hjälpmedel och sannolikt behöver 
vi snegla mot våra grannländer för guidning kring hur vi i Sverige skulle kunna 
hantera frågan. Utbildning, rådgivning och någon slags kunskapscentral saknas. 
Med en kort karriär på JTI, f d institutet för Jordbruks- och Miljöteknik, så känns 
det lite sorgligt att institutets uppskattade jordbrukstekniska rådgivningsskrifter 
inte längre finns tillgängliga. I andra hälften av november kommer KSLA:s skrift 
Jag skulle aldrig våga flyga med en skördetröska ut. I den kan du läsa ännu mer 
och förhoppningsvis blir du lite uppmuntrad när du blir varse att det tekniska 
läget är klart bättre i skogen. KSLA:s skrifter hittar du på KSLA:s hemsida under 
Publikationer.

Det händer mycket inom EU med fokus på jord, skog, klimat och hållbarhet 
i allmänhet. Farm to Fork är en av strategierna där man valt att sätta siffror på 
målen och mycket landar på hälften av det mesta såsom antibiotikaanvändning, 
växtnäringsförluster, växtskyddsmedel och matsvinn. Bra, tycker jag och hoppas 
samtidigt att konsekvensanalyserna är väl genomgångna framför allt när det gäller 
jordbrukets lönsamhet. Bra är också att de nationella förutsättningarna kommer 
att beaktas, vilket gör det möjligt att använda den svenska Livsmedelsstrategin i 
arbetet för att uppnå målen.

Eva Pettersson
Akademisekreterare och vd

Hållbarheten 
står ständigt
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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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Också i detta nummer:
23. Anslag och stipendier 
26. Akademiens remissvar sedan sist
27. Vår senaste publikation
29. Nytt om ledamöter
32. Kalendariet

4.
Hållbarhet – ett obekvämt samtal
Ett seminarium med vitt skilda perspektiv på hållbarhet, på de 
utmaningar som klimatförändringarna innebär och på hur de ska 
tacklas.

8.
Jordbrukstekniskt mörker och skogsbruksteknisk 
jubelklang
Vi har en akut brist på jordbrukstekniskt kunnande men är skogs-
brukstekniskt världsledande. Rapport från en workshop.

11.
Jordens svarta guld
Vårt sätt att bruka jorden och odla växter är en nyckelfråga för kli-
matet. Det konstaterades vid seminariet Koll på kolet i september.

14.
Uppföljning av livsmedelsstrategin
KSLA:s hållbar mat-kommitté utvärderar om  utfallet av livsmedels-
strategin mäts på ett sätt som gör det till ett dugligt beslutsunderlag.

16.
Leder EU:s strategi Från jord till bord till en hållbar 
livsmedelskedja?
Farm to Fork-strategin betraktas som ett flaggskepp inom EU:s 
Gröna giv. Initiativet diskuterades vid ett seminarium i januari.

18.
Social hållbarhet i livsmedelssystemet
Livsmedelssystemet kan vara ett medel att nå globala mål för hållbar 
utveckling – men det pratas för lite om den sociala hållbarheten.

20.
Future Food Systems – the Role of Gene Edited Crops
Många verktyg behövs för att trygga en hållbar matförsörjning. Ett 
hybridseminarium där deltagarna diskuterade genteknik som ett av 
dessa verktyg.

21.
Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr
Ett webbinarium för att öppna ögonen på beslutsfattare om de enor-
ma värden som står på spel och för att öka viljan att aktivt motverka 
skadorna.

24.
Nilsson-Ehlemedaljen
Om personen bakom medaljen som delas ut för insatser inom gene-
tiken och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk 
och skogsbruk.

28.
Naturen vi ärvde
Vid ett boksläpp på KSLA presenterades miljöjournalisten/KSLA-
ledamoten Henrik Ekmans senaste bok om det stigande miljöintresse 
som samhället upplevt under de senaste sex decennierna.

I detta nummer

Ja
n 

Ba
kk

er

Gerd Altmann Per Emgardsson

4 8

14
Daniel Case

11
Ylva Nordin Zoe Schaeffer

1816
Jan Stenlid

Bailey 614

20 21

24 28



4 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 3  2021

Ungdomsutskottet har som uppgift att lyfta fram unga fö-
rebilder och ge dem möjlighet att påverka så att fler unga 
får upp ögonen för de gröna näringarna. Som ett led i sin 
verksamhet arbetar ungdomsutskottet med en årlig case-
utmaning och ett mentorsprogram. Många ungdomar idag 
oroar sig för klimat- och miljöfrågorna och vill kämpa för 
en bättre värld. Vi ställs dessutom dagligen inför frågan om 
hur vi kan bidra till att uppnå miljömål i Agenda 2030, eller 
i det lilla leva ett mera hållbart liv och väljer därför att äta 
vegetariskt, cykla eller ta tåget i stället för att köra bil eller 
flyga, och många organiserar sig. Webbinariet, som genom-
fördes i samarbete med BAHP, är en naturlig utveckling i 
verksamheten. 

En meningsfull diskussion om hållbarhet innebär att 
det är viktigt att ge en röst åt perspektiv som vanligen inte 
ryms inom akademiens övriga aktiviteter. De inbjudna 
talarna representerade därför vitt skilda perspektiv. Ung-
domsutskottets ordförande Maria Karlsson och moderatorn 
för dagen, Gunilla Kindstrand, inledde med att presentera 
KSLA, Ungdomsutskottet och BAHP:s verksamhet. Maria 
Karlsson konstaterade att andelen människor, särskilt ung-
domar, som tror att vi kan påverka framtiden sjunker och 
att syftet med seminariet var att lyfta vad vi försöker göra 
åt problemet.

Hållbarhet
– ett obekvämt samtal
Det var huvudrubriken för ett webbinarium som organiserades av Ungdomsutskottet i 
samarbete med BAHP (Bibliotek, arkiv och historiska projekt) tidig vår 2021. Seminariet 
ville lyfta vitt skilda perspektiv på hållbarhet och på de utmaningar som klimatföränd-
ringarna innebär för mänskligheten. En gemensam nämnare för deltagarna var att man 
har olika syn på hållbarhet och man har också olika sätt att verka för hållbarhet, både ge-
nom att i vardagen i det lilla agera för ett hållbart liv, genom att sakligt inhämta och sprida 
kunskap eller genom civil olydnad på fredlig väg. Text: PAULINA RYTKÖNEN

Hållbarhetsbegreppet över tid 
Samtalet inleddes av idéhistorikern och professorn vid Umeå 
universitet Erland Mårald, som på ett både tankeväckande 
och provokativt sätt rullade fram en exposé över hur vi har 
sett på begreppet hållbarhet över tid. Han utgick ifrån en 
artikel som han författat tillsammans med miljöhistorikern 
Janina Priebe och som påpekar att den moderna tanken om 
hållbarhet inte är ny. Ofta utgår man ifrån 1987, när den så 
kallade Brundtlandrapporten släpptes. Men Mårald startar 
redan 1713, ett år då hållbarhet i skogen började diskuteras 
och tanken att säkra skogens bidrag till välstånd för fram-
tida generationer och nationella välfärden fördes fram. Den 
ursprungliga tanken innebar att man behövde kontrollera, 
effektivisera och försöka förändra och förbättra tillgäng-
liga resurser så att de sammantaget kunde bidra till nytta. 
Perspektivet var långsiktigt och man ville planera bland an-
nat för att undvika rofferi för att säkra framsteg. Detta såg 
Mårald som en ödesfråga. 

Mycket av det som vi idag uppfattar som hållbarhetsmål 
var färdigformulerade tankar redan före 1850 och det som 
skiljer dåtid från nutid är att man har utökat tankegång-
arna. En viktig förändring jämfört med tidigare är globali-
seringen. I stället för att lösa problem som rör regionen eller 
nationen framstår utmaningarna som en planetär fråga som 

New Orleans efter orkanen Katrina. Foto: David Mark.
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rör hela mänskligheten. Och frågan om hållbarhet är inte 
enbart en debatt, den har i allra högsta grad institutionali-
serats. Några exempel är Stockholmskonferensen 1972, Rio 
Agenda 21 från 1992, Milleniemålen från år 2000 och nu 
handlar det om de 17 globala hållbarhetsmålen som formu-
lerades år 2015.

Något paradoxalt är att intro- 
duktionen av tanken om det antro- 
pocena brukar kopplas till utgiv- 
ningen av Hans Carl von Carlowitz 
bok Sylvicultura oeconomica, oder 
 haußwirthliche Nachricht und Natur-
mäßige Anweisung zur wilden Baum- 
Zucht (1713). Efter 1850 börjar alla 
parametrarna att accelerera och sär- 
skilt från 1950. Dagens hållbarhets- 
tanke inkluderar perspektiv på eko- 
nomi, innovation, framtid och myc-
ket mer, men trots att hållbarhets-
tanken har funnits verkar den inte 
ha haft ett större genomslag. Det 
som FN kallade för ”the decade of action” är samma medi-
cin som ordinerades på 1800-talet. Det ska handlas, åter 
handlas och ageras och det är ganska mycket tunnelseende, 
konstaterar Mårald. Vidare menar han att det är mycket 
som tyder på att det hårda målstyret leder till konflikter och 
låsningar som i sin tur förhindrar förändring. Det uppstår 
olika sätt att se på hållbarhet. Men det är i reaktionerna 
som potential för verklig förändring finns. Ett exempel är 
”de gula västarna” i Frankrike, eller de svenska ”gula väs-
tarna” som är en del av bensinupproret och som protesterar 
mot höjda bensinpriser. Det är grupper som protesterar mot 
makten och mot den expertis som de tycker har glömt bort 
dem. Ett annat viktigt exempel utgörs av ”Fridays for future”, 
som anser att makten sätter mål men inget gör här och nu 
och som därmed stänger framtiden för nya generationer. 

Mårald framhöll att det finns ett stort engagemang från 
vitt skilda håll och många ser reaktionerna på hållbarhets-
utmaningarna som motsatser, men det finns många gemen-
samma nämnare. Men, avslutar Mårald, man kanske inte 
ska ha konsensus där man ska skapa förändring? Är olika 
organisationer eller rörelser varandras motsatser? Eller be-
höver vi tänka utifrån egna tankesätt? Det är kanske här 
som förändringspotential finns. Vi kanske behöver tala med 
snarare än mot eller förbi varandra.

Kritisk granskning är A och O
Den andra talaren var journalisten Jonathan Jeppsson, ny-
hetschef på Aftonbladet och författare till boken Åtta steg 
mot avgrunden, en bok som börjar med följande uttalande: 
”Ogenomtränglig som en dimma, väntar framtiden på oss. 
Där inne kan vad som helst hända. Det är så vår föreställ-
ning om det som komma skall ser ut. Men tänk om det på 
längre sikt är tvärt om. Att framtiden är alltför uppenbar 
på ett sätt som vi instinktivt värjer oss emot. Det här är 
också en bok om hopp, fast inte hopp som vi normalt bru-
kar betrakta det. Det handlar tvärtom om hur vi ska befria 
oss från hoppet, eftersom det är det som hindrar oss från 
att se verkligheten som den är. På andra sidan hoppet finns 
möjligheten att fatta beslut grundade på rationella övervä-
ganden. Om det just finns ett hopp så är det just detta vi 
ska ta fasta på”.

Jeppsson ställde sig genomgående kritisk till framför allt 
hur media på ett helt oreflekterande sätt bevakar och rap-
porterar, eller låter bli att rapportera om klimat- och miljö-
utmaningar. Journalistiken har samma böljande intresse 
för klimat- och miljöfrågor som allmänheten, ibland stort, 
ibland saknas det helt och hållet. Jeppsson menar att dessa 
upp- och nergångar inte har gynnat klimatjournalistiken – 
tvärtom! Journalister bär en del av skulden för det läge som 
vi befinner oss i idag. Han menar att klimatdebatten bygger 
på delvis felaktiga utgångspunkter. Vi talar om vad som är 

Hans Carl von Carlowitz 
bok gavs ut 1713 [Public 
domain].

Foto: Frankie Fouganthin [CC BY-SA 4.0].
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möjligt och inte möjligt att göra och om vad vi behöver göra 
för att komma ur det svåra läge där världen är idag. Medan 
debatten handlar om återkommande coronakris varje år fär-
digställer Kina ett nytt kolkraftverk i veckan... Jämförelsen 
med coronakrisen är slående. Corona ledde till att vi snabbt 
kunde ändra och inskränka, men i klimatfrågan går det 
inte, det anses vara en inskränkning av demokratin. 

Politiker lovar att vi kan uppnå 1,5-gradersmålet, men 
krävs inte på svar om hur det ska gå till. Vid förra valet råd-
de enighet om att vi kanske skulle leva våra liv som vanligt, 
kanske bara äta lite mindre kött. Fakta som att en tredjedel 
av Himalayas glaciärer kommer att smälta eftersom det är 
så pass mycket varmare glöms helt och hållet bort.

Jeppson menar att vi är inne i ”matrix”, vi vet att det inte 
stämmer men kan inte dra ur kontakten. Den tredje mak-
ten, media, sviker sitt uppdrag. Nu ingår klimatjournalistik 
i varje redaktion – problemet är att ingen utkräver ansvar, 
vilket sker på alla andra områden. Det ska inte gå att lova 
stort utan att det ifrågasätts och granskas. Men journalis-
tiken står och trampar på ruta ett. Journalisterna har varit 
oroliga att läsarna ska tappa hoppet vilket är absurt. Att 
ägna sig åt sådant resonemang är att missa ett av journalis-
tikens uppdrag.

Jeppsson avslutade sitt anförande med att argumentera 
att problemet hänger ihop med frågans natur. Vi bidrar 
ständigt till problemet utifrån vår livsstil, det är viktigt att 
individer granskar sig själva och vi står inför ett annat land-
skap. Vi måste göra upp med det positiva tänkandet som 
präglar vår kultur. Jeppsson har debatterat vad hopp innebär 
– han menar, som i citatet ovan, att det ställer sig i vägen 
för att agera. Hoppet måste bottna i någonting annars blir 
det ett hinder. Han citerade filosofen Arthur Schopenhauer 
(1788–1860), som menade att hoppet var nästan skadligt 
för vårt intellekt. Det hindrar oss från att göra det som är 
nödvändigt. Och media måste börja tänka helt annorlunda. 
Journalistiken måste sluta släppa viktiga frågor för att hålla 
publiken på gott humör och våga ställa de obekväma frå-
gorna. Media har en stor roll att spela, men måste sluta 
blunda för sanningen och ta det här obekväma samtalet. 

Motstånd och agerande – underifrån 
I stället för att fokusera på problemet eller hur det har ge-
staltats, lyfte tredje talaren, Lisa Rysavy från organisationen 
Extinction Rebellion, risken för samhällelig och ekologisk 
kollaps. Extinction Rebellion är en organisation som arbe-
tar med att utföra ett aktivt arbete för hållbarhet och är en 

del av en internationell rörelse som skapat många rubriker 
och aktioner där utgångspunkten är fredliga insatser som 
bygger på civil olydnad. Organisationens devis är att tala 
klarspråk och verka för att utlysa klimatnödläge; att agera 
nu, bromsa artförlusten och snabba på mot netto-nollut-
släpp samt att stärka demokratin genom att inrätta råd för 
klimaträttvisa.

Rörelsen i sig är en del av en samhällskritik som agerar 
utifrån en decentraliserad struktur, utan hierarki och där 
alla får vara med – helt vanliga människor som insett det 
allvarliga i krisen. Rysavy berättade att fredlig civil olydnad 
är aktioner som medvetet bryter mot lagen och att icke-våld 
är en viktig princip. Rysavy menar att de problem mänsk-
ligheten står inför endast kan lösas genom att uppnå sys-
temförändringar, vilket är görligt enkom genom att få med 
politiker, media och storföretag på förändringen. Rysavy 
avslutar genom att koppla an till organisationens grund-
valar, som bygger på vetenskaplig kunskap. Extinction 
Rebellions aktivism beskrivs som en regenerativ kultur som 
arbetar med hållbar aktivism. Den förändringsprocess man 
vill uppnå går inte att vinna på ett år, ”vi måste ta hand om 
oss själva i aktivismen och det måste vara uthålligt”.

Släpp in ungdomarna! 
Sambandet mellan social, ekonomisk och ekologisk håll-
barhet är väletablerat i samhället och det har också under 
lång tid varit ett rättesnöre för livsmedelsproduktionen. Så 
inledde Elisabeth Hidén, ordförande i LRF Ungdom, sitt 
anförande. Hållbarhet i relation till livsmedelsproduktion 
är ett ständigt aktuellt ämne. Det finns en samstämmig syn 
på att ingen ska behöva svälta och genom förändring och 
effektivisering har svenskt jordbruk gått från underskott till 
exportjordbruk. Det är något som ibland glöms i debatten 
där fokus kan vara tämligen negativt. 

Extinction Rebellion agerar genom civil olydnad och icke-våld.
Foto: John Englart [CC BY-SA 2.0].

Corona ledde till att vi snabbt 
kunde ändra och inskränka, 
men i klimatfrågan går det inte, 
det anses vara en inskränkning 
av demokratin. 
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Hidén menar att hållbarhet kräver att företagen ska 
vara ekonomiskt hållbara och att lantbrukarna ska ha en 
hållbar vardag. Hon återger en diskussion som tidvis är en-
dimensionellt fokuserad på för- eller nackdelar med endera 
konventionell eller ekologisk produktion. Eller om att äta 
veganskt kontra att äta kött. Hon vill problematisera den 
bilden och menar att vad som är hållbart skiljer sig åt mellan 
olika platser och olika kontext. 

Diskussionen sker oftast i kontraster och hon menar 
att det är problematiskt. Några exempel är att den som 
har schysstast arbetsvillkor kanske inte har möjlighet att 
bedriva ekologisk produktion och enbart tänka på biolo-
gisk mångfald – det kanske inte är det bästa alternativet 
i samtliga fall. Hon efterlyser ett annat sätt att tänka där 
de förhållanden som råder vägs in i diskussionen. Det är 
exempelvis stor skillnad mellan produktionsförhållandena 
i södra och norra Sverige.

Hidén lyfter att svenska lantbrukare använder mindre 
antibiotika än andra länder, men trots det fattas ibland be-
slut som inte är baserade på evidens, utan snarare bygger 
på känslor. Det kan göra en riktigt orolig, menar Hidén. 
Antibiotikaanvändning är ett exempel på vad man kan vara 
framgångsrik med. Det finns forskning som visar att man 
inte måste ha antibiotika, att vi inte behöver svanskupera 
grisar och mycket mera. Det som är tydligt är också att det 
som är ekologiskt hållbart är också ekonomiskt hållbart. 
Det finns ingen anledning att använda medel som inte be-
hövs, då kostar det mer. 

Men frågan om hållbarhet är en konfliktyta som spän-
ner över många olika delar av lantbrukarens eller lands-
bygdsbons vardag. Att vara klimatsmart är ett begrepp som 
bara gäller medelklass och överklass i städerna. Så länge 
man inte kan bo på landsbygden och vara klimatsmart finns 
det grund för konflikter, menar hon. 

Det är ohållbart om lantbrukarna ständigt ska behöva 
uppleva att det är de som påverkar mest negativt fast de är 
mest beroende av rent vatten, pollinerande bin och en sund 
miljö. För unga lantbrukare är situationen särskilt svår. Att 
underlätta för unga att starta och driva företag inom jord-
bruk och på landsbygden och att verka för att dessa företag 
kan vara lönsamma är också att verka för hållbarhet. För att 
sluta där hon började lyfte Hidén att ett stort problem är att 
maten är för billig. Hållbarhetstanken började med att se 
till att alla har tillräckligt med mat till rimliga priser, men 
det har gått för långt. Matsvinnet, som ses som ett stort 
problem, skulle inte finnas om maten kostade mer. Bönder 
får inte betalt för alla tjänster som de tillhandahåller. Det 
saknas förståelse för bondens verksamhet och perspektiv. 

Äta grönt och bidra till hållbarhet
Dietisten Hanna Olvenmark driver webbplatsen ”Portionen 
under tian”, med målet att få folk att laga mat och att äta 
bra. Hon började sitt anförande med att berätta om sin 
bakgrund. ”Hemma hos mamma fanns det överflöd och vi 
slängde mycket mat, men hos pappa var det mycket snå-
lare, men vi åt ändå mycket bättre, vi åt animaliskt men vi 
slängde aldrig någon mat.” Hennes far frågade alltid om 
de kunde gissa vad maten kostade. Detta blev grunden till 
en grundinställning till mat som hon tog med sig när hon 
flyttade hemifrån – att äta hållbart, inte äta skräpmat, godis, 

chips och andra tomma kalorier. Hon menar att ett jät-
teproblem är att det finns mycket mat som vi inte behöver.

Olvenmark framhöll att vi lägger allt mindre tid på att 
laga vår mat. Att få människor att laga sin egen mat borde 
vara normativt. I den mat hon förespråkar finns allt att väl-
ja, men framför allt från växtriket. Men det är också möjligt 
att lägga till animalier som ett komplement. Olvenmark an-
vänder de digitala kanalerna och plattformarna som ett sätt 
och en möjlighet att komma in i människors vardagliga val 
av mat. År 2020 hade hon 7 miljoner träffar på sina sociala 
medier.

Hon argumenterar att vad vi äter och varför inte är en 
svartvit fråga, men det är viktigt att vi vågar prata om det. 
Vissa livsmedel, till exempel kött, är för billiga och det beror 
på att det importerade köttet drar ner priserna, menar hon. 
Sedan 1970-talet har vi dubblerat vår konsumtion av kött. 
På senare tid har grönare normer börjat utvecklats men de 
ligger mer på individnivå än på samhällelig nivå. Matfrågan 
behöver förändras på systemnivå och det är viktigt efter-
som den berör dagliga händelser, ageranden och påverkan. 
Det finns idag många kockar som tar sig an frågan, men då 
handlar det om när vi går ut och äter och inte om hur vi gör 
i det vardagliga.

Hon avslutade sitt framförande med att en utmaning är 
att de som kommunicerar om mat och matlagning fortfa-
rande vänder sig mest till kvinnor, alla som har något att 
säga förevigar matfrågorna som ett kvinnogöra. Men vem 
ansvarar för hushållsfrågorna idag? Det är onekligen så att 
det fortfarande är kvinnorna som är närmare matfrågorna, 
men även här behövs en förändring och nytänkande. 

Att tänka flerdimensionellt
Det är bråttom – vi lever som om vi hade fyra jordklot! 
Det var rubriken för akademiledamoten Peter Edlings 
framförande. Han avslutade dagens diskussion genom att 
lyfta hur hållbarhetsdiskussionen oftast kretsar kring ut-
maningar med ökade koldioxidutsläpp. Kretsloppet drivs av 
mer och mer substans och mer och mer energi. Modeordet 
idag är cirkulär ekonomi, men Edling anser att det är fel. 
Hållbarhetsutmaningarna är flerdimensionella. Vi är bra 
på kortsiktiga lösningar, men dåliga på långsiktiga. Och 
om det är så, hur ska det tacklas? frågade han publiken. Vi 
klimatkompenserar, handlar med utsläppsrätter och håller 
på med cirkulär ekonomi. Han konstaterar att detta inte har 
haft någon som helst påverkan på verkligheten. Behöver vi 
verkligen ”more of everything”? Bör vi inte istället fundera 
över vad kan vi avstå utan att knäcka välfärden? Vi behöver 
bära ekonomen Jevons paradox på våra axlar, nämligen att 
när teknisk utveckling inträffar, eller politiska förändringar 
leder till en förbättring av effektiviteten med
vilken en resurs används, så att den
kanske inte behöver utnyttjas alls,
så betyder inte det att efterfrågan
eller konsumtionen minskar.
Ibland kan konsumtionen
till och med öka och det
är precis vad som
händer idag. 
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KSLA bildade 2017 en Teknikkommitté. Den skulle ”be-
lysa utmaningar och möjligheter vid introduktion av ny 
teknik” i de gröna näringarna. Man beslutade att till en 
akademisammankomst och två workshopar bjuda in ett an-
tal lantbrukare, entreprenörer, rådgivare och forskare med 
intressanta kunskaper och insikter i ämnet. Material från 
seminariet och den första workshopen finns på KSLA:s 
webbplats. 

Den andra workshopen handlade om svenska lantbruka-
res och rådgivares tillgång till teknisk kunskap och kompe-
tens. Den visade på mycket stora skillnader mellan jord- och 
skogsbruk. 

Under workshopen gav jordbrukare, skogsentrepre-
nörer och rådgivare sin bild av läget följt av en rådgivare 
från Norsk Landbruksrådgiving, NLR, som berättade om 
hur NLR försöker öka bruket av precisionsodlingsteknik. 
Därefter fick deltagarna diskutera i smågrupper och ge för-
slag på åtgärder. 

Akut brist på jordbruksteknisk kompetens
Jordbrukssidans deltagare ansåg att Sveriges jordbruk lider 
stor brist på jordbruksteknisk kunskap. Och det är ännu 
sämre med tillgången till personer med jordbruksteknisk 
kompetens. Mycket snart blir bristen på personer med kom-
mersiellt oberoende jordbrukstekniskt kunnande akut, nå-
got som man ansåg kan påverka jordbrukets framtida kon-
kurrenskraft och lönsamhet negativt. 

Svenskt jordbruk saknar idag också nödvändig kunskap 
och erfarenhet om den grundläggande, ofta mekaniska, 
tekniken. Eller med Johan Karlzéns, Åre HB, ord: 

– Jordbrukstekniken är kass, jag skulle aldrig våga flyga 
med en skördetröska, de havererar alldeles för ofta.

Det sagda gäller alltså kunnande om den teknik som 
jordbrukets nya digitala hjälpmedel är tänkta att ytterligare 
förfina. Bristen på kunskap och brukarerfarenheter om den 
grundläggande fysiska och mekaniska tekniken äventyrar 
sådana förbättringar.

Växtodlarna Johan Karlzén och Hugo Westlin beskrev 
hur ny digital teknik i fabrikats- och åldersblandade maskin- 
parker inte sällan vållar fel och svårkontrollerat tidsslöseri. 
Ofta är orsaken trivialiteter som inkompatibla kablar eller 
programvaror. Skenbart enkla uppgifter som att i en mas-
kinkedja flytta data från en maskin till nästa kan slösa bort 

Jordbrukstekniskt mörker och 
skogsbruksteknisk jubelklang
Bristen på jordbrukstekniskt kunnande och kompetens i Sverige är akut. Däremot är svensk 
och finsk skogsbruksteknik världsledande och tillgången på kompetens god. Det ansåg 
deltagarna i KSLA:s teknikkommittés andra workshop. Text: PER EMGARDSSON

många arbetstimmar. Till det kommer att ogenomtänkta 
administrativa digitala system skapar både dubbelarbete 
och onödigt krångel.

– Rådgivningen säger att jordbruket ska använda ny tek-
nik, vi saknar någon som berättar hur, sade Hugo Westlin. 

Kunskapscentral saknas
Deltagarna från jordbruket önskade sig en svensk kun-
skapscentral liknande de grannländernas jordbrukare och 
rådgivare har tillgång till. Centralen borde samla in, sortera 
och förmedla kunskap och erfarenheter från in- och utland 
om jordbrukets hela tekniska produktionssystem.

Särskilt stor är bristen på aktuell kunskap om teknikerna 
för skörd, konservering och lagring av vall och spannmål. 
Det är också brist på personer med kompetens på dessa 
områden. Enligt deltagarna är det akut brist på personer 
med kommersiellt oberoende kunskap om de tekniska han-
teringskedjorna från lager via foderberedning till foderbord. 
Kunskapen finns idag hos en eller ett par personer med nära 
förestående pensionering. 

Deltagarna ville ha en kun-
skapscentral som danska 
SEGES som kan sortera och 
värdera information om ny 
teknik. Foto: Per Emgardsson.
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Kort sagt, Sverige saknar aktuell kunskap om hur man 
på tekniskt bästa sätt hanterar merparten av svensk jord-
bruksproduktion från fält till förbrukning. 

– Finns det teknisk rådgivning om de här systemen i 
Sverige idag?, provocerade mjölkproducenten Eva Olsson.

Tufft för rådgivare 
Sara Lundberg, rådgivare från Växa förklarade hur svårt 
bristen på välsorterad jordbruksteknisk kunskap gör det för 
rådgivare. De ska både hinna vara lönsamma och på egen 
hand skaffa ny kunskap. En kunskapscentral skulle göra 
stor nytta. 

– Min dröm är att få svenska Farmtester, sa Sara Lund-
berg. En dansk Farmtest är en snabb och praktisk utvärde-
ring av ny teknik i företagsmiljö. Testen visar om tekniken 
är vettig att använda, eller om mer forskning behövs.

Befintlig teknikkunskap onåbar
Hur blev det då så här i Sverige? Vid avregleringen av jord-
bruket 1990 förlorade svenskt jordbruk mycket av den in-
frastruktur för jordbruksteknisk kunskap som skogsbruket 
och grannländernas jordbruksföretagare fortfarande har 
tillgång till. Med Lantbruksstyrelsen försvann dåtidens 
rådgivningscentrum samt mycket av teknikrådgivningen. 
SLU prioriterade bort mycket av fältförsöken. 

Endast RISE Jordbruk och livsmedel (f d Jordbruks-
tekniska Institutet, JTI) överlevde. Men inte ens de jord-
brukstekniska rådgivningsskrifterna från RISE/JTI är 
längre tillgängliga för jordbrukare. Till för ett par år sedan 
kunde de hämtas från RISE:s/JTI:s gamla webbplats, äm-
nessorterade. RISE:s nya webbplats saknar informations-

Johan Karlzén: "Jag skulle aldrig våga flyga med en skördetröska, de havererar alldeles för ofta." Foto: Per Emgardsson.

biblioteket, och hänvisar till forskningsdatabasen DIVA. 
Men i DIVA platsar inte rådgivande skrifter, där finns 
enbart de otuggade forskningsrapporter som var råvaror 
till RISE:s/JTI:s utmärkta jordbrukstekniska rådgivnings-
skrifter.

Inte nog fin forskning för 
divan Diva. RISE:s/JTI:s rådgi-
vande skrifter från 2000-talet 
platsar varken i forsknings-
databasen Diva eller på 
RISE:s egen webb.
Foto: Per Emgardsson.

Utbildning saknas
Bristen på jordbrukstekniskt kompetenta personer är all-
varlig, eftersom Sverige sedan femton år saknar akademisk 
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KSLA:s Teknikkommitté 

KSLA bildade 2017 en teknikkommitté. Den började 
med en akademisammankomst den 9 februari 2017 som 
skulle ge skildra teknikutvecklingen i jordbruk, skogs-
bruk och trädgårdsnäring sedan 1970, visa på likheter 
och skillnader mellan branschernas samt söka orsaker 
till likheter och skillnader.

Under workshopen ”Framtidens teknik i jord och skog” 
den 3 december 2018 berättade Imke Borchardt från 
lantbrukskammaren i Schleswig-Holstein att sett över 
tioårsperioden fram till 2018 hade merarbetet med att 
använda precisionsodlingsteknik årsmodell 2008 ätit 
upp teknikens ekonomiska fördelar. Lantbrukare Peter 
Borring sade att det återstår visst arbete innan preci-
sionstekniken fungerar sömlöst. Klaus-Herbert Rolf från 
mjukvaruföretaget 365Farmnet skildrade ett samordnat 
system för jordbrukets driftledningsdata och Magnus 
Karlberg, Luleå tekniska universitet beskrev framtida 
förbättringar och automatiseringar av skogsbrukstekni-
ken.

Dokumentation
Seminariet den 9 februari 2017 finns dokumenterat på KSLA:s 
webbplats: https://www.ksla.se/aktivitet/akademisamman-
komst-perspektiv-pa-teknikutveckling-for-jordbruk-skog-och-
tradgard-varfor-blev-det-sa-olika/ 

Workshop 1 den 3 december 2018 finns dokumenterad med 
ljud och bild: https://www.ksla.se/aktivitet/framtidens-teknik-i-
jord-och-skog/

Workshop 2 den 5 september 2019 finns dokumenterad här: 
https://www.ksla.se/aktivitet/ny-teknik-inom-jord-och-skog/
Föredragen samt gruppdiskussionerna finns sammanfattade 
i en skrift från KSLA.

jordbruksteknisk utbildning. Ledtiden tills nya ”agrarin-
genjörer” tar examen är enligt SLU minst åtta år. Vid det 
laget är två tredjedelar av de yngsta teknikagronomernas 
driftstid förbrukad. 

Efter KSLA:s workshop har Jordbruksverket i en rap- 
port våren 2021 bekräftat den lägesbeskrivning som work-
shopen gav 2019. Jordbruksverket förklarar bristen på jord-
brukstekniskt kunnande och kompetens som ett ”mark-
nadsmisslyckande”. Liksom workshopdeltagarna föreslår 
Jordbruksverket att man skapar ett jordbrukstekniskt kom-
petenscenter. 

Import av kunskap 
Deltagarna menade att Sverige skulle kunna importera viss 
jordbruksteknisk kunskap, kompetens och rådgivningsda-
ta. Men ska sådan import bli kostnadseffektiv och dess nya 
kunskap få god spridning borde den samordnas. Danska 
rådgivningscentret SEGES lyftes fram som ett föredöme 
för Sverige. SEGES ägs av LRF:s danska motsvarighet 
Landbrug og Fødevarer. I Tyskland finns Kuratorium för 
Teknik och Byggande i Lantbruket, KTBL, delstaternas 
lantbrukskamrar samt det tyska lantbrukssällskapet DLG. 
Frankrike har lantbrukskamrar samt maskinsamarbetsor-
ganisationen CUMA.

Skogsbrukets teknik
Skogsbrukets deltagare gav en betydligt ljusare bild av det 
skogsbrukstekniska kunskapsläget. De ansåg att skogens 
fysiska teknik i skördare och skotare fungerade ganska väl. 
Fokus för framtiden bör vara att ge förarna chans att arbeta 
effektivare, med mindre administration.

Skogen har ett oberoende kompetenscenter i bransch-
forskningsinstitutet Skogforsk. Där finns en faktabank med 
lätt tillgänglig rådgivning om aktuell skogsbruksteknik. 
Det finns vidareutbildning för maskinförarna. Workshopen 
diskuterade dock inte kompetensläget för småskaligt pri-
vatskogsbruk. 

Till skillnad från jordbruket har skogsbruket ett världs-
dominerande svenskt system för hantering av skogsdata från 
stubbe till industri, StanForD 2010. 

Skogsentreprenören Fredrik Gunnarsson ansåg att man 
bör försöka renodla maskinförarnas arbete och låta datorer 
ta över den administrativa bördan. Han önskade även en 
standard för dataöverföring mellan programvaror. En sådan 
skulle göra skogsentreprenörernas ekonomiska uppföljning 
av sina företag mycket enklare. 

Forskaren och metodutvecklaren Anders Mörk från 
Skogforsk ansåg att intresset för ”skruv och mutter” borde 
minska och mer fokus läggas på vidareutbildning av mas-
kinförarna. Anders Mörk tycket också att skogsbranschen 
skulle kunna enas gemensamma standarder för så enkla sa-
ker som snitsling. 

Sammanfattningsvis hade år 2020 skogsbruket och bort- 
åt tre fjärdedelar av åkerarealen rimliga möjligheter att på 
kort sikt tillämpa modern produktionsteknik. Av jord-
bruksföretagen med mer än 200 hektar mark brukade 3 
procent en tredjedel av landets åkrar. Ytterligare 18 procent 
av företagen var på 50–200 hektar och brukade drygt 40 
procent av åkrarna. Foto: Ylva Nordin.
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Trots att all förbränning av olja, kol och naturgas pum-
par ut ungefär 9 årliga Gt kol i atmosfären och nerhuggen 
skog bidrar med 1,5 Gt – totalt alltså över 10 Gt – så ökar 
inte atmosfärens innehåll av kol med mer än 5 Gt om året. 
Bara hälften alltså. Resten försvinner i skog och mark eller 
sugs upp av haven. En liten ökning av enbart jordens förråd 
av kol med knappt 4 årliga promille – 4 tusendelar – räcker 
alltså för att kompensera för alla våra fossila kolutsläpp. Så 
lite för så mycket!

Den siffran är också intressant att jämföra med ande-
tagen hos jordens gröna lungor – den årliga fotosyntesen. 
Det årliga flödet kol ut och in ur jordens gröna växttäcke är 
ungefär 120 Gt. Det globala överskottet av kol till atmo-
sfären är alltså ”bara” ca 4 procent av allt det kol som varje 
år tas upp och släpps ut via fotosyntesen. Redan nu, men 
framför allt den dagen vi slutar elda kol och olja, är vårt sätt 
att bruka jorden och odla växter en nyckelfråga för klimatet. 

Det är Thomas Kätterer, professor i systemekologi från 
SLU, som står för den här globala sifferexercisen och den 

Egentligen är det rätt märkligt. 
I jordens alla jordar finns det 1 500 gigaton (Gt) kol.* Det är dubbelt så mycket kol som hela 
atmosfärens 750 Gt. Nästan tre gånger så mycket som de 550 Gt som finns i jordens gröna 
växter.

Jordens svarta guld
Text: PETER SYLWAN

Rapport från seminariet Koll på kolet

första dimensionen, när KSLA:s Kommitté för mark-
kol och klimatnytta, Kolkommittén (gemenligen kallad 
Mullbänken), håller seminarium med rubriken Koll på kolet 
– en resa i tre dimensioner den 30 september. 

– Det mesta och bästa vi kan göra för klimatet är att 
sluta hugga ner skogen, säger Thomas Kätterer. Varje år 
huggs det ner bortåt 10 miljoner hektar, 4 gånger ytan av 
hela den svenska åkerjorden, i huvudsak för att kunna odla 
foder och skapa bete. 

Om och när den trenden vänder (som den ju redan gjort 
i Europa och USA), människor sluta röja skog för odling 
och skogsmarken börjar öka igen, minskar inte bara den 
globala kolbudgeten med kolet från träden och marken. 
Den kommer också att öka med nya växande träd och i den 
återbeskogade jorden. Hur mycket ger han ingen siffra på, 
men den slutsats han drar tål att tänka på.

– Det finns nog ingen åtgärd som är mer gynnsam för 
klimatet än en hållbar intensifiering på den mark vi redan 
odlar, säger han.

Foto: U
SD

A
 N

RC
S South D

akota, [Public dom
ain].

*) Räknat till en meters djup. Ett gigaton (Gt) = en miljard ton = tusen miljoner ton.
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Det vill säga att lyckas sluta det så kallade skördegapet 
– klyftan mellan vad en jord som vi redan odlar kan ge och 
vad den verkligen ger – utan att det får en lång rad andra 
negativa s.k. externaliteter, alltså miljö- och klimatproblem, 
på köpet. Ju högre skördar desto mer mark kan användas till 
annat. Med höga skördar följer också mer infångat kol från 
luften och mer mull i marken.

En av de stora kolbovarna i klimatdramat är de drä-
nerade organogena jordarna, mulljordarna, de före detta 
mossmarkerna som dikades ut när Sverige behövde ny jord-
bruksmark. När vattnet sjunker och luften kommer in åker 
kolet ut. Sveriges mulljordar utgör bara 7 procent av hela 
jordbruksarealen men står för nästan en tredjedel av jord-
brukets klimatpåverkan. Höjer man grundvattnet till strax 
under markytan blir det balans mellan hur mycket kol som 
bryts ner och hur mycket som byggs in i mull och växter. 
Med grundvattnet strax under markytan kan man förstås 
inte odla vare sig morötter eller potatis längre. Däremot vis-
sa gräs som kan bli foder eller biogas. Om de nu ska odlas 
alls? Det är kanske ett rimligt pris att betala – att sluta odla 
7 procent för att bli av med 30 procent av utsläppen?

– Vi skulle kanske lägga ner de allra sämsta av mulljor-
darna och ta så stora skördar som går på dem som vi har 
kvar för att få så stor nytta som möjligt av deras kolutsläpp, 
är Thomas Kätterers kommentar till den frågan.

Med det har han bytt till dagens andra dimension – den 
nationella – och lämnar över till Gunnar Rundgren, utre-
daren, ”enmansuniversitetet” enligt moderatorn Lennart 
Wikströms presentation, och författaren till rapporten Koll 
på kolet. Kolflödet i det svenska jordbruks- och livsmedelssyste-
met (se sidan 27).

Rapporten är unik. Ingen annan har tidigare försökt sig 
på att göra en samlad överblick och kartläggning av alla 
huvud- och biflöden på kolets väg från atmosfär till jord 
och bord och tillbaka till atmosfären igen – minus vad mas-
kar, mikrober, växtrester och växtrötter begraver för gott i 
markens mull. 

Och det är detta som är så märkligt.
– Trots att kolet i mark och växter har en så stor bety-

delse för hela den globala kolbalansen så tar det en väldigt 
liten del i IPCC:s (FN:s klimatpanel) sammanställning 
över jordbrukets klimatpåverkan, säger Lennart Wikström 
(som också leder Kolkommitténs arbete) när han inleder 
seminariet.

Många har också stora förhoppningar på att kunna få 
kompensera sina egna utsläpp av växthusgaser med vad som 
begravs eller skulle kunna begravas i mark och växter. Och 
när de fossila utsläppen väl är borta sätter också många sitt 
hopp till att jord och växter också ska kunna befria atmo- 
sfären från koldioxid. Trycket och förhoppningarna kan 
förskjuta fokus från vad som är viktigast – kolet för jord-
bruket eller jordbruket för kolet? Frågan och oron kom upp 
under mötets frågestund. Finns det en risk för att politiken 
och stödet för att lagra kol i marken och städa upp efter 
fossilerna blir viktigare än att öka jordens kol- och mull-
halt därför att det ökar jordens bördighet, skördarna och 
odlingsvärdet?

Men oavsett fokus och motiv, för att beskriva markkolets 
odlings- och/eller klimatnytta krävs en kartläggning av 
kolets kretslopp och verktyg för att beskriva kolbalanser. 
Utan att veta går det inte att säga vad som verkligen är 
möjligt att göra eller inte.

T v: Organogen jord ryker bort med vinden i vårbruket. T h: Insådd ”bottengröda” i höstvete ger grön mark direkt efter skörd och gör att odlingen likar vallen. 
Foton: Peter Sylwan.
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Om spannmålsåkern blev lika bra som vallen på att begrava kol skulle mycket av kolöverskottet försvinna ner i marken. Foto: Peter Sylwan.

Gunnar Rundgrens synnerligen detaljrika rapport är en 
fest för kalenderbitare. Och det är mycket som sticker ut. 
Mest uppgiften om hur mycket kol som jordbrukets växter 
suger i sig ur luften varje år och bygger upp sig själva med 
från topp till rot. Det som också kallas NPP, nettoprimär-
produktion. Den är 21 miljoner ton kol vilket motsvarar 77 
miljoner ton CO2. Sverige samlade utsläpp är ca 50 miljoner 
ton och räknar man bort vad som redan nu lagras in i skog 
och jord blir det bara 13 miljoner ton kvar! 

Jordbruksväxternas årliga kolfångst som byggs in i 
skörd, halm och rötter är alltså mer än 30 procent större 
än Sveriges samlade utsläpp och nästan 6 gånger större än 
Sveriges inhemska nettoutflöde av växthusgaser! Att det all-
ra mesta går tillbaka till atmosfären igen när rötterna dör, 
halmen multnar, djuren rapar, människorna äter och andas 
och när vi eldar halm eller bränner biogas förändrar ingen-
ting i en möjlig slutsats och reflexion. Samma som går att 
göra efter Thomas Kätterers presentation: 

Det behövs relativt små förändringar i kolflödet mel-
lan himmel och jord för att jordbruket ska kompensera för 
minst hela sitt eget nuvarande utsläpp av växthusgaser på 7 
miljoner ton CO2-ekvivalenter.

Det minsta man kan begära är väl att ta väl vara på det 
kol som växterna redan fångat in, att ta vara på svinnet. 
Gunnar Rundgren visar att det samlade svinnet – inklusive 
att vi äter mycket mer än vi behöver – landar på nästan 40 
procent eller totalt ca 1,7 miljoner ton CO2-ekvivalenter el-
ler 24 procent av jordbrukets hela utsläpp! 1,7 miljoner ton 
CO2, som hade gjort mycket bättre nytta om det kommit 
ur avgasröret på en biogasmotor och inte ur lungorna på en 
människa.

Kan vi dessutom förvandla 500 000 ha spannmålsåker 
till att bli lika goda kol(!)supare som vallen kommer en-
ligt Gunnar Rundgrens beräkningar 3 miljoner ton CO2, 
eller nästan hälften av jordbrukets hela utsläpp som IPCC 
beräknar det, att försvinna ner i jorden. Där gör det förvisso 
nytta för klimatet, men allra störst nytta för jorden och 

jordbrukaren. Det blev extra tydligt när Lars Törner, 
tidigare verksamhetsledare för Odling i Balans och numera 
lärare på Segragymnastiet i Östra Ljungby i Skåne, tog sig 
an dagens tredje dimension – kolets f löde på den enskilda 
gården.

Tillsammans med Jan Larsson på SLU har han byggt 
en beräkningsmodell för hur kolet flödar på en enskild gård. 
Modellens koll på kolet visar att det finns en hel del att göra 
för att öka mängden kol som varje år byggs in i marken. 
Viktigast: grön mark, djupa rötter, minimerad jordbearbet-
ning – alla maxade i både tid och rum så mycket det bara 
går. Modellen är lätt att använda på den enskilda gården. 
Det är bara att fylla i med gårdens växtföljd, skörd, göds-
ling, halmhantering, mellangrödor… och ut kommer svart 
på vitt (eller kanske grönt?) hur mycket kol som i bästa 
fall har stabiliserats i marken. Skillnaderna är betydande. 
Mellan bästa växtföljden med tillförd biogödsel och sämsta 
utan biogödsel skiljer det nästan 200 kg kol per hektar. Men 
också åtgärderna som ger lägst utfall stabiliserar så mycket 
som över 600 kg kol per hektar.

Att det har ett betydande värde för den enskilda bru-
karen är det bara att gå till Thomas Kätterers forskning för 
att förstå. En procentenhets ökning av kol i marken kan ge 
mer 20 procent högre skörd med samma mängd gödsel (och 
mindre näring i vattnet). Mer kol i marken betyder också 
mer luft till rötterna, bättre dränering och mer vatten till 
växterna. Det kan också göra att marken kan lagra mer än 
10 mm regn, att ta fram när torkan slår till. Det lönar sig 
alltså med mer kol i marken. I synnerhet den dagen då sam-
hället inser att kollagrande marker är ett samhällsintresse 
väl värt att betala för. Och varför inte då med samma belopp 
som det kostar att släppa ut kolet. Kostar det 1 000 kr att 
släppa ut ett ton koldioxid i atmosfären borde man kunna få 
lika mycket betalt för att fånga in och begrava det i marken. 
Lars Törners modell och Thomas Kätterer forskning visar 
ju att rätt skötta jordar kan suga i sig kol och koldioxid värt 
mer än tusen kronor per hektar. Med bättre koll på kolet 
kan ”det svarta guldet” få en helt ny innebörd – för både 
brukare och befolkning.

Seminariet Koll på kolet finns dokumenterat här: https://www.ksla.se/aktivitet/koll-pa-kolet/
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Många av oss känner till visionen för livsmedelsstrategin. 
Men vad betyder egentligen konkurrenskraftig, hållbar och 
attraktiv – och går det att mäta? Framför allt, mäts utfallet 
på ett korrekt och tillräckligt transparent sätt för att utgöra 
ett verkningsfullt beslutsunderlag för förändring av de spe-
cifika utmaningarna i livsmedelskedjan? 

Dessa frågor ställde sig KSLA:s kommitté för hållbar 
svensk matproduktion och -konsumtion (hållbar mat-kom-
mittén) under våren, i anslutning till att Utvärdering och 
uppföljning av livsmedelsstrategin – årsrapport år 2021 släpp-
tes av Jordbruksverket i mars.

Nettomarginalen i livsmedelskedjan
Vi i kommittén menar att det är olyckligt att tala om net-
tomarginal när det gäller mindre företag där antalet årsar-
betskrafter är okänt. Och att tala om trender utan att på 
något sätt beräkna en rimlig lön för ägarna är inte lämpligt.

För att få en bättre förståelse för utvecklingen i kollekti-
vet primärproducenter och andra mindre företag i systemet, 
rekommenderar vi att data kompletteras med viljan till in-
vesteringar samt matchas mot Jordbruksekonomiska under-
sökningen från SCB, som är en betydligt mer ingående upp-
följning av lönsamheten inom jordbruket och som därmed 
kan utnyttjas för att säkerställa kvaliteten på uppgifterna i 
livsmedelsstrategin.

Social hållbarhet – attraktivitet
Under våren har KSLA anordnat ett par seminarier kring 
attraktivitet och social hållbarhet i primärproduktionen. 
Båda har pekat på utmaningarna i att rekrytera kunnig 
personal och att leva ett ”normalt” socialt liv som lantbru-
kare. Är konsolidering av gårdar en drivkraft eller är det 

ett problem med lönsamhet/säkerhet när matproduktionen 
drivs av ett litet fåtal? Och följs det upp?

I andra delar i kedjan där vi vet att det finns utmaningar, 
som restaurangbranschen och konsumentledet, samt han-
delns roll för en hållbar och hälsosam konsumtion, lyser 
social hållbarhet med sin frånvaro. Vi saknar aspekten so-
cial hållbarhet i strategin och rekommenderar starkt att just 
denna aspekt följs upp i alla delar av systemet.

Konkurrenskraft
En hållbar utveckling förutsätter att produktionen kan öka 
samtidigt som effekterna på miljö och klimat minskar, eller 
åtminstone inte förvärras. Beträffande konkurrenskraft är 
rapporten otydlig kring vilka de stora utmaningarna är och 
där investeringsviljan uppenbarligen är alltför låg. Vi sak-
nar helt en lättfattlig analys av vad de stora utmaningarna 
inom de olika produktslagen består i. Vi ser tydligt, bland 
annat mot bakgrund av självförsörjningsgrad och trender, 
tre produktgrupper där det krävs tydligare slutsatser och 
målinriktade insatser för att uppnå en varaktigt ökad pro-
duktion, nämligen mjölk, frukt och grönt, samt baljväxter 
som inte redovisas som egen produktgrupp – där redovisas  
inte hur mycket av det som säljs på svensk marknad som är 
svenskproducerat, men det är sannolikt en låg andel.

Hållbar konsumtion och produktion
hänger samman
Slutligen menar vi att för att lyckas med att knyta ihop 
hållbar konsumtion och produktion måste det till nya af-
färsmodeller i hela kedjan där hållbarhet i både konsumtion 
och produktion premieras och inte, som i dag är fallet, utan 
koppling till hållbarhet. 

Uppföljning av livsmedelsstrategin
Hållbar mat-kommittén gör Text: CHARLOTTE HALLÉN SANDGREN

”Den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt 
konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv 

att verka inom.”
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Kommittén för hållbar svensk matproduktion och konsumtion

Kommitténs syfte är att tillsammans med näring, andra aktörer och forskare, främja en hållbar svensk produktion och konsumtion av 
livsmedel. Målet är att i linje med syftet bidra till uppfyllandet av visionen för den nationella livsmedelsstrategin, identifiera fram-
gångsfaktorer, hinder och målkonflikter, samt skapa underlag för aktörer i livsmedelssystemet från producent till konsument.

Kommitténs aktiviteter 

2020
• Seminarium: Hållbar mat – utmaningar för konsument och handel, 21 januari 2020.
• Mastersuppsats: Value Capturing through Business Model Adaptations to Sustainability – Case studies from the primary production 

stage of the Swedish agri-food supply chain.
• Rundabordssamtal och interna möten kring hållbarhet i produktionen av och handeln med mat med bland annat Jordbruksverket 

och LRF; angående slutrapporten från projektet PRINCE som genomfördes av Naturvårdsverket: Miljöpåverkan från svensk konsum-
tion – nya indikatorer för uppföljning med Chalmers och Statistiska Centralbyrån; angående forskningsprojektet ”Mistra – Food for 
future” med Sveriges lantbruksuniversitet; samt om handelns utveckling under coronapandemin med Handelns utredningsinstitut.

Våren 2021
• Webbinarium: Farm to Forks roll för en ökad hållbarhet, 14 januari 2021.
• Webbinarium: Social hållbarhet i livsmedelssystemet, 20 april 2021.
• Webbinarium: Livsmedelskedjan – 2020-talets nya tillväxtmotor i svensk ekonomi, 19 maj 2021.
• Rundabordssamtal och interna möten:  Rörande uppföljning och granskning av livsmedelsstrategin med Jordbruksverket samt om 

affärsmodeller för svensk livsmedelsproduktion med Sweden Food Arena.
• Internt arbete: Analys av viktiga drivkrafter i livsmedelssystemet.

Hösten 2021
• Rundabordssamtal: Hållbara affärsmodeller, 25 oktober 2021. 
• Webbinarium: Äta hållbart – hur ser det politiska ansvaret ut?, 26 oktober 2021.
• Planerade seminarier, ännu inte datumsatta: ett om affärsmodeller, ett med arbetsnamnet Hur mår mjölken? (november/december).
 
Dokumentation från seminarier och webbinarier finns på KSLA:s webbplats.
Charlotte Hallén Sandgren är ordförande i KSLA:s Kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion.

Urval av frukt och grönt

Källa: Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin – årsrapport år 2021.
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EU-kommissionens jord till bord-strategi för ett rättvist, 
hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem är en visionär 
ansats för att ta ett helhetsgrepp med syfte att åstadkom-
ma en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. 
Strategin omfattar flera områden:

• Hållbar livsmedelsproduktion.
• Hållbar konsumtion, hälsosamma kostvanor.
• Tryggad livsmedelsförsörjning.
• Hållbar, rättvis och redlig handel, bearbetning, restau-

rang, etc.
• Minskade förluster av livsmedelsråvaror och minskat 

matsvinn.

Inledningsvis presenterade Rada Chelarova från EU-kom- 
missionen och Kristina Nordéus från Sveriges EU-repre-
sentation själva strategin och alla de policyinitiativ som är 
kopplade till strategin och kommissionens gröna giv. Det 

blev tydligt att det är ett omfattande policyarbete som på-
börjats med översyn av många direktiv och lagstiftnings-
områden. Det handlar om själva jordbruksproduktionen, 
genom en förändrad CAP och översyn av lagstiftning som 
påverkar djurvälfärd och användning av växtskyddsmedel 
och växtnäring. Men även frågor kopplade till andra delar 
av livsmedelskedjan och livsmedelskonsumtionen kommer 
att vara i fokus. Det är ingen överdrift att kalla F2F för 
ett av f laggskeppen i kommissionens initiativ ”Den gröna 
given”.

Farm to fork har fått stor uppmärksamhet bland annat 
som en följd av de siffersatta mål som anger en riktning 
mot 2030 för EU. Enligt målen bör det ske en halvering 
av antibiotikaanvändningen inom jordbruk och vattenbruk, 
en halvering av växtnäringsförlusterna från åkermark, en 
halvering av användning av växtskyddsmedel med särskilt 
fokus på de produkter som är dåliga för miljö och hälsa och 

Leder EU:s strategi 
”Från jord till bord” 
till en hållbar 
livsmedelskedja?
Det var frågan som Nina Ekelund från Haga- 
initiativet ställde till aktörerna från hela livs-
medelskedjan, akademi och politiska före-
trädare vid seminariet om Farm to Fork (F2F) 
den 14 januari. Text: LARS OLSSON

Ett mål bland flera är att halvera antibiotikaanvändningen i vattenbruket. Foto: Brataffe [CC BY-SA 4.0].
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en halvering av matsvinnet. Ett ytterligare mål anger en 
riktning mot att minst 25 procent av arealen ska odlas eko-
logiskt. Referensvärden sätts utifrån senast kända använd-
ning och produktion. I arbetet för att nå målen kommer 
hänsyn att tas till nationella förutsättningar.

Statssekreterare Per Callenberg och ordföranden i miljö- 
och jordbruksutskottet, Kristina Yngwe, uttryckte att det 
inom politiken finns en relativt god samstämmighet kring 
synen på F2F och att man välkomnar den helhetsansats som 
kommissionen nu gör för att ställa om till ett mer hållbart 
livsmedelssystem. Båda pekade även på att svenskt jordbruk 
har kommit långt i omställningen och att det är centralt att 
säkerställa att hänsyn tas till detta. I det fortsatta arbetet är 
det också viktigt att det görs ordentliga konsekvensanalyser. 
Båda framhöll även den svenska livsmedelsstrategin och att 
synsättet i den är en väsentlig utgångspunkt.

I den avslutande paneldiskussionen var deltagarna inte 
odelat positiva till strategin. Karin Lexén från Natur-
skyddsföreningen och Elin Röös från SLU menade att 
strategin i grunden är bra men att det återstår att se om 
det är tillräckligt för att åstadkomma en, som de ser det, 
nödvändig transformation av livsmedelssystemet i en mer 
hållbar riktning. Alarik Sandrup från Lantmännen, Tove 

Larsson från Livsmedelsföretagen och Peter Borring, LRF, 
lyfte tydligare den svenska livsmedelsstrategin som en före-
bild och utgångspunkt för hur man bör ta sig an arbetet 
med en omställning. Något som de saknade var hur man 
i den gröna omställningen säkerställer ekonomisk tillväxt 
och lönsamhet för livsmedelskedjans aktörer och att detta 
tillräckligt tydligt genomsyrar arbetet. De tryckte även på 
att avgörande för att lyckas är att primärproducenterna kan 
vara delaktiga i omställningen och att det finns en lönsam-
het för företagen. Håkan Björklund från Axfood välkom-
nade strategin och de siffersatta målen men hade även han 
önskat en ansats mer lik den svenska livsmedelsstrategin 
– samtidigt som den är en viktig plattform för Sverige när 
vi arbetar med genomförandet av insatser inom ramen för 
Farm to Fork. Håkan Björklund tog även upp märkningen 
av livsmedel som ett viktigt område och att det är viktigt 
att alla aktörer är delaktiga när man förändrar regelverken 
kring detta. 

Seminariet och deltagarnas engagemang ger en indika-
tion på den vikt som Farm to Fork kan innebära för det fort-
satta policyarbetet mot en hållbar livsmedelskedja. Sverige 
behöver spela en aktiv roll i detta arbete.

För den som önskar mer information finns seminariet och presentationerna som visades tillgängliga via KSLA:s hemsida:
https://www.ksla.se/aktivitet/farm-to-fork/
Lars Olsson är medlem i KSLA:s Kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion.

Farm to fork är en del av EU-kommissionens Gröna giv. Foton: Gerd Altmann &  Maja7777/Pixabay.
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Vad är social hållbarhet? Hur ser social hållbarhet i livs-
medelssystemet ut? Hur ser Sveriges framtida jordbruk ut? 
Är det möjligt att mäta social hållbarhet och spelar den 
någon roll för attraktionskraften hos jobb inom sektorn nu 
och i framtiden? Medför mål för social hållbarhet intresse-
konflikter och i så fall vilka? Hur ser vi till att frågor om so-
cial hållbarhet får ta plats i takt med att livsmedelssystemen 
transformeras? Det var många frågor som skulle belysas när 
KSLA:s Kommitté för hållbar svensk matproduktion och 
-konsumtion arrangerade en dialog på temat Social hållbar-
het inom det nationella livsmedelssystemet i samarbete med 
SLU Future Food i april 2021. 

Dialogmötet var en del av förberedelserna inför Sveriges 
deltagande i FN:s toppmöte om livsmedelssystem den 23 
september, Food Systems Summit. Material från dialogen 
tillsammans med sex andra dialoger utgör nu grunden för 
den färdväg mot hållbara livsmedelssystem som regeringen 
sammanställde inför toppmötet. Sammankallande till mö-
tet var statssekreterare Per Callenberg och cirka 130 perso-

Dialog om social hållbarhet i livsmedelssystemet blev

bidrag till regeringens färdväg
Livsmedelssystemets betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling 
är central – och miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet ska väga lika tungt i arbetet. Men i 
diskussionerna om ett hållbart nationellt livsmedelssystem pratas det ganska lite om den sociala 
hållbarheten.

ner från lantbruk, miljö, handel, förädling, hälsa, myndig-
heter, industri och intresseorganisationer med flera deltog 
i diskussionerna. 

Viktig diskussion även i Sverige
Diskussionen om social hållbarhet och frågor som demo-
krati och mänskliga rättigheter, rättvisa, och tillgång till 
tillräckliga mängder mat och näring till ett rimligt pris 
kanske är frågor som främst för tankarna till fattigare län-
der.

Men i Sverige finns det också behov av att diskutera so-
ciala villkor både när det gäller förhållanden inom landet 
och hur vi genom vår konsumtion har påverkan utanför lan-
dets gränser. Hur ser vi till att frågor om social hållbarhet 
får ta plats i takt med att livsmedelssystemen transformeras? 
Till exempel saknas det utpekade mål för social hållbarhet 
i den nationella livsmedelsstrategin. Innebär det att sociala 
frågor med relevans för livsmedelssystemet behandlas som 
mindre viktiga? I exempelvis lantbruket behöver frågor 

Text: ANNSOFIE WAHLSTRÖM & CHARLOTTE HALLÉN SANDGREN

Rapport från ett seminarium:

Foto: Philippe Ramakers.
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Läs mer
Seminariet Social hållbarhet i livsmedelssystemet 2021-04-21: https://www.ksla.se/aktivitet/social-hallbarhet/
En färdväg för hållbara livsmedelssystem: https://www.regeringen.se/artiklar/2021/09/en-fardvag-for-hallbara-livsmedelssystem/
Sveriges förändrade lantbruk – lantbrukarnas egna röster om förändringar sedan 1990-talet och strategier inför framtiden. Hajdu et al. 2020. Future Food Report 
nr 11: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/publikationer/future-food-reports/slu-futurefood_rapport_11.pdf
A life cycle sustainability assessment of organic and conventional pork supply chains in Sweden. Stanley Zira, Lotta Rydhmer, Emma Ivarsson, Ruben Hoffmann, 
Elin Röös. 2021. Sustainable Production and Consumption, 28:21–38: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352550921001019

Annsofie Wahlström och Charlotte Hallén Sandgren ingår i KSLA:s Kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion

som äganderätt, företagsklimat, jämställdhet, framtidstro 
och yrkesstolthet lyftas. Även arbetsvillkor och arbetsmiljö-
frågor är av intresse för lantbruket, men också för livsme-
delsindustrin och restaurangbranschen. Folkhälsa, antibio-
tikaresistens, djurvälfärd och en levande landsbygd räknas 
också in i den sociala hållbarheten.

Lantbrukarnas egna röster om framtiden och fundering-
ar runt sin sociala hållbarhet berörde verkligen deltagarna, 
några exempel från Hajdu m.fl. 2020: ”En helg kostar 6 000 
bara för att vara ledig, det vill ju till att man har kul då.” 
”Det är det absolut värsta med jordbruk – att man känner 
sig så bedömd.” ”Det finns ingen modern familj som vill ha 
den här bundenheten. De som slutat lider inte av ekonomin 
utan av bundenheten.” ”Jordbruksbyråkratin är fruktans-
värd. Alla regler ändras hela tiden och i det försöker vi be-
driva en långsiktig verksamhet.”

Mer forskning är nödvändig
Mer forskning behövs för att göra social hållbarhet mät-
bar och greppbar. Social hållbarhet mäts till stor del med 
kvalitativa metoder och data som grundar sig på hur olika 
aktörer i systemet uppfattar sin situation. En utmaning med 
sådana data är hur man ska väga dem mot varandra och hur 
man riktar in sig på vad som är viktigast − och vem som 
bestämmer det. 

Strävan att uppnå social hållbarhet i alla delar av livs-
medelssystemet kan också medföra målkonflikter i relation 
till ekonomisk eller ekologisk hållbarhet eller i förhållande 
till den sociala hållbarheten i andra delar av samhället. 
Under mötet presenterades ny forskning om hur man kan 
göra bedömningar av social hållbarhet med livscykelanalys 
(bl.a. Zira m.fl. 2021). Det är en lovande metod men den 
behöver utvecklas ytterligare. 

Vi behöver fortsätta och utveckla sektorsövergripande 
diskussioner om social hållbarhet i livsmedelssystemet, vad 
det innebär och hur den kan mätas. Men det behövs också 
särskilda åtgärder från myndigheternas sida. När man fö-
reslår och utvecklar indikatorer för social hållbarhet är det 
också viktigt att involvera de aktörer som berörs, till exem-
pel lantbrukare, i samtalen och lösningarna. Fo
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Foto: Wolfgang Ehrecke.
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Bakgrunden till seminariet var de diskussioner som lett 
fram till den stora FN-konferens om framtidens livsme-
delssystem, Food Systems Summit, som hölls i New York 
den 23 september. I förberedelserna har förra preses Lisa 
Sennerby Forsse deltagit.

Professor Pamela Ronald från UC Davis, USA, var hu-
vudtalare vid seminariet. Pamela konstaterade inlednings-
vis att vårt mål måste vara att öka hållbarheten för våra 
livsmedelssystem och fortsatte med att beskriva hur hennes 
forskning kan bidra till detta. Det exempel hon lyfte fram 
var att förstärka rissorters tolerans för att stå under vatten 
i översvämmade fält, där hon hade samarbetat med växt-
förädlare vid FN:s risinstitut IRRI. Det hade lett till att 
fattiga bönder i Bangladesh och nordöstra Indien nu kunde 
se fram mot mycket säkrare skördar. I denna växtförädling 
hade först en lämplig genkälla identifierats och sedan hade 
egenskapen överförts till anpassade sorter. Ingen genteknik 
hade använts men däremot genetisk analys och genmarkö-
rer för att snabbt komma till målet.

Professor Ronald fortsatte med att berätta om hur gen-
teknik utnyttjats för att införa resistens mot en skadeinsekt 
i aubergine som odlas i Bangladesh. Detta innebär att de 
fattiga småbönderna inte längre behöver gå i fälten med sina 
ryggsprutor, fyllda med insektsgift. Beträffande genedite-

Future Food Systems 

– the Role of Gene Edited Crops

ring berättade hon att det pågår omkring 400 projekt runt 
om i världen som utnyttjar den nya Crispr-tekniken. Ett 
exempel handlade om resistens mot en allvarlig svampsjuk-
dom på ris, ett annat om att stoppa brunfärgning av äpple 
för minskat matsvinn. 

Professor Joachim von Braun, Bonn University, var an-
svarig för den expertgrupp som förberedde Food Systems 
Summit i september. Konferensens slutdokument pekade 
bl. a. på behov av finansiering, förstärkta naturbaserade lös- 
ningar, bättre levnadsförhållanden, motståndskraftiga sys-
tem och tillgång till alla verktyg. Till bilden hörde också 
behovet av forskning om olika livsmedelssystem. I sitt an- 
förande lyfte han också fram en rapport från German 
Bioeconomy Council för ett par år sedan. I denna fram-
hölls att EU behöver en ny GMO-lag med en differentierad 
reglering med hänsyn till organismer och egenskaper.

Enligt professor Jonathan Jones, Sainsbury Laboratory, 
behövs alla tillgängliga metoder för att möta de utmaningar 
vi står inför och han fortsatte med att berätta om sin forsk-
ning om resistens mot växtsjukdomar med fokus på blad-
mögel i potatis. Tills vidare testodlas den här potatisen i 
USA. Med geneditering kan förädlingen bli snabbare och 
därmed effektivare. Här gavs ett tiotal exempel på pågående 
projekt.

Många verktyg behövs för att trygga en hållbar matförsörjning

Fredagen den 15 oktober anordnade Växtnoden ett kombinerat seminarium och 
webbinarium med Annika Åhnberg som moderator. 20 personer deltog på KSLA 
och ett 70-tal följde webbsändningen. Seminariet hölls helt på engelska och det 
var ett drygt 20-tal anmälda deltagare från utlandet. Text: ANDERS NILSSON

Några deltagare, vänstra delen: Jens Sundström, Pamela Ronald, (skymd), Magnus Börjeson, Lennart Nilsson, Per Henriksson (foto: Agneta Ohlson). Högra 
delen: Jimmy Lyhagen, Gustaf Klarin, Inger Andersson, Uno Svedin, Marie Nyman, Torbjörn Fagerström (foto: Anders Nilsson).
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Ungskog i norra halvan av Sverige lider av älgbetesskador 
och törskatesvampangrepp och även av svampsjukdomar 
som snöskytte och knäckesjuka. Konsekvenserna av de här 
skadorna är brutalt stora – det koldioxid som inte fixeras 
motsvarar det årliga utsläppet från landets personbilar eller, 
omräknat i förlorat förädlingsvärde av skogsråvaran, sju mil- 
jarder kronor per år. 

Vi fick följa med på en virtuell tur i skadad skog i nor-
ra Sverige med närbilder på svåra angrepp av törskate-
svamp från undertecknad och drönarflygningar över vilt- 
skadade bestånd presenterade av Ellinor Lindmark från 

Stora negativa effekter av 
multiskadad ungskog i norr
Den 18 juni höll KSLA:s skogsskadekommitté i 
samarbete med Skogsstyrelsen ett webbinari-
um, som behandlade de negativa effekterna av 
multiskadad ungskog i norr. Tanken med web- 
binariet var att öppna ögonen på beslutsfat-
tare om de enorma värden som står på spel och 
att öka viljan att aktivt motverka skadorna.  
Moderator var Anders Esselin. Text: JAN STENLID

För närvarande pågår 
en diskussion om hur 
genediterade växter ska 
regleras i Storbritannien 
efter Brexit. Det är 
fortfarande oklart vil-
ken väg som ska väljas, 
om regleringen av gen-
editerade växter i hela 
landet ska baseras på 
en värdering av vilken 
egenskap som växten 
har eller inte. Förslaget 

har så här långt stöd i England medan Skottland även i 
fortsättningen vill följa EU.

Dennis Eriksson, nu professor vid norska Høgskolen i 
Innlandet, redogjorde för den pågående översynen av EU:s 
GMO-direktiv. Det är denna process som kan innebära 

Jens Sundström, SLU, Pamela Ronald, UC 
Davis, och Lennart Nilsson, LRF:s styrelse.
Foto: Anders Nilsson.

Hybridseminariet finns dokumenterat här: https://www.ksla.se/aktivitet/future-food-systems/
Anders Nilsson är biträdande projektledare i Växtnoden.

en förändring för genediterade växter i EU. Ett eventuellt 
lagförslag om detta kan komma fram under Sveriges ord-
förandeskap våren 2023.

I paneldiskussionen lyfte Betty Malmberg (M) fram att 
riksdagen i våras hade uttalat sig positivt om geneditering. 
Erik Bergkvist (S) pekade på vikten av vilket utskott i EU-
parlamentet som får ansvar för beredningen. Båda efterlyste 
ett starkare ledarskap från fler medlemsstater, kommissio-
nen och parlamentet, medan Pamela Ronald påpekade att 
hittills var det bara regeringen i Bangladesh som visat prov 
på ledarskap. Lennart Nilsson, LRF:s styrelse, framhöll 
betydelsen av nya tekniker för konkurrenskraften och var 
orolig för att bristande spårbarhet skulle ge problem om inte 
regleringen ändras.

Lisa Sennerby Forsse avslutade seminariet med att kon-
statera att jord- och skogsbruket behöver alla tillgängliga 
verktyg för att möta de utmaningar som man har, precis 
som Food Systems Summit hade uttalat i sitt slutdokument.

Törskate. Foto: Jan Stenlid.
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I paneldebatten som följde på presentationerna uttryckte 
generaldirektören Herman Sundqvist från Skogsstyrelsen 
en oro över att skadesituationen blivit det nya normala. 
Malin Larsson från riksdagens miljö- och jordbruksutskott 
tog upp det nationella skogsprogrammet och hon sade att 
Norrland behöver en stark röst i ett europeiskt perspektiv. 
Christer Björkman från SLU talade om behovet av samord-
ning i forskningen – biologisk mångfald och renskötselns 
behov får inte glömmas bort. Clas Fries från Skogsstyrelsen 
bidrog med att upp till en fjärdedel av föryngringarna inte 
uppnår Skogsstyrelsens krav på tillfredställande beskogning 
och att vi idag skjuter fem gånger så mycket älg i Norrland 
som på 1960- och 1970-talen, vilket självklart hänger ihop 
med en större älgstam med stora födokrav.

Hur kan man hantera allt detta? Det är viktigt att ge-
mensamt diskutera lösningar. Några åtgärder som fördes 
fram var en reduktion av viltstammen, att satsa på resistens-
förädling mot svampsjukdomar och att etablera blandskogar  
redan från början. Sammanfattningen av debatten visar att 
situationen är allvarlig och att alternativen till tallodling är 
svåra att hitta. Trots allt framfördes vissa hopp ställda på 
det nationella skogsskadecentrum som startats vid SLU och 
den långsiktiga finansieringen för bekämpande av skogs- 
skador som Skogsstyrelsen har erhållit.

Seminariet finns dokumenterat här: https://www.ksla.se/aktivitet/stora-negativa-effekter-av-multiskadad-ungskog-i-norr/
Jan Stenlid är ordförande i KSLA:s skogsskadekommitte.

Skogsstyrelsen. Sabine Pfeffer vid Sveriges lantbruksuni-
versitet (SLU) berättade om ÄBIN, älgbetesinventeringen, 
som visar att vi inte på långa vägar når målet högst 5 procent 
betesskadade tallar i Sverige. Vi har under lång tid legat på 
minst den dubbla nivån. Anna Marntell från SCA beskrev 
inventeringar som skogsbolagen utfört av tallungskog i nor-
ra halvan av vårt land. De visar att 40 procent av träden är 
skadade av älg och vart tionde träd angripet av törskate-
svamp över 100 000-tals hektar.

Beräkningar av tillväxtförluster i tallskogen i de fem nord- 
ligaste länen presenterades av Urban Nilsson från SLU. 
De visar att enbart älgbetet orsakar förluster i storleksord- 
ningen 7 miljoner m3 årligen jämfört med vad vi skulle för-
vänta oss av en obetad skog. Mycket av tallföryngringarna 
blir till ojämna björkbestånd som får en sen start. Emma 
Tillberg från Skogsstyrelsen sade att skadenivåerna ger all-
varliga följder för markägare och samhället i stort och hon 
påtalade behovet av skogsskötsel för vitala skogar.

Varför har den multiskadade skogen inte fått den upp-
märksamhet den förtjänar? En del av problemet är att ska-
dorna finns i skogar ganska långt bort från beslutfattarnas 
vardag och att konsekvenserna av förlorad tillväxt och be-
hov av stödplanteringar inte syns i plånboken förrän efter 
många år.

Vi är långt ifrån målet högst 5 procent betesskadade tallar i Sverige. Här älgskador. Foto: Anna Marntell..
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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

Ararso Etana Adolf Dahls fond 150 000 Markfysikaliska undersökningar i långliggande plöjningsfri odling.

Gunilla Larsson Anders Elofsons fond

140 000 Kvävegödsling och tillväxtreglering i ängssvingelfrövall.

60 000
Höstgödslingens och putsningens inverkan på förskörd av rörsvingel 
Vall II.

Elisabet Nadeau Svenska Vallföreningens fonder 3 670
Deltagande i EGF- och EAAP-konferenser i Helsingfors (digitalt delta-
gande).

Kristin Nordéus Carl-Fredrik von Horns fond 20 000
Friska djur behöver inte antibiotika – förbuden mot tillväxtbefrämjande 
antibiotika i Sverige och EU.

Per Ståhl Anders Elofsons fond 60 000 Två grönfoderskördar på ett år – höst- och vårsått grönfoder.

Evgenij Telezhenko

Alfa Laval AB:s (AB Separators) 
fond

57 000 Belastning på klövar hos nötkreatur på olika underlag i samband med 
djurens sexuella beteende.

Carl-Fredrik von Horns fond 88 000

Johan Watz
Adolf Dahls fond 99 800

Barriärer och korridorer för den spanska skogssnigeln (Arion vulgaris).
Carl-Fredrik von Horns fond 302 000

Rebecka Westin
Alfa Laval AB:s (AB Separators) 
fond

100 000
Individuella mönster för bobyggnad hos suggor inför grisning – en 
förstudie.

Alva Zalar
Carl-Fredrik von Horns fond 120 000

Barns tillgång till gröna miljöer.
Edvard Nonnens stipendiefond 10 000

Sök anslag ur SLO-fonden 
senast 1 november

Ansökan kan göras senast 1 november via KSLA:s webbplats. Där finns mer information. 
https://www.ksla.se/utlysning/anslag-ur-slo-fonden-slh2021/

Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet. 

Stiftelsen SLO-fonden har till ändamål att verka för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig 
mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder 
till förbättrande av arbetsmiljön. Med skogsbruk avses i detta fall det som bedrivs i anslutning till jordbruk.

Av ansökan ska det framgå att sökande/medsökande har relevant kompetens för att genomföra projektet, 
samt hur resultaten från projektet kommer att dokumenteras och spridas.
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Nilsson-Ehlemedaljen

Text: PER ERIKSSON

Akademiens Nilsson-Ehlemedalj delas ut till 
förtjänt person för synnerligen framstående 
och för utvecklingen främjande insatser inom 
professor Herman Nilsson-Ehles forskningsom-
råden, nämligen genetiken och dess praktiska 
tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och 
skogsbruk.

Herman Nilsson-Ehle är en av de mer omskrivna per-
sonerna i den moderna svenska vetenskapshistorien. Han 
föddes i Skåne, på gården Elinelund i Skurup på Söderslätt 
den 12 februari 1873. Han var son till lantbrukarna Nils och 
Elin Nilsson. Hemmet var välbärgat och både musik och 
litteratur var viktigt. Herman tog studenten vid läroverket i 
Malmö 1891, och avlade filosofie studentexamen i Lund tre 
år senare. Huvudämnet var botanik tillsammans med fysik, 
kemi och zoologi.

Åren 1898–1899 deltog han i skriftställaren Jonas Stad-
lings på sin tid uppmärksammade expedition till nordöstra 
Sibirien, vilket innebar att han kunde studera en extrem 
flora. Expeditionen var för Herman Nilsson-Ehle lyckosam 
då han samlade in material till det som kom att bli hans 
licentiatavhandling, Den subarktiska Lena-floran (1901), 
men expeditionens huvudsyfte misslyckades, att hitta den 
försvunne ingenjör Andrées luftballong. 

Redan före expeditionen hade Herman Nilsson-Ehle 
övertalats att börja vid Sveriges utsädesförening, som as-
sistent vid vete- och havreavdelningen. Det var också vid 
detta tillfälle han kom att modifiera sitt namn med tillägget 
Ehle. Föreningens föreståndare var docenten Nils Hjalmar 
Nilsson och Herman uppmanades ”taga sig ett namn” och 
tog sedan 1901 sin mors smeknamn Elle som familjenamn 
med viss modifikation. Utsädesföreningens förädlingsan-
stalt hade liksom föreningen bildats 1886 och hade under 
Hjalmar Nilssons ledning snabbt blivit en framgångs-
rik verksamhet. Sedan 1891 utgav den en egen tidskrift, 
Sveriges utsädesföreningens tidskrift, och från 1897 fanns en 
filial vid Lantbruksinstitutet i Ultuna.

Herman Nilsson-Ehle gavs alltså ansvar för förädlingen 
av havre och vete. Föreståndaren Hjalmar Nilsson hade på 
det området visat att individurval (pedigree), insamling och 
odling av frön från enstaka plantor gav bättre resultat än det 
tidigare bedrivna massurvalet. 

Nilsson-Ehle kom att med sina praktiska och teoretiska 
arbeten att göra betydande insatser och lyfte fram den plan-
mässiga kombinationsförädlingen som det bästa sättet att ta 
fram nya sorter. Han visade att inte bara morfologiska egen-

skaper, som färg och form, utan även kvantitativa egenska-
per, som frosthärdighet, mognadstid och avkastning, ärvdes 
på samma lagbundna sätt. Forskarna vid förädlingsanstal-
ten konstaterade med andra ord att mendelismen, ärftlig-
hetsläran, var biologins bas. I sin avhandling från 1909 
Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen behandlar 
Nilsson-Ehle dessa frågor och skriften utgör en av geneti-
kens klassiker och uppmärksammades internationellt.

År 1908 utsåg Lantbruksakademien Herman Nilsson-
Ehle till innehavare av Letterstedts stora resestipendium. 
Resan varade i ett år och gick genom Danmark, England, 
Tyskland, Österrike och Frankrike. Genom resan kunde 
han bygga upp ett eget internationellt nätverk och få en 
överblick över forskningen. Resan gav även Nilsson-Ehle 
ammunition i den konflikt som seglat upp med förestånda-
ren Hjalmar Nilsson när det gäller betydelsen av ärftlighets-
forskning och förädlingsförsök.

År 1912 valdes Herman Nilsson-Ehle in som ledamot i 
Lantbruksakademien, inte ännu 40 år fyllda. Han tog den 
lediga platsen i vetenskapsavdelningen med en rösts över-
vikt framför medicinaren Klas Sondén, som valdes in året 
därpå. År 1915 erhöll Nilsson-Ehle professuren i botanisk 
fysiologi vid Lunds universitet och två år senare tillträdde 
han en personlig professur i ärftlighetslära vid samma uni-
versitet, landets första tjänst i ämnet. Han påbörjade också 
uppbyggnaden av en egen institution i Åkarp nära Alnarps 
lantbruks- och mejeriinstitut, där han samlade en större 
grupp forskarstuderande kring sig. 

Efter tio år vid universitet efterträdde Herman Nilsson-
Ehle Hjalmar Nilsson som föreståndare vid växtförädlings- 
anstalten i Svalöv, men han såg till att han fick behålla 
professuren i ärftlighetslära. Därigenom kunde han kom-
binera den teoretiska och praktiska kunskapen på ett fram-
gångsrikt sätt. Denna kombination av teori och praktik 
låg Nilsson-Ehle varmt om hjärtat som i sitt program för 

Nilsson-Ehlemedaljen, fram- och baksida.

Belöning för framstående insatser inom genetik 
och dess tillämpning inom jord-, trädgårds- och skogsbruk
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Utsädesföreningen formu-
lerade det som att ”det är 
Sveriges bönder, som ge oss 
problemen, sen tillkommer 

 det vetenskapen att med 
 alla medel söka lösning-

en på dessa problem.” Frå-
gorna handlade om vin-
terhärdighet, mognadstid, 
avkastning och sjukdoms-
resistens. Arbetet resulte-
rade i bland annat en rad 
höstvetesorter som Pansar-
vete, Pansar II och Rid- 
darvete.

Två decennier efter 
 invalet i Lantbruksaka-

demien valdes Herman 
Nilsson-Ehle till heders-
ledamot och 1929 tilldela-

des han akademiens stora guldmedalj som ”ett erkännande 
av hans mångsidiga, förtjänstfulla och resultatrika praktisk-
vetenskapliga verksamhet på växtförädlingens område till 
fromma för Sveriges jordbruk, trädgårdsskötsel och skogs-
bruk.” Förutom ledamotskapet i Lantbruksakademien var 
han då även ledamot i Vetenskapsakademien, de lokala 
vetenskapssamfunden i Lund, Uppsala och Göteborg lik-
som i flera utländska akademier och sällskap. Till Herman 
Nilsson-Ehles 70-årsdag instiftades Nilsson-Ehlefonden, 
som förvaltas av Fysiografiska sällskapet i Lund. Det var 
Mendelska sällskapet i staden som stod för insamlingen. 
Sällskapet hade bildats av Nilsson-Ehle 1910.

Trots hedersledamotskap och guldmedalj har Her-
man Nilsson-Ehle inte gjort några större avtryck i Lant-
bruksakademien. Det enda bidraget i akademiens tidskrift 
var en nekrolog över hans företrädare Hjalmar Nilsson 1925.

Men Nilsson-Ehle var en av Sveriges mer berömda 
vetenskapsmän och enligt genetikprofessorn Bengt Olle 
Bengtsson troligtvis den främste forskningsentreprenören 
i Sverige i modern tid. Han spelade till exempel en central 
roll vid tillkomsten av Institutionen för husdjursförädling 
Viad på Södertörn 1927–1928, vid bildandet av Föreningen 
för förädling av skogsträd med institutionen Ekebo vid 
Svalöv 1936 och vid bildandet av Föreningen för förädling 
av fruktträd på Balsgård norr om Kristianstad 1941. Dessa 
institutioner tog ärftlighetslärans och växtförädlingens 
principer och metoder vidare till nya områden.  

Enligt idéhistorikern Anna Tunlid var det Herman 
Nilsson-Ehles strävan att lyfta ärftlighetsforskningens le-
gitimitet och låta den omfatta allt fler delar av samhället. 
Detta hade såväl vetenskapliga som politiska implikationer. 
Som så många andra samtida ivrade Nilsson-Ehle för ras-
biologin. Han tillhörde styrelsen för Statens institut för ras-
biologi från institutets bildande 1921 till 1947 och samarbe-
tade med institutets chef Herman Lundborg. Nilsson-Ehle 
framhöll till exempel i ett anslagsäskande från 1932 att den 
skånska växtförädlingen var ”av oerhört ringare betydelse” 
än rasbiologin. Rasbiologin var ett naturligt steg efter för-
ädlingen av växter. Här fanns, liksom på växtförädlingens 

område, stora ekonomiska och sociala vinster att göra. Med 
en nutida karakteristik var Nilsson-Ehles hållning en tradi-
tionell eugenikers, det vill säga han trodde på rasernas olika 
värde, på nyttan av rashygieniska reformer och den relativa 
begränsningen av arvets inverkan.

Herman Nilsson-Ehle hade, om inte nazistiska sympa-
tier, så i alla fall klara sympatier för det nya Tyskland och  han 
hyllade till exempel den tyske rasbiologen Hans Günther. 
Han accepterade att 1938 bli hedersdoktor vid dennes in-
stitut Rasen-Günther vid universitet i Berlin. Nilsson-Ehle 
var även med och stiftade Riksföreningen Sverige-Tyskland 
och var dess ordförande 1937–1939. Samtidigt tog Nilsson-
Ehle privat avstånd från antisemitismen och lämnade enligt 
egen utsago föreningen vid krigsutbrottet. Detta tyder på 
att Herman Nilsson-Ehle var kluven mellan en lång beund-
ran för Tyskland och ett avståndstagande från våldet. Trots 
detta uttryckte han, trogen sin antidemokratiska grundsyn, 
sin beundran för den tyska regimen även efter 1940.  

Herman Nilsson-Ehle var efter kriget politiskt kompro-
metterad och hans efterträdare till professuren i ärftlighets-
lära, Arne Müntzing (ledamot i Lantbruksakademien 1945) 
avvisade redan före kriget Nilsson-Ehles syn på ”raser” och 
intog andra politiska positioner under kriget. Lärjungen, 
evolutionsbiologen och mutationsforskaren Åke Gustafsson 
(ledamot i Lantbruksakademien 1949) gjorde även han anti-
nazistiska uttalanden, än starkare.

Herman Nilsson-Ehle avled 76 år gammal den 29 de-
cember 1949. Inte lång tid efter hans död väcktes inom aka-
demiens förvaltningskommitté tanken att hedra hans gär-
ning med en särskild belöning. Det visade sig finnas gott om 
potentiella bidragsgivare. Drivande i arbetet var förre lands-
hövdingen i Kristianstads län, talmannen i riksdagens första 
kammare, högerpolitikern och bondeledaren Johan Nilsson 
(ledamot i Lantbruksakademien 1938) liksom verkställande 
direktören i Allmänna Svenska Utsädesföreningen E.A. 
Larsén (ledamot i Lantbruksakademien 1946). Bidrags- 
givarna var organisationer och företag inom jordbruks- och 
livsmedelsområdet. Beloppet uppgick till 23.150 kr, som 
överlämnades till akademien i december 1950. Den förste 
enskilde pristagaren var Herman Nilsson-Ehles efterträ-
dare Åke Gustafsson som fick priset 1955.

Herman Nilsson-Ehle i Sveriges Utsä-
desförenings växthus, där han studerar 
kornmutanter, 1940. Okänd fotograf.

Senast att föräras Nils-
son-Ehlemedaljen var 

professor Bengt Anders-
son Gull, som tog emot 
den av kronprinsessan 

Victoria vid högtidssam-
mankomsten 2019.

Foto: Erik Cronberg.

Källa: Edling, Nils 2010. 
De areella näringar-
nas välgörare: Kungl. 
Skogs- och lantbruksa-
kademien och dess 
donatorer.
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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 KSLA – Remisser.

Akademiens remissvar sedan sist

Sammanfattning:
KSLA ser kritiskt på förslaget till ny LULUCF-förordning, och 
bedömer att det kan skada jordbruk och skogsbruk och 
därmed även samhället i stort.

Sammantaget bedömer KSLA att förslaget att införa nya 
bindande mål för LULUCF kommer att motverka syftet att nå 
de övergripande klimatmålen. Grundfelet är att betrakta det 
framtida bidraget från LULUCF-sektorn som sidoordnat, och 
inte underordnat det övergripande klimatmålet att minska 
utsläppen. En effektivare väg vore att höja ambitionen för 
totala klimatutsläpp från minus 55 % till, säg, minus 57–58 % 
och låta medlemsländerna utveckla respektive bioekonomi 
på ett hållbart sätt, baserat på de egna förutsättningarna 
och ländernas egen klimatpolitik.

KSLA ifrågasätter om de föreslagna målen för LULUCF 
och systemen för att följa upp dessa uppfyller kraven på 
additionalitet, verifierbarhet och säkerhet i mätningarna, som 
ställs i UNFCCC-sammanhang. Ett särskilt problem är kopplat 
till förslagen att länder sinsemellan ska kunna handla med 

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/841 (LULUCF) och förordning 
(EU) 2018/1999 (övervakning, rapportering, spårning), till Miljödepartementet 15 september 2021.

https://www.ksla.se/2021-09-15-ksla-om-forslag-till-andring-av-eu-forordning-lulucf/

kolsänkor (flexibilitetsmekanismerna). Frågan om vem som 
äger en kolsänka och har rätt att handla med den är juridiskt 
oklar. Det pågår redan idag en handel med kolsänkor mellan 
privata aktörer, och om länder ska handla med samma sänkor 
riskerar man både att bryta mot principen om additionalitet 
och att hamna i konflikt med äganderätten.

Nackdelarna med separat bindande mål för LULUCF-
sektorn understryks av det sätt fördelningen av åtaganden 
genomförts. Denna baseras på vad medlemsländerna redan 
bidrar med, ökat med ett belopp som är proportionellt mot 
ländernas andel av EU:s areal av brukade marker. Det leder till 
två felaktigheter. Dels kan den som tidigare inte bidragit med 
så mycket fortsätta med det, dels är förbättringspotentialen 
areal brukad mark ingen solid fördelningsnyckel.

Skogens naturliga produktionsförmåga avtar med stig-
ande latitud. Mer högproduktiva marker kan bidra med mer. 
Och den kolpool som sannolikt kan ökas utan större konflikt 
med målet att vidga bioekonomisektorn torde vara kol i jord- 
bruksmarker – inte kol ovan jord i skog.

Svar på EU:s publika konsultation Platform on Sustainable Finance on the draft report on criteria for the EU taxonomy, via EU-kommis-
sionens webbplats 20 september 2021.

KSLA's general feedback (abbreviated)

Counterproductive
• The purpose of the Taxonomy is to meet the aims of 

the “European Green Deal” and to transform the EU 
into a modern, resource and carbon efficient, and com- 
petitive economy. In the proposed new EU Forest 
Strategy for 2030 it is stated that the European forests 
have an important role in our economy and society. The 
Taxonomy criteria are not in line with those messages. 
The Taxonomy presents numerous of new restrictions for 
the forestry sector without being able to scientifically link 
them to the six environmental objectives. The limited list 
of references shows how a large part of existing scientific 
knowledge has been overlooked (see our input to the 
previous consultation). /…/

Process failure
• The suggested criteria regarding animal production, crop 

production, forestry logging and electricity from bioener-

gy are only partly based on existing scientific knowledge 
and omits a large volume of scientific research and pub-
lications showing contradictory results, which reveal the 
deficiency in the process. One example is the insufficient 
scientific evidence that the biodiversity in the boreal 
forests in the Nordic countries is at risk. This lack of co-
herent scientific facts has led to that KSLA recently 
has established a special Committee with a three-year 
mandate to investigate and compile existing facts. /…/ 

No impact assessment
• The suggested criteria are presented without an approp-

riate impact assessment quantifying potential conse-
quences on environmental, social and economic sus-
tainability aspects. This is not in line with an anticipated 
scientific approach, and which is a prerequisite before 
introducing new policy tools. For example, there are no 
consequence analyses presented on how the proposed 
criteria will affect a sustainable, economic use of the 
European forests /…/.

https://www.ksla.se/2021-09-20-ksla-svar-draft-report-on-criteria-for-the-eu-taxonomy/
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Kommentar:
EU-kommissionen har inbjudit organisationer och enskilda 
att lämna synpunkter på ett nytt initiativ för att motverka 
klimatförändringar (Climate change – restoring sustainable car- 
bon cycles). Kommissionen sammanfattar bakgrunden till ini-
tiativet på detta sätt:

”Upptag av koldioxid genom skogar, jordbruksmetoder 
eller tekniska lösningar är nödvändigt för att EU ska bli 
klimatneutralt senast 2050 eftersom det balanserar utsläpp 
som är svåra att få bort, t.ex. från jordbruket, flyget eller vissa 
industrier.

Det här initiativet ska bidra till hållbara lösningar för 
koldioxidupptag. Vi vill föreslå en handlingsplan för att 
främja kolinlagrande jordbruk och ta fram ett regelverk för 
certifiering av koldioxidupptag.”

KSLA har lämnat en kortfattad kommentar. KSLA framför 
bland annat att det inte finns någon motsättning mellan kol-
inlagring i marken och hög produktivitet i jordbruket, samt 
att det moderna skogsbruket har lett till ökade kolförråd i de 
nordiska skogarna.

Svar på EU:s publika konsultation Färdplan Klimatförändringar – hållbart kretslopp, via EU-kommissionens webbplats 7 oktober 2021.

Yttrande över Artskyddsutredningens betänkande Skydd av våra arter – vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:51), till Miljödeparte-
mentet 19 oktober 2021.

Sammanfattning:
• KSLA anser att Artskyddsutredningen givits anmärk-

ningsvärt snäva och begränsande direktiv. Frågor som 
rimligen borde ingå har utelämnats och i några fall uttalat 
utgått. Direktiven försvårar helhetssyn bl.a. genom att 
artskyddets tillämpning i jordbrukslandskapet och i havs- 
och vattenmiljöer inte ingick i utredningsdirektivet. För 
att artskyddslagstiftningen ska bli heltäckande stödjer 
KSLA utredarens förslag att detta utreds vidare.

• KSLA anser att det är en allvarlig brist att effekterna av 
pågående klimatförändringar inte har beaktats i utred-
ningen. 

• KSLA stöder utredningens förslag om ökad kunskaps-
försörjning hos beslutande myndigheter. 

• KSLA anser att det är viktigt att lyfta blicken från skydd 
och bevarande av enskilda arter till att också omfatta 

förutsättningarna för den biologiska mångfalden. Akade-
mien stödjer därför förslaget om livsmiljöunderlag, vilka 
rätt utformade kommer att kunna ge verksamhetsutövare 
och myndigheter tillgång till samlad kunskap om fastig-
hetens och landskapets biologiska mångfald.

• KSLA stödjer förslaget om att öka myndigheternas anslag 
för tillsyn av artskydd. 

• En hållbar avvägning mellan enskilda och allmänna 
intressen är en grundförutsättning för en hållbar politik 
om artskydd och biologisk mångfald. Det är en brist att 
utredaren inte kunde ta sig an denna frågeställning. 

• KSLA stödjer förslagen om att införa en ny grund för 
inrättande av biotopskydd för att bevara fridlysta arter.

• KSLA stödjer utredningens förslag rörande förebyggande 
av artskyddsbrottslighet.

https://www.ksla.se/pdf-meta/2021-10-08-ksla-om-fardplan-klimatforandringar-hallbart-kolkretslopp/

https://www.ksla.se/pdf-meta/2021-10-19-ksla-remissvar-skydd-av-arter/

Vår senaste publikation
KSLAT 2-2021 Koll på kolet
Kolfödet i det svenska jordbruks- och livsmedelssystemet
Kol är byggstenen i allt liv. Fotosyntesen fångar in luftens koldioxid och bygger komplexa 
föreningar i form av kolhydrater, protein och vegetabiliska fetter – grunden för vår mat, 
direkt i form av spannmål, frukt, bär och grönsaker eller indirekt som animaliska livsmedel. 
Denna rapport redovisar en unik sammanställning av kolets kretslopp i den svenska livs-
medelskedjan – var i kedjan kolet binds in, lagras i mark och livsmedel och var svinn och 
läckage uppstår. 
Det är KSLA:s förhoppning att rapporten ska vara ett viktigt bidrag i utvecklingen av mer 
hållbara produktionssystem och förbättra möjligheterna för jordbruket och hela livsmedels-
kedjan att aktivt bidra till ett klimatneutralt Sverige 2045.
Text: Gunnar Rundgren. 52 sidor.
ISBN: 978-91-88567-53-6 (tryck), 978-91-88567-54-3 (pdf) 

Akademiens publikationer går att beställa på vår hemsida, ksla.se – och oftast även att hämta som pdf! 
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Inbjudna till det inledande panelsamtalet var förre statsmi-
nistern Ingvar Carlsson, marinbiolog Lena Kautsky, Natur-
vårdsverkets tidigare generaldirektör Lars-Erik Liljelund 
samt filmaren och journalisten Stina Lundqvist. De delade 
med sig av erfarenheter och reflexioner inom området.

Starten i Regeringskansliet på det miljöarbete som växte 
fram i Sverige under 1960–1970-talen kom med kemisten 
Hans Palmstiernas bok Plundring, svält, förgiftning. Han 
var en av de första som skrev om klimatproblemen.

– Det här måste vi se upp med, bjud in honom, sa Tage 
Erlander när han hade läst boken, berättade Ingvar Carlsson. 
Man förstod att en samhällsförändring var nödvändig och 
politiska motåtgärder blev nya lagar och ett naturvårdsverk. 
Birgitta Dahl blev miljö- och energiminister 1987, en av 
statssekreterarna var KSLA-ledamoten och tidigare preses 
Kerstin Niblaeus.

Lena Kautsky, professor emeritus vid Institutionen för 
ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet, har 
bland annat studerat blåstången i Östersjön. Hon berät-
tade att inledningen på hennes akademiska karriär var att 
studera Brunnsvikens vatten där Solnas avlopp släpptes ut 
orenat fram till 1970-talet.

– Samma gällde tunga industrier, de släppte också sitt 
orenade vatten rakt ut i hav och sjöar fram till 70-talet, sa 
Lena Kautsky. 

Även om det är mycket kvar att göra på miljöområdet 
betyder de positiva förändringar som sker mycket för djur 
och natur på lång sikt, konstaterade hon. Vi har sett de goda 
effekter det fick för säl och havsörn när PCB och DDT för-
bjöds. Viktiga vattenfrågor att arbeta vidare med är utveck-
lingen av en hållbar förvaltning av fisket och försurningen 
av de stora oceanerna, menade Lena Kautsky. 

Boksläpp:

Naturen vi ärvde
– Natur och klimat är för viktiga frågor för att vara historielösa, sa 
Cecilia Kerstell, förlagsredaktör på Norstedts, när hon inledde det 
boksläpp som arrangerades på KSLA den 6 oktober. Då presenterades 
den senaste boken av författaren, miljöjournalisten och KSLA-leda-
moten Henrik Ekman: Naturen vi ärvde. En miljöresa från tyst vår 
till het sommar. Boken skildrar det stigande miljöintresse som sam-
hället upplevt de senaste sex decennierna, från Rachel Carsons bok 
Tyst vår 1962 till dagens arbete för naturvård, hållbarhet och klimat.

Text & foto: AGNETA DAVIDSSON OHLSON

Panelen fr v: Stina Lundqvist, Lars-Erik Liljelund, Lena Kautsky och Ingvar Carlsson. T h Henrik Ekman.

KSLA-ledamoten Lars-Erik Lilje- 
lund, Naturvårdsverkets generaldirek- 
tör 1999–2008 och senare chef för 
Miljöstrategiska forskningsstiftelsen 
Mistra, fick sitt stora miljöintresse tack 
vare fågelskådning och genom Fält- 
biologerna. Han var med och arrang-
erade den första demonstrationen mot 
Sturup på 1960-talet.

– Miljöpolitiken formades från 
början av tjänstemännen, snarare än 
av politikerna, sa Lars-Erik Liljelund. 
Nu däremot förs den politiska miljö-
debatten mer partiskiljande och av 
politiker.

Stina Lundqvist berättade att hen-
nes intresse för naturen väcktes av att 
hon hade möjlighet att vara mycket 
ute i naturen som barn. Det ledde till 
ett starkt samhällsengagemang och 
politiskt intresse.                            →
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Nytt om ledamöter

som /.../ med sin forskning har bidragit 
till ökad kunskap och förståelse för eko-
nomins roll vid utformningen av miljö-
politik. Hon har gjort särskilt viktiga 
insatser när det gäller valet av åtgärder 
och politik för att minska övergödning 
av Östersjön, med fokus på internatio-
nellt samarbete och lösningar som ger 
stor miljönytta med tillgängliga resur-
ser. /.../

SLU:s stora förtjänstmedalj

Ing-Marie Gren
som /.../ genom sitt målmedvetna arbete 
fört fram SLU:s breda kunnande om 
djurhållning och samspelet mellan djur-
hälsa, folkhälsa och de vilda djurens häl-
sa. Han har också placerat SLU på kar-
tan bland stora internationella aktörer, 
vilket gjort att SLU:s kompetens blivit 
efterfrågad i globala sammanhang. /.../

Ulf Magnusson

SLU:s förtjänstmedalj i guld

Foto: Jenny Svennås-Gillner.Foto: Viktor Wrange.

som med energi och entusiasm kon-
struktivt ifrågasätter klimatforskning-
ens etablissemang, med mål att öppna 
upp nya beräkningsmodeller som inklu-
derar lantbrukets klimatavlastning, inte 
bara belastning.

Stora Hagdahlspriset

Per Frankelius

Foto: Privat.

Henrik Ekman presenterar sin nya bok Naturen vi ärvde i KSLA:s plenisal..

– Miljörörelsen är mycket mer digital idag, konstaterade 
Stina Lundqvist, yngst i panelen. Man kan bidra till mil-
jöarbetet utan att kedja fast sig vid ett träd. Den moderna 
miljörörelsen försöker sätta press på politikerna snarare än 
att gå via lagar och direktiv. Miljöfrågorna har gått från att 
vara nationella till att bli mer europiska och globala. 
Biologisk mångfald är en fråga som hamnat högt 
uppe på dagordningen tillsammans med plast och 
livsstil, konstaterade hon.

Vår moderna miljörörelse och miljömedveten- 
heten i samhället inleddes på 1960-talet med Rachel 
Carsons bok Tyst vår. 

Henrik Ekman har bevakat miljöområdet i 
snart ett halvt sekel. I sin senaste bok har han följt 
hur stad ställts mot landsbygd, kultur mot natur, 
eldsjälar mot makthavare. 

– De mer tekniska miljöfrågorna löste man gans-
ka tidigt – vattnet och luften blev renare och de  
värsta kemikalierna förbjöds, säger han i boken. 

Men nya frågor och problem dyker upp hela ti-
den, idag globala och mer komplexa, svårare att lösa 
och förstå.

– Utvecklingen genom åren visar att naturen har för-
måga att komma igen, om vi ger den chansen. Politik är 
det möjligas konst, och allt är möjligt, avslutade Henrik 
Ekman. Hur det sedan går överlämnade han till något av 
barnbarnen att beskriva i en bok om sextio år.

Henrik Ekman: Naturen vi ärvde. En miljöresa från 
tyst vår till het sommar, Norstedts 2021.

Vi gratulerar!
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Sök bidrag till växtnäringsforsknings-
projekt senast 1 november
Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning (SV) befordrar och understödjer fördjupad teknisk-vetenskaplig växt-
näringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige med 
bibehållen bördighet. Syftet är att utveckla praktiskt tillämpbara, ekonomiskt betydelsefulla och miljömässigt 
uthålliga produktionsmetoder.

Stiftelsens inriktning
• Stiftelsen ska belysa viktiga framtidsfrågor om 

effektiv produktion med ansvar förhushållningen av 
naturresurserna i jord och skog.

• Stiftelsen ska finansiera forskning kring växtnäringens 
och kalkningsmedlens miljöpåverkan.

• Stiftelsen ska vara ett led mellan grundforskning och 
en- eller fleråriga försöksserier.

• Stiftelsen ska finansiera både grundforskning och 
tillämpad forskning.

• Stiftelsen ska ta ställning till generella frågeställningar 
och inte enskilda företagsprodukter.

• Stiftelsen strävar inte efter någon särskild andel som 
ska anslås till jord respektive skog.

Anslagens inriktning och disponibla medel
Stiftelsens medel kan även ses som kompletterings-
pengar till de summor som delas ut av forskningsråd 
eller inom EU-projekt och/eller som stöd till fältmässiga 
kostnader i samband med examensarbeten. Stiftelsen 
ser gärna att sökanden samverkar med andra 
aktörer. Sökande ska avsätta en del av anslaget till 
kommunikation av resultaten.

Viktiga framtidsfrågor att arbeta med
• Mineralgödsels och kalks bidrag till ett hållbart svenskt 

jord- och skogsbruk.
• Grödors behov av växtnäring samt gödslingsstrategier 

(t.ex. mängd, tidpunkt, kvalitet).
• Klimateffekter och markens långsiktiga bördighet (t.ex. 

kolbalanser och mikronäringsämnen).
• Långsiktigt bördighetsbevarande och byggande av 

markens produktionsförmåga.

Stiftelsen stödjer främst
• större ansökningar inom universitet och forsknings-

institut med kompletterande medel,
• aktuella fältförsök och pilotstudier som löper över en 

till flera säsonger,
• litteraturgenomgångar av tidigare känd forskning,
• kunskapssammanställningar av tidigare försök,
• workshops som ligger i linje med viktiga och aktuella 

framtidsfrågor,
• examensarbeten – som del i ett större forskningsarbete 

under vetenskaplig handledning.

Ansökan
Ansökan kan göras senast 1 november via KSLA:s webbplats. Där finns mer information. 
https://www.ksla.se/utlysning/bidrag-till-vaxtnaringsforskningsprojekt-vx2021/

Patentkali.
Foto: Rasbak [CC BY-SA 3.0].



31KSLA Nytt & Noterat   •   nr 3  2021

Framåtanda, initiativförmåga och kreativitet 
får landsbygden att leva och utvecklas. 
 Anders Walls Stiftelses årliga stipendium på 
200 000 kronor har till syfte att stimulera 
och uppmuntra unga entreprenörer till in-
satser för landsbygdens utveckling. Sti pen -
diaten får också tillgång till ett brett och 
aktivt nätverk, Wallumni, bestående av tidi-
gare Anders Wall-stipendiater inom entre-
prenörskap, forskning, landsbygds utveckling 
och kultur.  

Vi söker nu kvinnor och män i åldern 20-
35 år som genom entreprenörskap och ny -
skapande produkter eller tjänster bidrar till 
landsbygdens utveckling. Verksam heten 
ska kännetecknas av innovation, ut -
hållighet, ekonomisk stabilitet och 
skapande av arbetstillfällen.  

Känner du någon som stämmer in på be-
skrivningen? Nominera i så fall henne eller 
honom senast den 31 oktober 2021. 

Stipendiet delas ut i samarbete med Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien vid aka-
demiens högtidssammankomst i Stockholm 
den 28 januari 2022. 

Kontakta Kenneth Alness, 0706-387 378, 
kenneth.alness@telia.com, för mer informa-
tion, eller gå in på www.ksla.se. Se även 
www.wallstiftelsen.se för information om 
stiftelsen.  

200 000 kronor
till entreprenör på landsbygden

NomiNerA till ANders WAlls lANdsbygdsstipeNdium 2022

Henrik Jönsson är Anders Walls landsbygdsstipendiat 2021. Han 
driver familjeföretaget Kornheddinge gård med inriktning på växt -
odling och är VD för bolaget Torreberga Maskinstation AB, ett 
samarbete mellan fem skånska gårdar i syfte att optimera delägar-
nas maskinparker. Han driver också Sveriges största ekologiska 
humleodling och ett eget gårdsbryggeri.

Blankett finns på www.ksla.se och sänds in till 
aw.landsbygdsstipendium@ksla.se 
eller per post till:  
Anders Walls Stipendiekommitté 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
Box 6806 
113 86  Stockholm

www.ksla.se www.wallsiftelsen.se
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Reservation för ändringar. Kalendariet uppdateras kontinuerligt.
Alla större KSLA-arrangemang sker fr o m oktober såväl fysiskt för begränsat antal deltagare som digitalt. De är öppna för alla, om inte annat anges ovan.

OBS! För att delta fysiskt krävs dubbel vaccinering eller att ha antikroppar mot Covid 19. 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
26 oktober – webbinarium
Äta hållbart – hur ser det politiska ansvaret ut?
Inte kan väl någon annan än jag själv bestämma vilken mat jag ska ha 
på min tallrik? Välkommen till ett webbinarium om ansvar, styrning och 
hur ska det gå till.
Anmälan senast 25 oktober.

27 oktober – seminarium
Kunskapsnav för ökad konkurrenskraft inom jordbruket
Effektivisering av kunskapssystemen är viktigt för att nå livsmedels-
strategins mål om ökad livsmedelsproduktion. Presentation av SLU:s 
förstudie om förutsättningarna för ett inrättande av ett kunskapsnav.
Anmälan senast 25 oktober.

28 oktober – seminarium/webbinarium
Sveriges livsmedelsberedskap från jord till bord
Arbetet med uppbyggnaden av en ökad robusthet för livsmedelsbe-
redskapen från jord till bord har påbörjats som en del i att stärka det 
svenska totalförsvaret.
Anmälan senast 26 oktober.

29 October – webinar
After the Food Systems Summit (FSS) – the way forward
On the outcome of the UN Food Systems Summit in September. Current 
plans, and how to continue the work at all levels intergenerationally, 
across sectors and with a global outlook. Is more research needed?
Register no later than 27 October.

29 oktober – digitalt boksamtal
Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster
Den biologiska mångfalden är hotad – men hur viktig är den? Vad inne-
bär biologisk mångfald i praktiken? Årets viktigaste bok presenteras i 
ett samtal.
Anmälan senast 27 oktober.

31 oktober – sista dag att nominera ung entreprenör till
Anders Walls Landsbygdsstipendium
som syftar till att stimulera och uppmuntra enskilda unga entreprenörer 
och nyskapare, kvinnor och män, i 20–35-årsåldern, till insatser för ut-
veckling av näringslivet på landsbygden.

1 november – sista dag att söka anslag ur 
Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning
som befordrar och understödjer fördjupad teknisk-vetenskaplig växt-
näringsforskning med särskild inriktning på mineralgödsel och kalk-
ningsmedel i Sverige.

1 november – sista dag att söka anslag ur 
Stiftelsen SLO-fonden
som verkar för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig 
mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets 
områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön.

8 november – webbinarium, Antibiotikaplattformen
Hur ska vi handla?
Kan och bör internationell handel bli ett verktyg i arbetet mot AMR/anti-
biotikaresistens? Om Sveriges arbete med EU:s handelsavtal och hållbar-
hetsfrågor kopplade till dem.
Anmälan senast 5 november.

8 November – last day to nominate researcher to 
The Bertebos Prize 2022
Candidates should have contributed to significant research and devel-
opment within the field of traditional small grain cereals, with special 
emphasis on reduced environmental footprint or health aspects.

10 november – workshop
Skogsskötsel för skogens hälsa
Skogens värden hotas av skadegörare, risken för allvarliga skogsskador 
bedöms öka när klimatet ändras. Om hur skaderisker ändras och utveck-
las och vilka nya skador som kan tänkas uppstå med klimatförändringar.
Anmälan senast 8 november (begränsat antal deltagare).

11 november – akademisammankomst*
Så kan KSLA bidra till en mer konstruktiv skogsdebatt
Konfrontation och polarisering är sällan en bra väg framåt. KSLA kan bli 
en arena för respektfull, faktabaserad dialog mellan skogens parter, där 
en konstruktiv skogsdebatt kan föras ”till samhällets gagn”.
Anmälan senast 8 november.

19 november – Caseutmaning
När krisen kom
Hur länge klarar Sverige av att försörja sin befolkning den dag krisen slår 
till? Om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi 
egentligen är den dagen krisen är ett faktum.
Anmälningstiden har gått ut.

24 november – seminarium/webbinarium, Tejarps gård
Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam
Årets Håstadiuspristagare Robert Olsson belyser betodlingens nyckel-
områden liksom utvecklingen under årens lopp – men med huvudsak-
ligt fokus framåt, i första hand mot åren fram till 2025.
Anmälan senast 17 november.

9 december – akademisammankomst*
Under planering.

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022
KSLA has the privilege of inviting prominent persons and organizations to propose candidates for the Bertebos Prize 2022.
Candidates for the Bertebos Prize should have contributed to significant research and development within the field of tradi-
tional small grain cereals for food and health promotion, with special emphasis on reduced environmental footprint or 
health aspects. Nominate no later than November 8.

Information: https://www.ksla.se/priser-beloningar/akademiens-priser/bertebos-prize/


