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Det har varit full fart på KSLA under hösten och under en kort period trodde 
vi att vi var på väg i rätt riktning, d v s att Covid-19 äntligen skulle bli som vilket 
virus som helst. Förhoppningarna grusades dock när Omikron dök upp som 
gubben i lådan med ett helt gäng muterade spikproteiner och världen sattes 
i gungning igen. Men mänskligheten ger inte upp i första taget så samhället 
rullar oförtrutet på, på ett eller annat sätt. 

Maten vi äter reser mer än någonsin medan vi själva måste stanna hemma i 
dessa pandemitider. På allmänna avdelningens sammankomst fick vi lära oss 
att våra svenska blåbär är världsglobetrotters av stora mått. Från Västerbotten 
via Polen till Kina, sedan till Japan där man fixar piller av dem som åker till 
USA där de säljs till dem som önskar fylla på sina antioxidantdepåer. Vi kan 
handla närproducerat, men om vi tänker transporter så är det bättre att gå till 
mataffären och handla i stället för att var och en kör sin egen bil till bonden 
som säljer sina egna produkter. Har man elbil kan man förstås minska sin 
klimatpåverkan men principen är ändå tankeväckande. 

Den svenska livsmedelsstrategin är en viktig grund för livsmedelsproduktionen 
men ska vi ha en robust livsmedelsberedskap så krävs det lite mer. På ett 
seminarium i oktober kunde vi konstatera att vi har mycket att lära av våra 
finska vänner. I Finland är livsmedelsförsörjning ett av sju uttalade områden i 
försörjningsberedskapsorganisationen. Livsmedelsverket och Jordbruksverket 
har fått flera uppdrag i fråga om att se över beredskapen i Sverige med målet 
att den ska bli bättre på sikt.

På sammankomsten den 11 november var temat Så kan KSLA bidra till en mer 
konstruktiv skogsdebatt och utifrån mitt sätt att se på saken så var det här ett 
exempel på när KSLA är som bäst! Högt i tak och en oberoende och ödmjuk 
dialog då våra värdeord Respekt, Oegennytta och Hederlighet blev verklighet. 
Vi lärde oss mycket denna dag. För att tydliggöra vad akademien gör avseende 
den pågående skogsdebatten har vi gjort en sammanställning som du hittar 
på www.ksla.se. En tröst i sammanhanget kan vara att debatten är varken ny 
eller unik och att det hettar till lite extra ungefär vart 25:e år. Dessutom är det 
bra att frågan lyfts eftersom det tyder på intresse och utveckling. 

KSLA:s ledamotskår har fyllts på igen och i dagsläget är vi hela 710 ledamöter. 
I år valdes 21 nya in och den breda kompetensen hos de nya ledamöterna blir 
ett imponerande tillskott till akademiens framtida arbete. På sammankomsten 
den 9 december fick de nyinvalda svenska ledamöterna presentera sig och 
alla fick möjlighet att nämna tre områden som KSLA kommer att fokusera på 
om 20 år. Återigen hamnade hållbarhet överst på listan och vi ser med stor 
nyfikenhet fram emot vad innebörden av ordet hållbarhet är om två decennier.

Med dessa ord vill jag önska er alla en fantastisk Jul och ett Gott Nytt År!

Eva Pettersson
Akademisekreterare och vd
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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! På ksla.se finns de flesta presenta-
tioner som visas vid KSLA:s seminarier, 
liksom webbsända aktiviteter som du vill 
se i efterhand. Det enklaste är att använ-
da sökfunktionen. Kan du aktivitetens 
namn och/eller datum kan du också leta 
under rubriken Aktiviteter.

Foto: Privat
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Också i detta nummer:
20. Vår senaste publikation
22. Akademiens remissvar sedan sist
25. Anslag och stipendier 
25. Nytt om ledamöter
28. Kalendariet

4.
Vart är vi på väg?
En sammankomst om transporternas betydelse för mat och 
klimat, om livsmedelstransporter med elektriska lastbilar, e-
handel och om handel direkt med lantbrukare. 

8.
Sveriges livsmedelsberedskap från jord till bord
Uppbyggnaden av ökad robusthet i livsmedelsberedskapen är 
en del i att stärka det svenska totalförsvaret. Rapport från ett 
hybridseminarium.

9.
Aktiv skogsskötsel minskar risker för skogsskador
Skadegörare är en del av naturliga processer, som har fått ökad 
uppmärksamhet genom spektakulära händelser som stormar, 
skogsbränder och stora granbarkborreangrepp. En digital 
workshop.

12.
Forskning om äganderätten och de gröna näringarna
Ett rundabordssamtal för att få en bild av den forskning som 
bedrivs för närvarande och vilka behov av ytterligare forskning 
som finns på området.

14.
KSLA kan göra skillnad i skogsdebatten!
En spretig sammankomst om KSLA:s roll i skogsdebatten – 
att erbjuda en oberoende plattform för respektfulla möten mel-
lan olika åsikter, snarare än att pådyvla omvärlden ”rätt” fakta.

16.
Akademiens nya ledamöter
21 nya ledamöter får sina ledamotsbrev den 28 januari 2022.

19.
Akademiens priser och belöningar 2022
H.M. Konungen delar ut KSLA:s utmärkelser till dessa per-
soner den 28 januari 2022.

21.
Arbetskraft i svensk skogsvård
Rundabordssamtal där myndigheter fick en problembeskriv-
ning direkt från skogsvårdsföretagarna. Företagarna i sin tur 
fick en samlad bild av myndigheternas förutsättningar.

24.
Caseutmaningen 2021
Årets digitala caseutmaning utgick från frågeställningen 
”Hur återuppbygger man det civila försvaret med fokus på 
säkrad livsmedelsförsörjning?” 

26.
Ett framtida bibliotek växer i skogen
Betraktelser över ett litterärt och skogligt konstverk i norska 
Nordmarka. År 2114 ska verket vara fullbordat.
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Två inledande talare gav helt olika framtidsbilder. Antingen 
minskande transporter till följd av brist på el, högt elpris 
och därmed minskad handel och avtagande globalisering – 
eller en fortsatt utveckling som under 1990-talet med billig 
el och billiga transporter. 

Svenska blåbär blir piller i USA
Hur det går till i den svenska blåbärsbranschen inledde 
Mats Denninger med, efter att just ha blivit avtackad som 
ordförande för Allmänna avdelningen. Han gav en målande 
beskrivning av de svenska blåbärens resa. Den börjar med 
att thailändska bärplockare flyger till Stockholm och trans-
porteras vidare till Västerbottens inland. Bären skickas hu-
vudsakligen till Polen, där de packas och fryses. Från Polen 
skickas bären vidare till Kina och blir sedan piller i Japan. 
Pillren av de särskilt eftertraktade svenska blåbären med 
stora mängder antioxidanter säljs sedan på den amerikanska 
marknaden. 

– Därför är det svårt att hitta svenska blåbär i de svenska 
mataffärerna, konstaterade Mats Denninger, och blåbären 
där är från Polen.

Vart är vi på väg?
Om transporternas betydelse för mat och klimat

Text: LARS HELGSTRAND

Med denna rubrik blev det en mycket spännande och givande samman-
komst den 14 oktober. Från de svenska blåbärens resa över jordklotet till 
praktiska frågor om livsmedelstransporter med elektriska lastbilar, e-handel 
och handel direkt med lantbrukare. 

Stefan de Vylders pappa 
kände någon som hade 
ringt till Amerika
– I mitten på 50-talet kom 
min far hem och berättade 
att en bekant till honom hade 
ringt till Amerika. Vi ungar 
blev jätteimponerade och för-
modligen skröt jag inför mina 
klasskamrater om att min 
pappa kände någon som hade 
ringt till Amerika. Så inledde Stefan de Vylder, national-
ekonom och författare, för att visa hur fort utvecklingen har 
gått. Ett tre minuter långt telefonsamtal mellan London 
och New York kostade då ett par tusen kronor i dagens 
penningvärde.

Nu har hälften av jordens befolkning tillgång till inter-
net och många ringer gratis. Sjöfrakt och flygtransporter 
har också sjunkit dramatiskt i pris. Världsekonomin har 
under den här tiden varit dopad av billig bensin och olja, 
vilket tillsammans med tekniska framsteg legat bakom den 
spektakulära utvecklingen av världshandeln. 

Politiska beslut har också drivit på utvecklingen. Världs-
handeln har successivt liberaliserats, inte minst sedan den 
nya världshandelsorganisationen WTO ersatte det gamla 
GATT år 1995. Till skillnad från GATT, som bara be-
handlade handeln med industrivaror, har WTO även om-
fattat jordbrukshandeln.

Resultatet är kraftigt sjunkande importpriser på allt 
från leksaker och datorer till livsmedel. Vinnare är, för-
utom vi konsumenter, de framgångsrika exportländerna i 
framför allt Ostasien. Bland förlorarna är fattiga länders 
bönder, som inte kan konkurrera med låga avgifter på con-

Foto: Schwoaze/Pixabay.

Det är svårt att hitta svenska blåbär i affärerna. Foto: Couleur/Pixabay.

Stefan de Vylder.
Foto: Lars Helgstrand.
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tainertransporter med mat från Europa eller Nord- och 
Sydamerika. Miljoner småbönder har evakuerats från sina 
jordar för att bereda plats åt odling i monokultur för pro-
duktion av soja eller palmolja.

Till de stora förlorarna hör också klimatet och miljön 
på grund av de enorma ökningarna av transporter och ökad 
användning av fossila bränslen. Hela 96 procent av världens 
transporter går på fossila bränslen. Det handlar inte bara 
om klimatfrågan utan också om nedsmutsning av luften och 
vattnet, enligt Stefan de Vylder.

Är fossilfria transporter möjliga? frågade han sig och 
svaret blev ett rungande nej! 

– Jag tror inte mycket på vätgas. Inte heller biodrivmedel 
är en lösning, eftersom råvaran behövs till annat och inte 
räcker. Dessutom är de ineffektiva och ger höga utsläpp, 
menar Stefan de Vylder, som inte heller anser att elbilar är 
en lösning.

– Tror vi verkligen att elbilar kan vara en lösning? Hur 
mycket el och batterier går det åt för att ersätta en bety-
dande del av alla fossildrivna fordon? Jag tror att det är en 
illusion, sa han och avfärdade också talet om ”fossilfri” el.

– Jag tycker det är fel att tala om fossilfri el, när vi är 
med i ett system där många länder producerar el med kol 
och gas.

När vi har underskott på el, så importerar vi fossil el el-
ler startar oljekraftverket i Karlshamn. Sverige är normalt 
en jätteexportör av elektricitet, som ersätter fossil 
el i andra länder. Men varje konsumtion av el i 
Sverige innebär att fossil el måste produceras nå-
gon annanstans, förklarade Stefan de Vylder.

– Det påstått fossilfria stålet och batteritill-
verkningen i Norrland innebär att Sverige går 
miste om export av el till andra länder.

De glada dagarna med billig olja är förbi och 
vi kommer att gå mot stigande priser på transpor-
ter, hävdade Stefan de Vylder. Perioden med billig 
elektricitet anser han också vara över.

– Hyperglobaliseringen börjar närma sig sitt 
slut. Växande nationalism och protektionism gör 
att handeln kommer att bli alltmer utsatt för res-
triktioner av olika slag. Och de transnationella fö-
retag som baserat sin produktion på långa kedjor 
av underleverantörer i avlägsna länder har upplevt 
en ökad sårbarhet. Digital kommunikation kom-
mer att fortsätta att vara billig, och ersätta många 
fysiska resor. Vi går mot minskad mobilitet för 
varor och människor. Det tror jag är bra, men det 
kan inte bara marknadskrafterna hantera. Det 

fordras också politiska beslut, typ koldioxidskatt, samman-
fattade Stefan de Vylder och avslutade:

– Det finns ingen hållbar fossilfri transport av männis-
kor och varor. Den enda fossilfria transporten är en inställd 
transport.

Om hållbara transporter i framtiden
– Min världsbild är precis tvärtom mot föregående talare, 
inledde Björn Nykvist, forskare vid Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut (FOI) och Stockholm Environment Institute 
(SEI).

Han hänvisade till att mängden laddbara bilar växer 
med 50 procent per år och kapaciteten att producera bat-
terier växer så fort det bara går. För att klara av el till trans-
portsektorn krävs en ökning av elproduktionen med cirka 
10 procent från dagens 140 TWh. Det är jättelätt att klara 
med mer vindkraft, enligt Björn Nykvist. 

– Hela 80 procent av ny elproduktion på global skala är 
förnyelsebar och den blir allt billigare. Det är ingen tvekan 
om att det sker ett systemskifte till en annan elproduktion, 
sade Björn Nykvist. 

För fossil el är det oljan och gasen som kostar mycket 
medan kapitalkostnaderna är förhållandevis låga. För el 
från vind och sol är det tvärtom. Nästan bara kapitalkost-
nader, förklarade han. 

Småbönder evakueras för att ge plats åt palmträdsplantager. Foto: Nazarizal Mohammad.
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På global nivå har kostnaden för att installera vindkraft minskat dramatiskt sedan 
1980-talet. Från 5 000 USD/kW ned till cirka 1 500 USD/kW. För solkraft är utvecklingen 
ännu mer dramatisk, enligt Björn Nykvist. (Analys baserad på IRENA-data.)
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På liknande sätt är det med person-
bilar. Att köra sin gamla fossila Volvo 
innebär ganska stora bränslekostnader, 
medan en elbil har mycket lägre energi-
kostnader och högre kapitalkostnader. 
Det är detta som driver utvecklingen 
på transportområdet, enligt Björn Ny-
kvist. 

– Jag har forskat på den viktigaste 
förutsättningen för att elektrifiera 
transportsektorn, nämligen batterier. 
De följer samma mönster som för sol 

och vind. Löpande bränslekostnader ersätts med kapital-
kostnader och trenden är att kostnaden fortsätter ned.

Enligt Björn Nykvist är den utvecklingen ännu tydli-
gare för lastbilar. Att köra en 60-tons diesellastbil innebär 
mycket stora bränslekostnader men ganska små kapitalkost-
nader. För elektriska lastbilar är det tvärtom. Med rätt ladd- 
infrastruktur är den ekonomiska potentialen större med 
tunga lastbilar. Vi står inför en brytpunkt för markbaserade 
transporter liknande den för fossilfri elproduktion, enligt 
Björn Nykvist. 

– Jag ser minskade transportkostnader i framtiden. Det 
är billigare att producera el från sol och vind i dag än från 
fossila bränslen. Det kommer att vara billigare att köra bilar 
och lastbilar på batterier. I princip kommer alla transpor-
ter att bli elektrifierade på något sätt, sammanfattade Björn 
Nykvist.

Men det finns mer att reda ut, medgav han och höll med 
om att vätgas inte är den nya universella energibäraren. Det 
finns en stor forskningsfråga om både vätgas och syntetiska 
drivmedel. De kommer att behövas för långväga transporter 
och för flyg och marina transporter. 

– Kapitalintensiv produktion med allt billigare elektrici-
tet kommer att möjliggöra en fortsatt utveckling, som den 
vi såg under 1990-talet vad gäller att transporter blir bil-
ligare. Det är min framtidsbild, avslutade Björn Nykvist.

Rebecka Milestad, agronom och docent vid avdelningen 
för strategiska hållbarhetsstudier på KTH, har tittat på att 
göra livsmedelssystemet mer hållbart speciellt på ekologiskt 
lantbruk. 

Hon konstaterade att maten har blivit en handelsvara 
och att vi koncentrerar makten över maten på färre händer. 

Med billig energi kan maten transpor-
teras runt om i världen.

För några år sedan talade man, en- 
ligt Rebecka Milestad, om ”Foodmiles”, 
hur långt produkterna hade åkt med 
likhetstecken till hur hållbara produk-
terna är. Man talade om ”Food from 
anywhere”, d v s hur lite man vet om 
hur livsmedlet har producerats. Nu ta-
lar man om ”Food from somewhere” 
med en återkoppling till lokala krets-
lopp, där lantbrukare och konsumenter 
försöker hitta tillbaka till varandra. Man kapar mellanhän-
der och transporter så mycket som möjligt. Som exempel på 
detta nämnde hon ”Bondens egen marknad” som i Sverige 
har en regel att maten bara får ha åkt 25 mil från produk-
tionsplatsen. Hon nämnde också REKO-ringar som går ut 
på att man säljer och köper på Facebook och möts på en 
förutbestämd plats och får det man har handlat. 

Bondemarknader och liknande innebär att transpor-
terna blir kortare men det blir inte nödvändigtvis mindre 
koldioxid per produkt. Sämst är att ta bilen och åka till en 
gårdsbutik utanför stan.

Direkthandeln mellan producenter och konsumenter 
innebär också att en större del av produktens säljpris ham-
nar hos producenten och pengarna snurrar därmed mer lo-
kalt eller regionalt. Konsumenter får också en större möjlig-
het att lära sig om och förstå livsmedelsproduktion. Både 
konsumenter och lantbrukare uppskattar att handla på det 
här sättet och det skapar en samhörighetskänsla. Men det 
skapar också ganska mycket merarbete för lantbrukarna. De 
ska inte bara producera gurkorna utan även tvätta, förpacka, 
transportera och sälja dem.

Enligt Rebecka Milestad sker mellan hälften och åttio 
procent av ett livsmedels klimatpåverkan när det produceras 
på gården. Produktionssystemet för mat är därför viktigare 
än transporterna vad gäller miljöpåverkan.

Även Claes Johansson, chef för hållbar utveckling hos 
Lantmännen, konstaterade att jordbruket är den viktigaste 
delen av livsmedelskedjan, men det är också där den största 
nyttan skapas, påpekade han.

Lantmännen har årligen leveranser till 23  000 leve-
ransadresser och 8 000 hämtningar, framför allt spannmål. 

Totalt hanterar Lantmännen årligen 
7,5 miljoner ton – 40 procent foder 
i bulk, 35 procent spannmål och 25 
procent förnödenheter på flak.

Utvecklingen har gått från fler 
till färre anläggningar, men trans-
portbehovet har inte minskat. Ökad 
andel fossilfria drivmedel har dock 
minskat utsläppen, enligt Claes 
Johansson.

Utifrån erfarenheter från coro-
napandemin har Lantmännen börjat 
titta på säkerheten i logistikflödena. 

– Det här är själva blodomlop-
pet i svensk livsmedelsindustri och 
svenskt lantbruk. Vi ser över våra 
värdekedjor och gör dem mer ro-

Björn Nykvist. Foto: 
Thorleif Robertsson/
SEI.

REKO-ringarna går ut på att man träffas på bestämd plats för att sälja och köpa lokalproducerade varor. 
Foto: Kaputin [CC BY-SA 4.0].

Rebecka Milestad. Foto: 
Fredrik Persson/KTH.
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busta och kanske med mer lokala och 
regionala lösningar. Det är inte bara en 
svensk fråga utan gäller också andra  
marknader där vi agerar. Det är utma-
ningar som också gäller andra bran-
scher och sektorer. Man diskuterar 
dessa frågor på ett litet annat sätt nu än 
under den gängse utveckling som har 
pågått en ganska lång period, avslutade 
Claes Johansson.

Åsa Domeij, hållbarhetschef på 
Axfood, gav praktiska perspektiv från 
dagligvaruhandeln. Mycket handlar 
om fossilfria drivmedel för lastbilar 
men också om lager.

Det sker nu väldigt stora investe-
ringar i lager eller logistikcentra, be-
rättade Åsa Domeij och tog Bålsta som 
exempel. Där bygger Axfoods logistik-
bolag Dagab ett gigantiskt automatla-
ger, 30 meter högt och med en golvyta 
motsvarande 15 fotbollsplaner. Man 
når flera miljoner människor därifrån 
med ett ganska kort transportavstånd 
till butiker men också direkt hem till 
folk via e-handel. 

Transporterna ställs om så att man försöker bli obero-
ende av diesel, konstaterade Åsa Domeij. För att sprida ris-
kerna med olika bränslen har Axfood ett mångfaldsmål och 
satsar på olika bränslen som inte har fossil råvara. Samtidigt 
har de olika samarbeten, till exempel med Scania om tunga 
lastbilar. Nu går elektrifieringen snabbare än vi trodde för 
ett eller två år sedan, enligt Åsa Domeij.

– Samtidigt är det stort intresse för det lokala. Ursprung 
och identitet hamnar på första plats, när man ber kunder 
rangordna faktorer. REKO-ringar har exploderat och frå-
gan är hur det påverkar transporterna? Tar man bilen och 
åker ett par mil till utlämningsstället, så är det ju ingen 
höjdare. Vi har dels en drift mot småskalighet och så har 

vi något annat som driver mot storskalighet. Det är ganska 
spännande och borde vara mumma för forskare, konstate-
rade Åsa Domeij.

Den omställning som sker till fossilfria drivmedel 
innebär flera utmaningar. En är halvledarbristen. Axfood 
har beställt tjugo nya lastbilar men får dem först 2022. 
Laddkapaciteten är en annan utmaning, liksom räckvidden 
på tunga lastbilar, som går på el. De som går på flytande 
biogas går däremot att köra långt, berättade Åsa Domeij. 

E-handeln fick en otrolig skjuts under pandemin med 
en riktig explosion bland 70-pluskunderna. Men hur e-han-
deln utvecklas framöver är ovisst och om e-handeln ökar 
eller minskar transporterna finns delade meningar om. Den 
som tidigare tog cykeln för att handla och nu beställer en 
lastbilstransport, ökar transporterandet. I bästa fall kan ju 
bekvämligheten att handla på nätet innebära att man gör sig 
av med bilen. På landsbygden, där man skulle ha störst nytta 
av e-handel, blir den väldigt svår att få lönsam, konstaterade 
Åsa Domeij. 

Effektiv logistik för lokala leverantörer är också en ut-
maning. Många kunder vill få tillgång till mer lokala pro-
dukter och många bönder vill gärna leverera lokalt. Men det 
är svårt att få till dessa logistiklösningar, sade Åsa Domeij.

En annan oväntad utmaning är körkortsreglerna. De 
försvårar att använda små distributionsbilar inne i städerna 
och därmed undvika koldioxid och andra utsläpp. Med bio-
gastank eller batteri blir bilarna tyngre än 3,5 ton och kan 
inte köras med vanligt B-körkort och det blir svårt att få 
tag på chaufförer, enligt Åsa Domeij, som hoppas på att en 
sittande utredning löser den frågan.

Med ett leende avslutade Åsa Domeij: 
– Det finns svenska blåbär i våra och konkurrenternas 

butiker – men de kostar hundra kronor kilot.

Sluta köpa flygtransporterat 
Varför köpa flygtransporterade torra sparris utanför säsong, 
när man kan köpa godare frysta, undrade Åsa Domeij under 
den efterföljande diskussionen, som mest handlade om hur 
man som konsument kan minska klimatpåverkan.

Hon berättade också att en hel 
del av transporterna från Italien går 
på tåg, eftersom det är dyrt med 
lastbilstransporter genom Tysk-
land. Tågtransporter har dock ökat 
i kostnad, enligt Stefan de Vylder, 
som kraftigt avrådde från inves-
tering i höghastighetståg. Det blir 
som med Göta kanal, föråldrat när 
det är klart, ansåg han.

Köp inte för mycket utan an-
vänd maten, var också ett råd från 
Åsa Domeij. Men mest avrådde hon 
från att ta bilen bara för att handla 
mat.

Claes Johansson. Foto: 
Johan Olsson.

Lantmännen har ca 8 000 hämtningar av framförallt spannmål per år. Foto: Lars Helgstrand.

Sammankomsten Vart är vi på väg? finns dokumenterad här: https://www.ksla.se/aktivitet/vart-ar-vi-pa-vag/

Åsa Domeij. Foto: Lars 
Helgstrand.
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Livsmedelsstrategin är en viktig grund, men en robust 
livsmedelsberedskap kräver mer än att genomföra strate-
gin. Det slog ämnesrådet Kierstin Petersson Grawé från 
Näringsdepartementet fast. Hon lyfte bland annat behovet 
av lagerhållning vid avbrott och störningar. Regeringen har 
givit Livsmedelsverket och Jordbruksverket flera uppdrag 
som handlar om att stärka livsmedelsberedskapen.

Beroende och sårbarhet
Generaldirektör Annica Sohlström, Livsmedelsverket, och 
generaldirektör Christina Nordin, Jordbruksverket, redo-
gjorde för att myndigheterna arbetar med branschöver-
enskomna åtgärder för att skapa ökade förutsättningar att 
säkerställa flödet i livsmedelskedjan vid en allvarlig brist-
situation. Myndigheterna ska också gemensamt analysera 
totalförsvarsviktig verksamhet och livsmedelskedjans bero-
enden och sårbarheter.

Ömsesidiga beroenden var något som också enhetschef 
Fredrik Stany, Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap, tog upp. Myndigheterna och företagen behöver 
gemensamt diskutera bland annat leveransförmåga, pro-
duktion, sårbarheter och kritiska beroenden. Det beror på 
att samhällets försörjning i stor utsträckning vilar på före-
tagens förmåga att leverera varor och tjänster. Såväl ett 
samarbete med näringslivet som internationell samverkan 
utvecklas nu successivt.

Sveriges livsmedelsberedskap från jord till bord
Är vår beredskap god och är Finlands sak vår? Den 28 oktober 2021 arrangerade Jord-
bruksavdelningen ett välbesökt hybridseminarium på temat Sveriges livsmedelsbered-
skap från jord till bord. Text: MARTIN ALLARD

Finland som förebild
Under pandemin har blickarna vänts mot Finland och ett 
till synes väl utvecklat försörjningssystem. Livsmedels-
försörjning är ett av sju områden i den finländska försörj-
ningsberedskapsorganisationen. Det berättade direktör 
Axel Hagelstam, Försörjningsberedskapscentralen i Fin-
land. Målet med verksamheten är att samhället ska fung-
era och livet fortsätta så störningsfritt som möjligt också i 
krissituationer.

I en färsk rapport som jämför det finländska och svens-
ka systemet konstaterar författarna att Sverige har myck-
et att lära av Finland. Mackleans vd Peter Normark och 
konsult Jenny Asplund presenterade rapporten Avsikter: 
Livsmedelsförsörjning och krisberedskap som har tagits fram 
med stöd från LRF och Lantmännen. Rapporten innehåller 
flera förslag för att utveckla den svenska krisberedskapen.

Seminariet avslutades med reflektioner och diskus-
sion utifrån den svenska livsmedelsvärdekedjan. En panel 
bestående av vd Thomas Isaksson, Lantmännen Finland 
Färskbröd, styrelseledamot Lena Åsheim, LRF, styrelse-
ordförande Lars Appelqvist, Livsmedelsföretagen, samt 
styrelseledamot Klas Balkow, Svensk Dagligvaruhandel, 
delgav lantbrukets, livsmedelsindustrin och dagligvaru-
handelns perspektiv. I panelen uttrycktes en bred samsyn 
om att alla goda krafter behövs för att stärka Sveriges livs-
medelsberedskap.

Seminariet finns dokumenterat här: https://www.ksla.se/aktivitet/sveriges-livsmedelsberedskap-fran-jord-till-bord/



9KSLA Nytt & Noterat   •   nr 4  2021

Det som skogsskötaren klassar som skadegörare är en del av 
de naturliga processerna som alltid pågått i skogsekosystem. 
Det ”nya” är att skadegörare fått ökad uppmärksamhet ge-
nom spektakulära händelser som stormar, skogsbränder och 
stora granbarkborreangrepp.

Aktiv skogsskötsel minskar 
risker för skogsskador
KSLA:s Skogsskadekommitté arrangerade den 10 november en digital workshop på 
ämnet Skogsskötsel för skogens hälsa. Övningen, som modererades av Ola Kårén från 
SCA, bevistades av 39 deltagare som uttryckte stora förväntningar om inspiration, 
utvecklade idéer och praktiska erfarenheter. Text: ERIK NORMARK

Klassificering av skogsskadegörare
Skogsskadegörare kan, liksom mycket annat, klassificeras 
på olika sätt. Ett vanligt är att indela dem i biotiska och 
abiotiska där de biotiska är de biologiskt betingade som 
exempelvis törskatesvamp, rotröta eller granbarkborre, me-
dan de abiotiska är betingade av storheter som bland andra 
storm, brand, snöbrott, översvämning, ras eller skred.

En helt annan uppdelning bygger på hur de uppträder 
eller deras dynamik.

Utbrott kan exemplifieras med granbarkborre eller 
skogsbränder. Utmärkande för dessa är att stora ekonomis-
ka värden försvinner på kort tid. De brukar vara mycket 
attraktiva att skildra i media med efterföljande politiska 
insatser som vanlig bieffekt.

Andra skadegörare kan benämnas som kroniska, som 
exempelvis rotröta eller viltskador. Som namnet antyder är 
det skador som pågår för jämnan, vilket är försåtligt ur två 
aspekter. De är medialt fullständigt ointressanta och skogs-
skötarna vänjer sig vid skadebilden och underförstått är de 
normala och inget man kan göra något åt. Politiska åtgärder 
lyser i allmänhet med sin frånvaro. Det är mycket olyckligt 
då de på lång sikt sannolikt utgör det största hoten mot 
rikets skogar.

Slutligen i denna indelning har vi de invasiva och bland 
dem kan vi som exempel nämna algsvampen al-Phytophtera 

Föreläsare under dagen
Jan Stenlid, SLU: Skogsskötsel för att motverka skador. 
Hur kan vi möta de många utmaningarna?
Johanna Boberg, SLU: Nya skadegörare och risker – hur 
kan skogsskötsel påverka?
Märtha Wallgren, Skogforsk: Skogsskötsel för minskade 
betesskador.
Anders Granström, SLU: Påverkar val av trädslag och 
beståndsskötsel risken för brand?
Clas Fries, Skogsstyrelsen: Minska skaderisken med 3T – 
Trädslag, Tidpunkt, Täthet.
Carl Appelqvist, Skogsstyrelsen: Möjligheter och risker 
med hyggesfritt skogsbruk.

Dagen avslutades med en workshop där deltagarna bland 
mycket annat dryftade behoven av forskning, långlig-
gande försök, aktiva skogsägare, riskanalyser, skogsträds-
förädling och resistens samt målkonflikter i fråga om 
älgstammens storlek och skogsbruket.

Foto: Ola Kårén.
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och lärkborre. De 
får ofta stor medi-
al uppmärksamhet 

då de bådar kata-
strof och det är ett bra 
tema för våra medier. 

De invasiva arternas 
farlighet klassificeras i 

en riskbedömning enligt 
internationella standarder 

och riktlinjer. Däri ingår bedöm-
ningar av sannolikhet för intro-

duktion, etablering och spridning. Dessutom ingår en kon-
sekvensbedömning av möjliga utbrottsscenarior. Via SLU:s 
Riskvärdering av växtskadegörare får vi anse oss ha en viss 
kontroll över de invasiva skadegörarna vilka betraktas som 
kopplade till klimatförändringar och ökad global handel.

Vad är skogsskötsel?
Skogar har funnits i flera hundra miljoner år och således 
mycket länge före människan. De har klarat sig själva utan 
vare sig skötsel eller vård. Skogsskötsel kan sägas vara den 
verktygslåda skogsskötaren använder då hen upplever att 
de skogar som förvaltas i någon aspekt inte möter ägarens 
förväntningar. Det kan röra sig om för låg tillväxt, fel träd-
slagsblandning, för klena träd, för dåliga förutsättningar 
för biologisk mångfald, för dåliga estetiska värden eller – 
kopplat till dagens ämne – för dålig motståndskraft mot 
skadegörare. Skogsskötaren får se sig om efter lämpliga 
verktyg i lådan och situationer kan uppstå när lämpligt 
verktyg saknas – nya verktyg måste då uppfinnas med vars 
hjälp skogsskötaren kan forma framtidens skog så att den 
möter ägarens förväntningar.

Det finns ingen standardlösning som minskar risken för 
alla förekommande och framtida skogsskador. En generell 
lösning som har bäring på ett stort antal skadegörare är 

Lärkborre (Ips Cembrae). Foto: 
Udo Schmidt [CC BY-SA 2.0].

emellertid att kontinuerligt över skötselns omloppstid redu-
cera stamtätheten så att konkurrensen mellan träden mins-
kar. Vitala och växtkraftiga träd kan i högre utsträckning 
stå emot skador av olika slag jämfört med mycket gamla 
träd eller undertryckta träd som lider brist på näring, ljus 
och vatten. Ett besvärande undantag är här rostsvamp, som 
exempelvis törskate. Den föredrar vitala värdväxter. 

Mer specifikt kan hantering av lövträdsbestånd i land-
skapet ha effekt på framtida bränders förlopp då lövförna 
brinner dåligt och kronbrand är mycket ovanligt oavsett 
årstid.

Ändrade metoder kan förändra skadeläget
Viltskadorna hanteras i en annan gren av skogsskötseln – 
viltförvaltningen. Den fungerar för närvarande inte som 
tänkt och fordrar politiska lösningar. Parterna (skogsägare 
och jaktintresserade) förmår inte själva finna lösningar på 
de problem som viltbetestrycket medför och som allvar-
ligt hotar skogens tillväxt och dess biologiska mångfald. 
Viltolyckor på vägarna är också en del av problematiken. En 
betydelsefull åtgärd på mer detaljerad nivå är att noggrant 
undvika att lövträd övertoppar tallar i ungskogsfas genom 
röjning i god tid (vid cirka 3 meters höjd på huvudstam-
marna). 

Användning av hyggesfria metoder kan ha bäring på 
hantering av skogsskador, men forskningen har inte kom-
mit så långt med att utreda detta än. I vilken utsträckning 
hyggesfria brukningsmetoder kan bidra till lösningar vet vi 
ännu inte. Omfattningen av hyggesfria metoder är fortfa-
rande mycket blygsam, men en ökning är önskvärd för mer 
variation i landskapet, större skönhetsvärden i skogen, ökad 
riskspridning och för att få nya erfarenheter.

Jag skulle vilja gå så långt som att säga att källan till 
många av våra nuvarande skogsskadeproblem är bristen på 
modernt skogsbruk. Jag menar att det finns en betydande 
förbättringspotential hos många av landets cirka 330 000 

Viltskadorna hanteras i en annan gren av skogsskötseln – viltförvaltningen.Skogsskötsel kan sägas vara den verktygslåda skogsskötaren använder.
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Workshopen Skogsskötsel för skogens hälsa finns dokumenterad här: https://www.ksla.se/aktivitet/skogsskotsel-for-skogens-halsa/

äthet – stamantal

3T – ett enkelt koncept för att göra 
rätt vid föryngring och beståndsvård

rädslag – ståndortsanpassning

idpunkt – beståndshöjd

3T rör sig om ståndortsanpassning, 
bästa möjliga odlingsmaterial, röj-
ning, första gallring och andra gall-
ring i rätt tid och till rätt täthet samt 
föryngringsavverkning i tid. Vid åt-
gärderna ges tillfälle att skapa aktiv 
naturhänsyn som ”fyller på” den 
skötta skogens brist på viktiga eko-
logiska strukturer som exempelvis 
döda träd och skadade träd. Bilden 
längst ned visar ett träd medvetet 

skogsägare genom att de engagerar sig djupare i klövvilt-
förvaltningen, skaffar det bästa möjliga skogsodlingsma-
terialet, ser till att föryngringarna går till så att en hög 
andel av plantorna överlever och växer bra; att de röjer 
och gallrar i rätt tid till rätt täthet, behandlar mot rotröta 
med pergamentsvamp och att de föryngringsavverkar i så 
god tid att träden inte förlorar sin vitalitet då de passerar 
ca 25 meters höjd. 

Skogsstyrelsen driver för närvarande en kampanj 
”Smart skogsbruk” som bland mycket annat syftar till att 
informera om skogsskötsel som ger skog rustad för kli-
matförändringar och andra framtida osäkerhetsfaktorer.

katat av skördarföraren, d v s att barkfläkning är gjord för att skapa ett lång-
samtväxande träd med rikligt kådflöde. Det gagnar den biologiska mångfal-
den. Ur Clas Fries presentation, foton: Erik Normark.
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Stockholms universitet, där Karin Åhman är professor i statsrätt. Foto: Holger Ellgaard [CC BY-SA 3.0].

Samtalsledare var Karin Åhman, professor i statsrätt vid 
Stockholms universitet och ledamot i KSLA. Sju ytterli-
gare forskare med unik kompetens inom rättsekonomi, 
fastighetsvetenskap, fastighetsrätt och konstitutionell rätt 
från Lunds, Uppsala, Linköpings och Stockholms univer-
sitet samt Kungliga Tekniska Högskolan och Näringslivets 
forskningsinstitut Ratio deltog i mötet. 

Pågående forskningsprojekt
Några exempel på pågående forskningsprojekt inom ämnes-
området är:

Projektet ”Vem äger naturen” utgår från skillnaden 
mellan fastighetsrätt och miljörätt. Den förra har sin ut-
gångspunkt i äganderätten med dess ansvar och begräns-
ningar i förhållande till grannen, samhället och nyttjaren. 
Fastighetsrätten har en nationell särart och är av mycket 
hög ålder. Miljörätten är betydligt nyare och internationellt 
färgad. Den har sin utgångspunkt i resursutnyttjandet och 
i naturen som en ändlig resurs och handlar mer om ansvar 
gentemot samhället. I projektet ställs frågor om systematik 
i behandlingen av äganderätt och naturvärden.

Ett annat forskningsprojekt handlar om utvinning av 
mineraler. Den svenska lagstiftningen innebär en kraftig 
inskränkning av markägarens rättigheter i och med att fas- 
tighetsägarens medgivande inte krävs för undersöknings-
tillstånd. Projektet undersöker frågan om kommersiella in-
tressen kontra äganderättsskyddet.

Forskning om

I oktober 2021 genomfördes på initiativ av KSLA:s tidigare äganderätts- 
projekt ett rundabordssamtal på temat ”Forskning om äganderätten 
och de gröna näringarna” på KSLA. Syftet med rundabordssamtalet var att 
få en bild av den forskning som för närvarande bedrivs inom detta område 
och vilka behov av ytterligare forskning som finns. Text: MARIANNE ERIKSSON

äganderätten och de gröna  
näringarna

Skogsstyrelsens tillämpning av 
artskyddet, kopplat till avverknings-
anmälan, har undersökts i ett forsk-
ningsprojekt. En omsvängning i till-
lämpningen skedde 2015/2016 och 
den initierades inifrån myndigheten. 
I praktiken innebar detta att en myn-
dighet ”stiftade lag”. Inom projektet 
analyserades även drivkrafterna bakom förändringen.

Forskning pågår också om äganderättsbegreppets om-
fattning och avgränsning, dess objekt och subjekt samt rät-
tighetsregimer. Ett annat tema handlar om intrång i ägan-
derätten i form av legala inskränkningar, markåtkomst och 
rådighetsinskränkningar, egendomsskydd samt effektivitet 
och legitimitet. Ett tredje tema tar upp ersättningsfrågor: 
när ersättning ska utgå, vem som ska ersättas, vad som ska 
ersättas samt ersättningsnivåer.

Fortsatta forskningsbehov
I samtalen om fortsatta forskningsbehov framkom bland 
annat följande:

Den rättsekonomiskt inriktade forskningen inom na-
tionalekonomi, ekonomisk historia, statsvetenskap med 
flera discipliner är numera tunn. Äganderättens ställning 
utifrån olika perspektiv är värd att undersöka djupare. Den 
har stärkts på flera områden (byggnadslagstiftning, ersätt-
ningsrätten, fastighetsskattens borttagande) medan in-
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KSLA:s äganderättsprojekt pågick 2018–2020. Projektets syfte var Ökad kunskap om den privata äganderätten och dess be-
tydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta. Projektet resulterade bland annat i skriften ”Äganderätten 
och de gröna näringarna”, se KSLAT nr 5-2020: https://www.ksla.se/pdf-meta/kslat-5-2020-aganderatten/. 

skränkningarna ökat på andra håll. En intressant fallstudie 
skulle kunna handla om områden där regleringar ligger i 
flera lager på varandra utan att någon verkar ta ansvar för 
helheten. 

Ett annat intressant ämnesområde är fastighetsbild-
ningslagens styrning av strukturen inom de areella näring-
arna. Bakom fastighetsbildningslagen ligger tankar från 
1950-talet men sedan dess har fastighetsstrukturen och 
företagsstrukturen alltmer glidit isär. 

Större forskningsinsatser behövs inom det spännings-
fyllda området näringsfrihet och miljörätt. En fråga hand-
lar om miljöbalkens konsekvenser för den enskilde verk-
samhetsutövaren, bland annat hur tillståndsprocesserna ser 
ut. Långa processtider skapar stor osäkerhet och därmed 
sjunker äganderättens värde. Miljöbalken har fokus på mil-
jökonsekvenser och beaktar inte andra konsekvenser. En 
bredare bedömning kan tyckas vara nödvändig i många 
sammanhang, och då rör det sig i många fall om politiska 
frågor i stället för domstolsfrågor. Hur var lagstiftningen 
tänkt att fungera och hur har den faktiskt fungerat?

Tillämpningen av lagar och regler är ett viktigt forsk-
ningsområde, som kräver bred kompetens (sociologer, rätts-
sociologer, statsvetare med flera). För att nå säkra slutsatser 

om drivkrafterna bakom förändringar, som inte sker i själva 
lagstiftningen utan i tillämpningen av den, krävs en annan 
typ av forskning än den gängse inom nationalekonomi och 
juridik. För att komma åt vad som verkligen händer fordras 
intervjuer och fallstudier. En frågeställning är vilka intres-
sen som kan göra sig gällande om riksdagen fattar detalje-
rade beslut jämfört med situationen där besluten är vaga och 
detaljregleringen överlämnas till myndigheter. 

Sist men inte minst är det viktigt att undersöka påverkan 
från EU-rätten och internationella konventioner. EU-rätten 
stärkte tidigare äganderättens ställning i Sverige, men är nu 
är på väg att få ett motsatt inflytande. Århuskonventionens 
förändrade tillämpning är en annan viktig fråga att studera. 
Forskning behövs också om hur äganderätten ska utformas 
för att främja långsiktigt tänkande och handlande i framti-
dens cirkulära ekonomi.

Rundabordssamtalet avslutades med att Karin Åhman 
tackade deltagarna för ett mycket givande samtal och hop-
pades att äganderättsfrågorna även fortsatt ska finnas på 
deras forskningsagenda. Även inom KSLA behöver frågan 
om äganderätten som drivkraft för de gröna näringarnas 
utveckling hållas levande.

Ansök
senast

15 januari 
2022!
Mer info: ksla.se

KSLA utlyser

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

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

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

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

• för upplysning i nykterhetsfrågor samt stöd till drogbekämpning.

Studiestipendier, bidrag till klassresor eller bidrag till studier utomlands delas 
inte ut. Inte heller bidrag för deltagande i konferenser eller kortare utbildnings-
kurser eller till medicinsk forskning. 

Bidrag delas inte ut för löpande kostnader, d v s där bidraget endast syftar till 
att för viss period täcka en återkommande kostnad. Maxbelopp för vetenskaplig 
ansökan är 100 000 kr.
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Det var ett spretigt möte. Men ordet spretigt ska här ses 
positivt. För skogen är komplex, det finns inga enkla san-
ningar. 

Fakta vs värderingar
Många ser en debatt som en duell där man slår varandra i 
huvudet med fakta. För att KSLA ska komma rätt i skogs-
debatten måste vi inse att en debatt egentligen ytterst säl-
lan handlar om fakta, det är nästan alltid värderingar som 
driver debatten. 

Debatten om skogen handlar bara ytligt om vetenskap, 
menade till exempel Erland Mårald. Det finns ingen kon-
sensus om vad som är ett bra skogsbruk. Frågan är därför 
inte ”hur vet du det?”, utan mer ”varför tycker du så?”. Fakta 
är inte allt – det finns en anledning till att vi har demokrati, 
sade han lakoniskt.

Karin Perhans var inne på samma linje: kunskap säger 
hur något är, inte vad som viktigast eller vad som behöver 
göras. Och ingenting om prioriteringar och avvägningar. 

Samma fakta kan användas med 180 graders skillnad. 
Vi måste prata om hur vi tolkar kunskapen. Vi måste vara 
öppna och tydliga med vilka värderingar vi har, menade 
hon.

Men objektiva fakta är fortfarande viktiga, tyckte 
Anders Wejryd. Spretiga fakta omöjliggör en bra diskus-
sion. KSLA kan här ta en roll för att ”level the field”, alltså 
jämna ut spelplanen så att alla utgår från ungefär samma 
faktagrund. 

Preses Jan Fryk var i sin avslutning också inne på frågan. 
Merparten av ledamöterna är i dag naturvetare, sade han. 
Det kan vara svårt för oss att ta till oss att känslor och vär-
deringar är viktigare än fakta. 

KSLA kan göra skillnad i skogsdebatten!
KSLA kan definitivt bidra till en mer konstruktiv skogsdebatt. Det var ”ta-hem-budskapet” 
från Skogsavdelningens överläggning den 11 november. Men det handlar inte om att på-
dyvla omvärlden ”rätt” fakta. Nej, KSLA:s roll ska vara att erbjuda en oberoende plattform 
för respektfulla möten mellan olika åsikter. Text: CARL HENRIK PALMÉR Ι Foton: YLVA NORDIN

Kort om mötet
Så kan KSLA bidra till en mer konstruktiv skogsdebatt var temat för Skogsavdelningens höstsammankomst. Det var Skogsavdelning-
ens första fysiska möte sedan pandemin startade. Det var många glada återseenden i foajé och Oscars Källare. Men det var också 
många som valt att följa överläggningen på nätet. Det blev tyvärr ingen riktig succé. Tekniken strulade och de nätanslutna kunde inte 
se presentationerna. Men de kunde i alla fall höra de intressanta inläggen och medverka på chatt så det blev i alla fall ”ganska bra”. 

Moderator var Johan Kuylenstierna, klimatdebattör, ordförande i Klimatpolitiska Rådet och styrelseledamot i bland annat Sveaskog 
och WWF. 

Mötet började med fyra inspirationsföredrag av KSLA-ledamoten Erland Mårald, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, KSLA-
ledamoten Henrik Ekman, vetenskapsjournalist, Kerstin Dafnäs, ordförande för det kvinnliga nätverket Spillkråkorna och Anders Wej-
ryd, f d ärkebiskop. 

Därefter var det diskussion som inleddes av de tre KSLA-ledamöterna Christer Segerstéen, tidigare ordförande i Södra, fil.dr Karin 
Perhans och fil.dr Lars-Erik Liljelund. 
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Komplexa mål
Det är inte konstigt att det blir bråk i skogen, sade Anders 
Wejryd. En orsak är ju att vi alla har komplexa mål. För 
gamla tiders skogsägare skulle skogen ge vedbrand, skogs-
bete, tjära, träkol och timmer. Dagens skogsägare har också 
många andra mål än enbart de kortsiktigt ekonomiska. Till 
och med aktieägare kan ha andra mål än pengar, sade han 

Och så gav han ett exempel: i 46:e kapitlet i Kyrko-
ordningen sägs att prästlönetillgångarna, där kyrkans sko-
gar ingår, ”ska förvaltas så effektivt som möjligt... så att de 
ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning... på ett etiskt 
försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande 
värderingar”. Det är alltså en blandning av ekonomiska och 
etiska mål, menade han. Det är inte lätt att objektivt opti-
mera förvaltningen då. 

Alltför homogena ledamöter?
Från början var KSLA:s narrativ enkelt och entydigt, mena-
de Erland Mårald. Det handlade om att utveckla jord- och 
skogsbruk. Alla ledamöter ställde upp på ungefär samma 
normativa mål. I dag är världen mer komplex. På sikt måste 
vi få in ledamöter med olika bakgrund, män, kvinnor, unga, 
gamla och med olika ståndpunkter. Genom att vidga den 
normativa blicken kan vi bli en mer balanserad plattform 
för debatt, sade han. 

Eller med Karin Perhans ord: vi måste bredda rekryte-
ringsbasen för KSLA. Vi måste få in samhällsvetenskap-
liga, humanistiska sociala och kulturella aspekter. 

Meningsfulla samtal
Anders Wejryd redogjorde för hur kyrkan hanterade frå-
gorna om kvinnliga präster och samkönade äktenskap. Det 
här var saker som berörde och engagerade många, sade han. 
Vi insåg att det var bättre att dra in för många motstridiga 
intressen i processen än för få. Vi genomförde hearings med 
korta, förberedda inlägg och förberedd opposition. Det gav 
alla aktörer nyttiga perspektiv. 

Som en illustration till betydelsen av samtal visade ve-
tenskapsjournalisten Henrik Ekman ett inslag från Aktuellt 
i början av 1990-talet. Det var Södra som träffade tyska 
Greenpeace ute i skogen på Hamra Gård, Östergötland. 
Det blev dialog, allt blev mycket bättre, sade han. 

Ägaren till Hamra Gård, Christer Segerstéen, kunde 
bara instämma: i början av 1990-talet kallades svenskt 
skogsbruk för ”taiga terminators” av tyska Greenpeace. 
Skogsbruket skulle vara Kalschlagfrei, alltså kalhyggesfritt. 
Kritiken var hård och det talades om köpbojkott. Det här 
håller inte, sade vi på Södra, vi måste upp ur skyttegravarna. 
Så jag bjöd in dem och vi fick i gång en dialog som sedan 
fortsatte. Vi litade på varandra och fick 20 år av lugn. 

Ta kritiken på allvar
Skogsbruket måste ta kritiken på allvar, sade Henrik Ekman. 
Man måste sluta låtsas att det inte finns några problem. 
Genomskinlig argumentation lurar människor och förfelar 
sitt syfte, sade han och gav några exempel: ”Avverkningar 
härmar naturen”, sade skogsbruket på 1970-talet. Men det 
är ju inte sant. Storm och skogsbrand liknar inte hyggen. 
”Bra skog har fått hjälp av människan”, var en annan slogan. 
Det är kanske delvis sant, men all bra skog har definitivt 
inte fått hjälp av människan, menade han. 

Det fortsätter på samma sätt i dag. Allmänheten är upp-
rörd över alla hyggen och branschen svarar: ”För varje träd 
vi avverkar planterar vi nya.” Det är ett icke-svar på en icke-
fråga, sade han. 

Vad kan då KSLA göra?
Det är en förvirrad debatt i dag med många olika fakta, 
sade Kerstin Dafnäs. Någon har beskrivit TV-programmet 
”Slaget om skogen” som ”ett utslängt 2 000-bitars pussel”. 
Kan inte KSLA hjälpa oss lägga pusslet? 
KSLA kan också hjälpa oss med konkreta råd för hur vi 
ska bedriva ett hållbart skogsbruk. Det är ju den viktigaste 
frågan för oss i Spillkråkorna. 

Hon uppmanade KSLA att noga tänka igenom vad man 
egentligen vill i debatten. 
1. Vilket syfte har man med ett engagemang? 
2. Vilken målgrupp? Vilka vill ni prata till/med? Skogs- 

ägare? Miljörörelsen? 
3.  Vilken debattplats? Riksmedia? Sociala media? Andras  

forum eller egna forum? 

Christer Segerstéen menade att KSLA kan spela viktig roll 
som oberoende aktör och samla olika åsikter för diskus-
sion och dialog. Vi måste ha respekt för att det finns olika 
uppfattningar. 

Lars-Erik Liljelund var inne på samma linje. KSLA står 
för integritet och oberoende. Det är svårt att hitta sådana 
plattformar. Men – varnade han – miljörörelsen betraktar 
nog inte alltid KSLA som helt oberoende.

Avslutningsvis – inget nytt under solen
Många nu aktiva kanske upplever skogsdebatten som ex-
tremt aggressiv och polariserad. Kanske kan då Henrik 
Ekmans ord vara en tröst. Skogsdebatten var minst lika 
intensiv på 1970-talet, sade han. Sedan blev det en lugnare 
period, men nu är vi på gång igen. 

Eller med Lars-Erik Liljelunds ord: dagens debatt kan-
ske inte är så unik. Det går i 25-årsintervall. Och i grunden 
är det väl positivt att det uppstår diskussion. Det visar att 
det finns ett engagemang för skogen hos svensken. 
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Nya ledamöter 2021
Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 11 november 2021 val-
des totalt 21 nya ledamöter in. I och med de nya invalen har akademien idag 531 svenska 
och 179 utländska ledamöter, totalt 710 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter. De ny-
invalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 210:e högtidssammankomst 
i Stockholms Stadshus den 28 januari 2022.

Så såg det ut i Stadshuset senast det begav sig (2020). Foto: Erik Cronberg.

Allmänna avdelningen
Christina Allard, född 1971, är docent i rättsvetenskap vid 
Luleå tekniska universitet. Hennes forskning rör markan-
vändning, miljöfrågor, rennäring och urfolkens rättigheter. 
Vid sidan av sin forskning medverkar Christina Allard även 
aktivt i samhällsdebatten och i samarbetsprojekt mellan 
forskare och praktiker både i Norden och internationellt. 
Hon är bland annat väl insatt i den konfliktfyllda utveck-
lingen i Arktis, som satts i gång av klimatförändringarna.

Cissi Billgren Askwall, född 1966, är journalist och kom-
munikatör. Som generalsekreterare för den ideella fören-
ingen Vetenskap och Allmänhet arbetar hon för att främja 
öppenhet och dialog mellan allmänhet och forskare. Cissi 
Askwall brinner för att göra vetenskap och kunskap till-
gänglig för en bredare målgrupp, liksom för frågor som gäl-
ler faktaresistens, källkritik och gränssnittet mellan fakta 
och värderingar. 

Peter Fredman, född 1965, är professor i naturturism vid 
Mittuniversitetet i Östersund. Han är Sveriges ledande 
forskare inom friluftsliv och naturturism och dessutom 
programchef för forskningsprogrammet Mistra Sport & 
Outdoors, som syftar till att skapa kunskap och lösningar 
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för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Som 
disputerad skogsekonom är han väl förtrogen med flera av 
KSLA:s kärnområden, som användning av mark och vatten 
och turismens betydelse för den svenska landsbygden. 

Mikael Kivijärvi, född 1960, bosatt i Luleå, är i grunden 
biolog med fokus på den blå sektorn. Han har i hela sitt yr-
kesliv sysslat med fiskevårdsåtgärder, fiskodling och sport-
fisketurism i norra Sverige. Han har bland annat arbetat 
som fiskekonsulent och är nu vd för Hushållningssällskapet 
Norrbotten och Västerbotten. 

Catrin Molander, född 1971, är biolog och medicine dok-
tor. Hon arbetar sedan många år på Jordbruksverket med 
kris- och beredskapsfrågor, sedan 2011 som enhetschef vid 
beredskapsenheten och stabschef för krisorganisationen. 
Inom denna organisation hanterar hon såväl epizootier och 
totalförsvarsplanering som risker och sårbarhet som kan på-
verka jordbruket, till exempel svår torka. Catrin Molander 
ser livsmedelsförsörjningen som en hel kedja som behöver 
bli mer robust för att kunna hantera risker och sårbarhet i 
den samhällsviktiga livsmedelsförsörjningen. 

Anna Richert, född 1966, är hortonom och senior expert 
inom matproduktion på Världsnaturfonden, WWF. Hon 
driver frågan om hållbarhet i livsmedelskedjan som ett 
vidare begrepp som inte bara handlar om klimatåtgärder, 
utan också biodiversitet, vattenfrågor, användning av ke-
mikalier, näringsläckage och djurvälfärd. Anna Richert 
var tidigt ute då hon som anställd vid Svenskt Sigill under 
2008–2014 utvecklade klimatcertifiering för svenska livs-
medel, en banbrytande gärning som har ökat förtroendet 
för svenskt lantbruk.

Maureen Reed, född 1961, är professor vid University of 
Saskatchewan i Kanada. Hon är i grunden geograf med fo-
kus på hållbar användning av mark och vatten och har en 
professur inom ett UNESCO-program för utveckling av 
hållbar förvaltning av mark och vatten i samverkan med 
lokala befolkningar och organisationer. Hon arbetar för att 
bryta barriärer mellan ur- och lokalbefolkningar å ena sidan 
och forskning och samhälle å andra sidan, allt för att kunna 
utveckla verkligt hållbara strategier för exempelvis turism, 
skogsbruk och brandbekämpning.

Jordbruksavdelningen
Marianne Andersson, född 1962, är lantbrukare, konsult 
inom företagsledning och styrelseproffs med lång erfarenhet 
från flera större organisationer, bl.a. LRF och Landshypotek. 
Hon driver ett framgångsrikt lantbruksföretag, anlitas ofta 
för att leda föreningsstämmor och workshops, är ackredi-
terad synesman samt fastighetsvärderare med god kunskap 
om arrende- och äganderättsfrågor. Marianne Andersson 
är en mycket uppskattad kraft inom svenskt lantbruk, väl 
förankrad i svensk jordbrukspolitik och EU-frågor efter ar-
bete inom länsstyrelse, Jordbruksverket, Södra Östersjöns 
vattendelegation m.m.

Gustaf Forsberg, född 1970, är lantbrukare och konsult 
med stort engagemang i flera uppstartsbolag och har flera 
egna patent. Hans engagemang inom forskning och ut-
veckling av lantbruksrelaterad kemi och innovationsbase-
rad teknik inom spannmålshantering har givit upphov till 
flera produkter som idag marknadsförs på den europeiska 
marknaden. Gustaf Forsbergs intresse för miljö- och kli-
matfrågor har avspeglats i hans examina. Han är agronom, 
agr.dr i växtpatologi och civilingenjör inom teknisk fysik. 
Gustaf Forsberg har ett brett nätverk främst i Frankrike och 
Holland och har även ett flertal vetenskapliga publikationer 
bakom sig.

Anna-Karin Karlsson, född 1968, är livsmedelsagronom 
med mångårig och bred kompetens från mejeribranschen, 
särskilt från norrländsk mjölk- och livsmedelsproduktion. 
Hennes förankring i svenskt jordbruk med praktisk erfa-
renhet från hela livsmedelskedjan – från primärproduktion 
till produktutveckling i förädlingsledet och forskning – har 

givit henne ett omfattande nätverk och mycket god insyn 
i svensk mejeriproduktion. Anna-Karin Karlsson är idag 
hållbarhetsdirektör för Norrmejerier och s.k. work pack-
age-ledare för det Formasfinansierade kompetensklustret 
SustAinimal på SLU. 

Stefan Ljungdahl, född 1972, är agronom med husdjursin-
riktning och ägare av tre välkända jordbrukstidningar med 
tillhörande webbtjänster. Stefan Ljungdahl är upphovsman 
till flera affärsutvecklingskoncept och driver ytterligare 
företag inom IT för branschen och även hantverksmässig 
ölbryggning. Väl förankrad i branschen genom styrelseupp-
drag för bl. a. Svenska Foder och Hushållningssällskapet 
har han ett omfattande nätverk och engagemang för svenskt 
jordbruk, med särskilt intresse för företagsutveckling, och 
lyfter jord- och skogsbrukets villkor och potential. Han är 
en ofta anlitad och inspirerande föredragshållare och talare, 
uppskattad för sina analyser och sakliga argument. 

Jonas Tunestål, född 1979, är vd för KLS Ugglarps slakteri 
som framgångsrikt arbetat för att höja statusen för svenskt 
kött. Han är väl etablerad inom svensk livsmedelsindu-
stri och har ett omfattande kontaktnät inom slakteri och 
chark, i Sverige såväl som internationellt. Jonas Tuneståls 
erfarenhet sträcker sig från praktik till affärsledning och 
hans kompetens från produktions- och förädlingsledet, som 
tidigare marknads- och försäljningsdirektör, controller och 
ekonomichef till högsta affärsledning är uppskattad. Jonas 
Tunestål värnar svensk livsmedelsproduktion och deltar 
aktivt i samarbeten för ökad kompetensförsörjning i bran-
schen.



18 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 4  2021

Skogsavdelningen
Anna-Lena Axelsson, född 1968, är forskare vid institutio-
nen för skoglig resurshushållning vid Sveriges lantbruks-
universitet, SLU. Anna-Lena Axelsson har disputerat i 
skoglig vegetationsekologi med inriktning mot skogshisto-
ria vid SLU och hennes forskningsfokus är skogshistoria, 
biodiversitet och landskapsekologi. Hon ansvarar för den 
forskningsinfrastruktur som är kopplad till de nationella 
terrestra övervakningsprogrammen vid SLU där fokus lig-
ger på digitalisering och vidareförädling samt utveckling av 
öppna tjänster för att göra data lättillgängligt för forskare.  

Magnus Berg, född 1967, är chef för näringspolitiska av-
delningen vid Skogsindustrierna. Magnus Berg har gedigna 
kunskaper om skogsnäringen. De omfattar såväl privata 
skogsägares som skogsbolagens förutsättningar inom nä-
ringen. Dessutom olika aspekter på skogsbrukets och skogs-
industrins hållbarhetsarbete samt hithörande viktiga poli-
tiska frågeställningar, som klimat och biologisk mångfald 
inom Sverige och EU.

Mia Crawford, född 1972, är kansliråd på Utrikesdepar-
tementet. Mia Crawford har omfattande erfarenhet av 
internationell skogspolitik och nordiskt samarbete och 
leder samordningen av Sveriges arbete med Agenda 2030 
inom Regeringskansliet. På Utrikesdepartementet sam-
ordnar hon också Sveriges regionala samarbete kopplat till 

hållbarhet, framför allt inom Nordiska ministerrådet och 
Östersjöstaternas råd.

Hans Djurberg, född 1970, är hållbarhetschef vid SCA. 
Hans Djurberg har under 25 års tid verkat såväl praktiskt 
som strategiskt för att påverka skogsbruket och omvärldens 
syn på hur det bedrivs nationellt och internationellt. Han 
har etablerat ett mycket starkt nätverk inom industri, miljö-
organisationer, fackföreningar och bland ursprungsbefolk-
ningar.

Gunnar Lindén, född 1970, är naturvårdspolitisk expert 
vid LRF Skogsägarna. Gunnar Lindén kan både skogsbruk 
och naturvård. Han har arbetat praktiskt som inventerare av 
nyckelbiotoper och naturvärden, varit kommunekolog och 
naturvårdshandläggare vid ett par länsstyrelser. Han är 
också skogsägare och kan därigenom i praktisk verksamhet 
tillämpa det skogsbruk med god hänsyn till skogens många 
värden som han förespråkar.

Knut Øistad, född 1958, är seniorrådgivare vid Norsk in-
stitutt for bioøkonomi. Knut Øistad är mycket central i den 
norska, nordiska, europeiska och globala skogsdiskussionen, 
särskilt gällande skog och klimat där han som norsk delega-
tionsledare/förhandlare varit med i alla viktiga internatio-
nella skogs- och klimatöverläggningar de senaste 20 åren.

Pär-Gustaf Relander, född 1977, är svensk konsul i Lahti, 
Finland och driver eget skogs- och jordbruk. Han är huvud- 
ägare i Viking Malt med industriförankring i Sverige, Dan-
mark, Finland, Litauen och Polen. Pär-Gustaf Relander har 
mycket god erfarenhet av internationell livsmedelsindu-
stri, jordbrukspolitik och marknadsförutsättningar i norra 
Europa. Pär-Gustaf Relanders kontaktnät som svensk kon-
sul och inom svensk spannmålshandel är unikt.

Antti Sukura, född 1958, är professor och dekanus vid 
Veterinärmedicinska fakulteten, Helsingfors universitet, 
och administrativt ansvarig för huvuddelen av Finlands 
veterinärmedicinska forskning och utbildning. Hans över-
blick och erfarenhet inom patologi och parasitologi har gi-
vit upphov till flertalet originalpublikationer, vetenskapliga 
artiklar, handledning av åtskilliga doktorander och veteri-

närspecialistexamina kring smittsamma sjukdomar. Antti 
Sukura har en målmedvetenhet och ett stort engagemang 
som avspeglas i de förtroendeuppdrag och utmärkelser han 
erhållit.

Yngvild Wasteson, född 1959, är professor i matmikro-
biologi vid Norges Miljö- og Biovitenskaplige universitet 
och var tidigare rektor för Norges Veterinärhögskole. Hon 
har ett omfattande internationellt nätverk och betydande 
kompetens inom området livsmedelshygien och mattrygg-
het, med särskild inriktning på mikrobiologi, antibiotikare-
sistens samt riskhantering. Yngvild Wastesons framstående 
expertis inom kvalitetsvärdering av veterinärutbildning-
ar har givit henne möjligheten att företräda Norden och 
Baltikum i flertalet internationella sammanhang.

2019 års nya ledamöter har just fått sina ledamotsbrev vid 2020 års högtidssammankomst. Foto: Erik Cronberg.
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Några av 2020 års pristagare lämnar scenen. Foto: Erik Cronberg.

Vid akademiens sista sammankomst för året, torsdagen den 9 december, tillkännagjordes 
vilka som utsetts till 2022 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser 
inom akademiens områden. Kung Carl XVI Gustaf delar ut priserna och belöningarna 
vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms Stadshus den 28 januari 2022, under 
förutsättning att pandemisituationen tillåter det. 

Priser & belöningar 2022

Akademiens A.W. Bergstenpris
för att genom framstående vetenskapligt arbete, framgångs-
rikt undervisande eller jämförbar insats på det praktiska 
området ha bidragit till att väcka intresse för jordbruket el-
ler därmed förenad näringsgren.

Professor emerita Lena Gustafsson, Uppsala, för hennes in- 
satser inom naturvårdsforskning och hennes förmåga att 
engagera via kunskapsspridning. Hennes arbete har varit 
avgörande för effektivare strategier för naturhänsynen i 
skogsbruket.

Akademiens Georg och Greta Borgströms pris
för aktiv forskning eller verkande på annat sätt i Georg 
Borgströms anda, d v s inom område som har med världens 
livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna ekolo-
giska, demografiska och ekonomiska aspekterna

Biträdande professor Christel Cederberg, Harplinge, som 
på ett synnerligen framgångsrikt sätt kombinerar vetenskap-
lig forskning med praktisk fältförsöksverksamhet inom om-
rådet hållbar mat- och bioenergiproduktion. Hon är dess- 
utom en mycket uppskattad föreläsare och handledare.

Akademiens Bertebospris
till välmeriterad person som bedriver internationellt ban-
brytande forskning och utveckling inom livsmedel, jord-
bruk, djurhälsa eller ekologi.

Professor Rodomiro Ortiz Ríos, Lomma, som med an-
vändning av nya molekylära vetenskapliga metoder varit 
drivande i förädling av grödor av stor betydelse för livs-
medelsförsörjningen i Amerika, Afrika och Europa.

Akademiens kulturpris till Renborgs minne
tilldelas person som i ett brett landsbygdsperspektiv har bi-
dragit med kvalificerade och nyorienterande insatser inom 
kulturarbete och folkbildning. 

Musiker Karl Anders ”Kalle” Moraeus, Orsa, som har en 
viktig position i svensk musikkultur. Stadigt förankrad i 
landsbygdernas verklighet har han skapat ett inspirerande 
tvärdrag genom genrer och traditioner och över rurala och 
urbana kulturgränser. Kalle Moraeus gärning är folkbild-
ning, i ordets allra finaste bemärkelse.

Akademiens Guldmedalj
för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhets-
fält.

Styrelseordförande Crister Stark, Väderstad, för hans vi-
sionära arbete och insatser för att förenkla jordbrukarens 
vardag genom att utveckla lantbruksmaskiner som påtagligt 
förbättrar lantbrukets villkor. De innovativa och moderna 
maskinerna bidragit till en ändrad syn på jordbearbetning 
och såteknik, till gagn för lantbrukare över hela världen.

Akademiens Silvermedalj
för att på ett förtjänstfullt sätt ha väckt intresse för de are-
ella näringarna.

Agronom Erik Stjerndahl, Höör, som initiativrikt grundat 
och utvecklat HIR Skåne samt Borgeby Fältdagar. De år-
ligen återkommande fältdagarna har blivit en publik succé 
som starkt bidragit till att intresset för lantbruk nått långt 
utanför branschen själv.                                                   →
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Akademiens belöning för framstående doktors-
arbete
för att den närmast föregående treårsperioden ha framlagt 
framstående doktorsavhandling vid universitet eller hög-
skola med relevans för de areella näringarna eller därtill 
knuten verksamhet.

Fil.dr Tobias Andermann, Stora Höga, för hans avhand-
ling Advancing Evolutionary Biology: Genomics, Bayesian 
Statistics, and Machine Learning (Göteborgs universitet). 
Tobias Andermann har genom kreativ metodutveckling 
inom genomik, Bayesiansk statistik och maskininlärning 
givit forskningen nydanande verktyg för evolutionsbiologisk 
forskning, inte minst avseende studier av djurarters utdö-
enden.

Akademiens belöning för föredömliga insatser 
inom pedagogik och undervisning
för att den senaste treårsperioden på ett framstående peda-
gogiskt sätt ha förmedlat kunskap inom de areella näring-
arna vid universitet eller högskola.

Universitetsadjunkt Jonatan Leo, Lund, som under sin ak-
tiva lärargärning på ett konstruktivt, pedagogiskt medve-
tet och inkännande sätt bidragit till att utforma och ut-
veckla dagens Lantmästarprogram samt masterprogrammet 
Agroecology.

Akademiens belöning för föredömliga insatser 
inom forskningskommunikation
för framstående insatser inom forskningskommunikation 
inom skogs- eller jordbrukssektorn. 

Docent Eva Forsgren, Uppsala. Med stort engagemang, 
sakligt och aktivt, har Eva Forsgren kommunicerat veten-
skapliga resultat inom ämnet bihälsa. Hennes insatser är 
föredömliga och av bestående värde inom ämnesområdet.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i 
skogs- och jordbruksforskningens tjänst
för framstående insatser inom skogs- och jordbruksforsk-
ningens tjänst.

Driftchef Mats Pehrsson, Danderyd, som på ett engage-
rat och framgångsrikt sätt har bidragit till att skapa för-
utsättningar till högkvalitativ forskning och undervisning 
vid SLU Lövsta lantbruksforskning, till stor nytta för lant-
brukssektorn.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare
för att genom idérikedom och engagemang i sin praktiska 
verksamhet som landsbygdsutvecklare på ett positivt sätt ha 
bidragit till utvecklingen på landsbygden.

Senior projektledare Susanne Paulsson, Hjärnarp, för hen-
nes långvariga insatser som kreativ och entreprenöriell råd-
givare och för det engagemang för landsbygden hon visat i 
nyskapande projekt.

Vår senaste publikation

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

KSLAT 3-2021 Jag skulle aldrig våga flyga med en skördetröska

Slutrapport från KSLA:s kommitté för teknik i de gröna näringarna

Här redovisas resultatet från KSLA:s kommitté för teknik i de gröna näringarna som inrät-
tades 2017 och har arrangerat workshops om framtidens teknik i jord- och skogsbruk 
och om behovet av rådgivning och kompetensförsörjning på teknikområdet.
Kommittén har verkat i en tid då förändringens vindar blåst inom skogs- och jordbru-
ket. Teknikens utveckling har varit dramatisk. I analysen konstateras både likheter och 
skillnader mellan jord- och skogsbruk. Inom jordbruket finns en tydlig koppling mellan 
tekniken och jordbrukets strukturomvandling. Behovet av teknisk kunskap är stort men 
samtidigt har Sverige tappat flera inrättningar som utvecklade och spred kunskap om 
ny jordbruksteknik.
Vad bör då Sverige göra? Nya tag behövs för att hålla ställningarna i förhållande till an-
dra länder. Fyra förslag diskuteras, men framför allt är syftet med denna publikation att 
stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna. 

Text: Teknikkommittén, redaktör: Per Emgardsson. 116 sidor.
ISBN: 978-91-88567-55-0 (tryck), 978-91-88567-56-7 (pdf)
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För skogsvårdsentreprenörer, som säljer planterings- och 
röjningstjänster, är det alltmer utmanande att kunna rekry-
tera och behålla personal som är kompetent och uthållig nog 
för de tämligen krävande arbetsuppgifterna. Företagsledare 
vittnar om onödigt krångel, utdragna och energikrävande 
processer och i enskilda fall bemötande med misstänksam-
het, i kontakt med myndigheter. Några av Sveriges myndig-
heter har därför – genom tillämpande av regelsystem och i 
möte med företagare – en viktig roll för trenden i Sveriges 
plant- och ungskogar. 

Syfte att underlätta hållbar verksamhet
Därför bjöd KSLA in till digitala rundabordssamtal. Syftet 
var att undersöka möjligheterna att underlätta för skogs-
vårdsföretagarna att bedriva en hållbar verksamhet, och 
samtidigt kunna möta berättigade krav på kontroll och 
nödvändig byråkrati. Deltagare kom från flera olika myn-
digheter, skogsvårdsföretag, Gröna arbetsgivare, Skogforsk 
samt Näringsdepartementet.

Det första samtalet i april följdes av ytterligare två under 
hösten; ett med speciellt fokus på svensk arbetskraft och ett 
med fokus på utländsk arbetskraft. I det första fallet berör-
des framför allt Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen, 

arbetskraft i svensk skogsvård
KSLA:s skogsavdelning har genomfört rundabordssamtal mellan skogsvårdsföretagare 
och myndigheter. Samtalen upplevdes som konstruktiva och värdefulla genom att myn-
digheterna fick höra en problembeskrivning direkt från berörda företagare, och företa-
garna fick med sig en samlad bild av myndigheternas beskrivning av deras förutsätt-
ningar. Text: MAGNUS THOR

Rundabordssamtal om

medan det i det andra fallet primärt handlade om Mig-
rationsverket, Försäkringskassan och Skatteverket. 

Svårt att rekrytera
Det har genom åren visat sig vara mycket svårt att rekry-
tera svenska skogsvårdsarbetare. Arbetet är krävande både 
fysiskt och psykiskt. Företagarna vittnade om stora svårig-
heter att på tillräckligt kort tid kunna lära upp personal till 
de prestationsnivåer som krävs för lönsamhet. Andelen som 
stannar kvar i arbetet i stället för att hoppa av är mycket låg.

Därför är det vanligare att rekrytera utomlands, såväl 
från EU-länder som från tredje land. Arbetstillståndens 
längd och handläggning är dock dåligt anpassade till sä-
songsanställning och handläggningstiden för socialför-
säkring är mycket lång. Detta medför krångel vid sjuk-
doms- och olycksfall samt försvårar för både personal och 
arbetsgivare vid planering.

Utfallet av samtalen blev en större förståelse för de olika 
parternas behov. Dessutom identifierades några konkreta 
idéer om fortsättning, bland annat sådant som bygger på 
ett pågående projekt hos Gröna arbetsgivare. Fortsättning i 
någon form förväntas följa.

Foto: Erik Viklund, Skogforsk.
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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 Strat-
egy for 2030 it is stated that the European forests have 
an important role in our economy and society. The Taxo-
nomy 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 man-
date to investigate and compile existing facts. /…/ 

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

priate 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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https://www.ksla.se/pdf-meta/2021-11-26-ksla-remissvar-forslag-till-strategi-for-svensk-viltforvaltning/

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 kli-
matneutralt 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 kol- 
dioxidupptag. Vi vill föreslå en handlingsplan för att främja 
kolinlagrande jordbruk och ta fram ett regelverk för certi-
fiering 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.

Yttrande över remissen Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029 (NV-07785-21), till Naturvårdsverket 26 november 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 förut-

sättningarna för den biologiska mångfalden. Akademien 
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 in-
tressen är en grundförutsättning för en hållbar politik om 
artskydd och biologisk mångfald. Det är en brist att ut-
redaren 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/

Sammanfattning:
KSLA instämmer i vikten av att skapa en långsiktig strategi 
som kan ligga till grund för mål, prioriteringar och samverkan 
mellan berörda aktörer. KSLA kan i stort ställa sig bakom 
strategins utgångspunkter. Det är emellertid av vikt, precis 
som framgår av strategin, att visionen tar sin utgångspunkt 
i ett ekosystemperspektiv. I den nuvarande skrivningen 
är det emellertid lätt att få uppfattningen att det enbart 
är viltförvaltningen som utgår från ekosystemansatsen, 
och att de som förvaltar eller brukar ekosystemen är sepa-
rerade från själva ekosystemet. Det är en olycklig separe-
ring av natur och kultur som inte rimmar med ett helhets-
perspektiv och bör om möjligt justeras.

Vad gäller visionen för svensk viltförvaltning framhålls 
att viltförvaltningen ska vara i balans för att alla ska uppleva 

viltets värden. Det är förvisso en lovvärd hållning, men allt-
för statisk, givet utgångspunkten i ekosystemansatsen och 
att samhällets målsättningar kan förändras över tid. KSLA 
förordar snarare att viltförvaltningen ska vara adaptiv för 
att på så sätt kunna anpassas till förändringar och bättre ta 
hänsyn till viltets positiva och negativa aspekter.

Ett avsnitt i strategin hanterar så kallade ”vägval”. KSLA 
anser att det är ett olyckligt ordval. Få av punkterna redo- 
visar något vägval, KSLA förordar att punkterna kallas inrikt-
ningsmål såsom de anges under Strategins uppbyggnad 
och Fokusområden.

KSLA anser att flertalet av de vägval som listats är väl-
lovliga och kan bidra till att uppfylla strategin, men har syn-
punkter på de vägval som listas. 
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Under en digital heldag fick 16 engagerade deltagare arbeta 
fram en fiktiv men verklighetstrogen kris, beskriva vilka 
delar av och aktörer i livsmedelskedjan som drabbas och 
identifiera tre lösningar på hur riskerna kan minskas och 
hur samhället kan vara mer förberett om krisen kommer. 

De fyra grupperna hade en intensiv dag som inled-
des med inspirationsföreläsningar av Daniel Kjellén, Folk 
och Försvar, Catrin Molander, chef för beredskapsfrå-
gor på Jordbruksverket, Therese Frisell, Krisberedskap 
och civilt försvar på Livsmedelsverket, Patrik Strömner, 
Näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen och Pär 
Isaksson som nyligen gav ut boken Vår beredskap var god 
(Timbro förlag 2021). 

Deltagarna, som satt både runt om i Sverige och i Brys-
sel, arbetade intensivt och kunde efter drygt tre timmar pre-
sentera fyra mycket bra förslag till lösningar med vitt skilda 
kriser som bakgrund.

Vinnande grupp av årets caseutmaning bestod av Saga 
Svalelid, Emelie Olsson, Gustav Ruthberg och Hanna 
Eriksson som vann med motiveringen: 

”Med ett verklighetstroget, engagerande och utmanande 
scenario där vi fick uppleva krisen på nära håll, har grup-
pen lyckats identifiera väl genomtänkta risker där livsme-

Caseutmaningen 2021
Årets caseutmaning genomfördes i digitalt format och utgick från frågeställningen Hur 
återuppbygger man det civila försvaret med fokus på säkrad livsmedelsförsörjning? Uppläg-
get och frågeställningen hämtade inspiration i ett aktuellt tema med tanke på den pågå-
ende pandemin.

Aktiviteten Caseutmaningen syftar till att deltagarna på en begränsad tid ska presentera förslag till lösning på en frågeställning, ett 
case. Genom att delas in i grupper med varierande bakgrund och kunskaper ska deltagarna samarbeta och komplettera varandras 
innovativa och lösningsorienterade tänkande och bidra till att åstadkomma en lösning. 
Deltagarna får även en god möjlighet att etablera nya kontaktnät och bygga värdefulla relationer för framtiden.
Bakom Caseutmaningen står KSLA:s Ungdomsutskott och årets projektgrupp bestod av Linnea Forsén och Mathilda Bergman.

Presentationerna av de fiktiva kriserna och gruppernas förslag på åtgärder finns på KSLA:s hemsida:
https://www.ksla.se/aktivitet/caseutmaning-2021-nar-krisen-kom/ (eller sök på Case).

Text: MATHILDA BERGMAN & LINNEA FORSÉN

"Hur återuppbygger man det civila försvaret med fokus på säkrad livsmedelsförsörjning?" Det var temat för årets Caseutmaning. Foto: John Cameron.

delskedjan för varje enskild producent kan brista. Det pre-
senterade scenariot ger en tydlig bild av vem som drabbas 
och följer en röd tråd av de efterfrågade frågeställningarna i 
uppgiften. Förslagen som gruppen presenterar till att stärka 
de identifierade kritiska punkterna grundar sig på innova-
tion, saklighet, verklighetsförankring och genomförbarhet. 
Att gruppen även lyckas ge en analys över samhällets bidra-
gande faktorer gör att de fick högst poäng.” 

Juryn utgjordes av Pär Isaksson, Maria Karlsson och 
Jonatan Fogel. 
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... för hans framstående gärning som 
nytänkande forskare, forskningsledare 
och aktiv samhällsdebattör och för 
hans betydelsefulla insatser och djupa 
engagemang för forskning och högre 
utbildning.

IVA:s stora guldmedalj till
Sverker Sörlin 

Foto: Ulla Montán. Vi gratulerar!

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

Paulius Baltrusis
Knut och Alice Wallenbergs
forskarstipendiefond

1 783
WAAVP 2021 (28th Conference of the World Association for the 
Advancement of Veterinary Parasitology), Dublin, Ireland

Ainhoa Calleja-Rodriguez Gunnar och Birgitta Nordins fond 25 000
Genomic prediction accuracies for growth and wood quality traits of 
Scots pine

Karin Carlsson Svenska Lantbruksveckans fond 340 000 FaceTime a Farmer

Jennie Cederholm 
Björklund

Carl-Fredrik von Horns fond 25 000
Value creation for sustainable rural development – perspectives of 
entrepreneurship in agriculture

Faruk Dube Gösta och Sonja Engströms fond 1 783
WAAVP 2021 (28th Conference of the World Association for the 
Advancement of Veterinary Parasitology), Dublin, Ireland

Regina Gratz

Adolf Dahls fond 100 000 Effect of organic nitrogen on nitrogen fixation

Gunnar och Birgitta Nordins fond 150 000
Mechanisms of amino acid uptake to improve nitrogen use efficiency 
(NUE)

Linnea Gustafsson SLO-fonden 250 000 Stress kopplat till larm i automatiska mjölkningssystem

Elin Johnsson Nilsson-Aschans stipendiefond 20 000 Praktik på North Sweden European Office i Bryssel, höstterminen 2020

Petrus Jönsson SLO-fonden 250 000
Utformning av operatörsstationer för fjärrstyrning inom jord- och 
skogsbruk

Ebba Kuylenstierna Nilsson-Aschans stipendiefond 11 135
Utbytesstudier Landbúnaðarháskóli Íslands, i Hvanneyri, Island, höst-
terminen 2020

Simon Kärvemo Gunnar och Birgitta Nordins fond 175 000 Utgör skyddad skog en ökad risk för angrepp av granbarkborre?

Mateusz Liziniewicz

Erik och Ellen Sökjer-Petersens 
stipendiefond

100 000
Hur hänsyn till genetiskt avelsvärde påverkar skogens produktion

Gunnar och Birgitta Nordins fond 7 800

Frida Martin
Alfa Laval AB:s (AB Separators) 
fond

1 783
WAAVP 2021 (28th Conference of the World Association for the 
Advancement of Veterinary Parasitology), Dublin, Ireland

Susan Nuske Carl-Fredrik von Horns fond 17 790
15th Conference on Ecology and management of alien plant invasions, 
Prag, september 2019

Emelie Pettersson
Alfa Laval AB:s (AB Separators) 
fond

3 673
World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology 
Congress, juli 2021

Sofie Pålsson Andersson Nilsson-Aschans stipendiefond 4 810
Agronompraktik och studieresa inom kursen marknadsinriktad nöt-
köttsproduktion, Falkenberg, höstterminen 2020

Martin Skerlep Gunnar och Birgitta Nordins fond 59 931
Leaching of organic matter and iron from spruce plantations – a factor 
behind browning freshwaters?

Lotten Wahlund SLO-fonden 249 612 Virtuella stängsel för enklare och mer flexibel betesdrift

Lovisa Östman Nilsson-Aschans stipendiefond 6 699
Utbildningspraktik på institutionen för kulturvård, Göteborgs univer-
sitet

Nytt om ledamot God Jul
                                    önskar vi på KSLA
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Projektet beskrivs på hemsidan på följande sätt:
One thousand trees have been planted in Nordmarka, a for-
est just outside Oslo, which will supply paper for a special 
anthology of books to be printed in one hundred years’ time. 
Between now and then, one writer every year will contrib-
ute a text, with the writings held in trust, unpublished, until 
the year 2114. Tending the forest and ensuring its preserva-
tion for the one hundred year duration of the artwork finds 
a conceptual counterpoint in the invitation extended to each 
writer: to conceive and produce a work in the hopes of find-
ing a receptive reader in an unknown future.

Tusen träd har planterats i Nordmarka, en skog strax utanför 
Oslo, som ska leverera papper till en speciell antologi med böcker 
som ska tryckas om hundra år. Mellan nu och då kommer en för-
fattare varje år att bidra med en text, och skrifterna kommer att 
finnas i gott förvar, opublicerade, fram till år 2114. Att vårda 
skogen och säkerställa dess bevarande under konstverkets hundra- 

Ett framtida bibliotek 

växer i skogen
Som bibliotekarie intresserar jag mig för bibliotekens framtid. I mina försök att omvärlds-
bevaka den frågan surfade jag för ett antal år sedan runt och landade på en sida med den 
lovande titeln Future Library. Det handlade onekligen om framtida bibliotek men inte på 
det handfasta sätt jag hade föreställt mig. Det var ett konstprojekt av den skotska konstnä-
ren Katie Paterson.

Text: PER ERIKSSON

åriga varaktighet erbjuder en konceptuell motpol i inbjudan till 
varje författare: att utforma och producera ett verk i hopp om 
att hitta en mottaglig läsare i en okänd framtid.

När jag upptäckte projektet 2014 hade precis den första 
författaren utsetts, Margret Atwood. Därefter har David 
Mitchell, Sjón, Elif Shafak, Han Kang, Karl Ove Knausgård, 
Ocean Vuong och i år, 2021, Tsitsi Dangarembga fått upp-
draget att skriva en text till den antologi som ska publiceras 
2114 och som alltså ska tryckas på papper som tillverkats av 
de träd som planterades 2014.

Jag har av och till funderat på det här konstverket i sju 
år. Hela tiden tillkommer nya aspekter och dimensioner, 
och här ryms såväl konkreta detaljfrågor som den mer över-
gripande frågan vad som är poängen med de samhällen vi 
skapar och de liv vi lever.

En första och uppenbar fråga är till exempel kopplingen 
mellan en bok och den materiella process som måste till för 
att den ska komma till stånd. Men allt är inte materiellt i 
denna mening. Katie Paterson har tänkt på det eftersom 
en del av verket är den jury som utser en författare varje år. 
Men där ingår även andra institutioner som måste till för 
att verket ska nå sin slutpunkt 2114, då ingen av dem som 
var med från början lever. Hur säkerställer man att idéer och 
avsikter fortplantar sig in i framtiden?

Som ytterligare en aspekt av verket finns instruktioner 
för att bygga en tryckpress, i händelse att denna kunskap 
har gått förlorad.

Den kanske viktigaste frågan är dock om det finns några 
som läser skönlitteratur 2114, vilket ju de utvalda förfat-
tarna måste ta ställning till när de skriver sina bidrag. Och 
det är väl just det som är konstverkets verkliga ”material”, 
våra idéer och hur de binds samman i naturen, i institutio-
ner, i vår kultur och hur boken i detta sammanhang har 
varit avgörande som behållare för att idéer ska kunna delas 
med andra. Den tanken lyser faktiskt upp tillvaron en smula 
i akademiens bibliotek. 

https://www.futurelibrary.no/  –  http://katiepaterson.org/

En del av Nordmarka. Foto: Ryan Hodnett [CC BY-SA 4.0].

Katie Paterson, Berlin 2014. Foto: Oliver Mark [CC BY-SA 4.0].
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Uppmuntra någon med ett stipendium från Stiftelsen Konung Carl XVI 
Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö!
Nominera senast 11 januari 2022.

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företa-
gande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande 
av biologisk mångfald. Stipendiet ska användas för uppmuntran och framåt-
syftande verksamhet och har företrädesvis delats ut till yngre forskare, som 
är verksamma i Sverige. Bra förslag har goda chanser att beviljas!
Stipendierna, som vanligen uppgår till 85 000–100 000 kr, kommer att 
delas ut av Konungen på Slottet någon gång i maj 2022, om pandemin så 
tillåter.

Nominera stipendiat till
Carl XVI Gustafs 50-årsfond!

Läs mer på ksla.se!

So the world’s forests met in Sweden,
Weakened by the rise in heat so sudden,
Migrating in search of a new Eden,
Homo sapiens puzzled and saddened,
Their insatiable greed ever hardened,
And earth’s fall so clearly predicted!

Commitments agreed then ignored,
Mitigation, adaptation verbally adored,
Sustainability sung but hardly soared,
Pollution enhanced no forests restored,
Cheap carbon cultivated but farmers ignored,
Lives needlessly assaulted as others poured!

Goodbye springs and summers,
Goodbye autumns and winters,
Your tidings so ever capricious,
Goodbye earth of rock and souls,
Unceasing shocks all so capricious!
Cosmic dances knock us unconscious.

Ubiquitous foresters re-conceptualize,
Mechanisms establish and actualize,
Cooling our burning planet to realize,
Hopes and aspirations to materialize,
Landscapes revert and harmonize,
And sapiens prosper and recognize!

So proud of KSLA! 
International Fellow, Professor August B Temu, Tanzania

Det kom en dikt till KSLA:

A poem from Africa to KSLA
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*) Endast för ledamöter och/eller särskilt inbjudna.

Reservation för ändringar.
Kalendariet uppdateras kontinuerligt.

Kalendarium
28 januari 2022 – Högtidssammankomst i Stockholms 
Stadshus*
Tema: Stockholmskonferensen 50 år
Nya ledamöter tar emot sina ledamotsbrev och H.M. Konungen delar ut 
akademiens priser och belöningar. Middag och mingel.
Anmälan senast 30 december, separat anmälan till digitalt deltagande.

11 januari – sista dag att nominera stipendiat till
Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö
som främjar forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar 
till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk 
mångfald.

15 januari – sista dag att söka anslag ur 
C. F. Lundströms stiftelse
som lämnar bidrag till svenska medborgare för främjande av 1) veten-
skaplig forskning, och 2) sociala ändamål: bidrag till institutioner för vård 
och uppfostran av barn, för upplysning i nykterhetsfrågor med mera.

4 februari – webbinarium
Ägarskifte (preliminär titel)
Ungdomsutskottet arrangerar ett webbinarium som fortfarande är 
under planering.

17 februari – seminarium på IVA
Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s
Will this decade be the Golden Twenties for the wood products indust-
ry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends on 
the global wood products industry together with industrial leaders.
Anmälan senast 15 februari.

KSLA-podden utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och vänder sig till alla som är intresserade av mat, miljö och 
biologiska naturresurser. Aktuella frågor och ämnen diskuteras av forskare, experter och praktiker verksamma inom de gröna 
och blå näringarna. Alla avsnitt finns här: https://www.ksla.se/arkiv/publikationer/ksla-podden/

Publicerade avsnitt:
Om herrgårdar i allmänhet och Julita gård i synnerhet 
Vad är egentligen en herrgård? Boken Julita gård – Människor och 
landskap under tusen år baseras på 18 forskares aktuella forskning. 

Är äganderätten hotad? 
Många upplever att kunskapen om och respekten för jord- och 
skogsbrukares ägande- och brukanderätt har minskat på senare år. 

Om skillnader och likheter i svenskt och syriskt jordbruk 
Det finns många skillnader mellan jordbruket i Sverige och 
jordbruket i Syrien men också en del likheter. 

Från krog till krog – om 700 år av uteätande 
En kortfattad resa genom den politiska, ekonomiska, sociala och 
gastronomiska historien. 

Allt vi behöver veta för ett bra liv hela livet
Hälsan och välbefinnandet har mycket att vinna på att vi tar till 
oss nya kunskaper inom området – det är aldrig för sent att ändra 
invanda mönster och vanor. 

Hur kan jord- och skogsbruket bidra mer till bästa klimat-
nytta? 
Målet är inga utsläpp av växthusgaser i Sverige 2045. Hur anpassar 
och stärker vi svenskt jord- och skogsbruk för att på bästa sätt bidra 
till klimatnyttan?

Jordbrukspolitik då och nu 
Under 1980- och 1990-talen gick det jordbrukspolitiska systemet 
gick från en komplex 50-årig reglering till avreglering, vilket man 
knappt hann med före förberedelserna för ett svenskt EU-inträde. 

Granbarkborren – skogens egen pandemi?
Hur ser granbarkborreskadad skog ut, varför har vi så 
mycket skadad skog just nu, vad gör man om man upptäcker 
granbarkborrar i sin skog och hur länge kommer utbrottet att vara? 

Granbarkborrens härjningar
Vi har det största utbrottet av granbarkborre som har 
dokumenterats för Sverige, vad kan vi göra åt det? Vad stoppar ett 
utbrott och vad har vi lärt av tidigare utbrott? 

Svensk trädgårdshistoria, från förhistoria till 1500-tal 
Om förhistoriska och medeltida trädgårdar. När började man se 
trädgårdsodlande som hälsosamt och något man gör för att må 
bra? 

Vilken plats får växtproteinerna på den framtida tallriken? 
Den övergång från animaliskt till växtbaserat protein som vi sett 
är ett kraftfullt paradigmskifte. Man hävdar animaliernas negativa 
klimatpåverkan men också hälsoaspekten och hållbarhet. 

Blir vi någonsin tillräckligt hållbara? En resa i hållbarhetens 
historia och kontext 
Det har aldrig funnits så mycket fakta i hållbarhetsfrågan som idag. 
Samtidigt är kontroverserna inom området större än någonsin. 

Future Food Systems – the Role of the Gene Edited Crop 
Changing climate needs new tools to secure future crops – 
possibilities of genome editing in future agriculture. 

Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster
Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i 
alla samhällets sektorer och politikområden. Boken som samtalet 
handlar om belyser vad detta skulle innebära.

Missa inte KSLA-podden


