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Att samlas i stadshuset en varm junikväll var 
en gåva som vi alla var värda efter en märklig tid 
i pandemins tecken. Vi var färre en vanligt men 
det kändes precis lagom i dessa tider.

Årets högtidstalare Henrik Ekman beskrev 
med stor entusiasm Stockholmskonferensens re-
sultat och ursprung. Den var ett viktigt startskott 
till en global överenskommelse om att alla har 
ett ansvar att se till att verksamheter inom den 
egna gränsen inte skadar miljön i andra stater. 

Akademiens 210:e 
sammankomst i 
sommarskrud

Nytt & Noterat
KSLA

NR 2  •  2022

KSLA Nytt & Noterat kommer ut två 
gånger i år, endast digitalt.
Redaktör & layout: Ylva Nordin, 
ylva.nordin@ksla.se, 08 5454 7708. 
Framsidan: Norrfällsviken.
Foto: Ylva Nordin.

Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien KSLA

Drottninggatan 95 B
Box 6806
113 86 Stockholm
tel 08 5454 7700
akademien@ksla.se
www.ksla.se
Facebook: Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademien (KSLA) @KSLAkademien
LinkedIn: Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademien
Twitter: KSLA @KSLA_Academy
Instagram: skogs_lantbruksakademien

Innehållet i KSLA Nytt & Noterat består 
främst av referat och liknande rörande 
akademiens seminarier och andra 
aktiviteter. De åsikter som framförs i 
artiklarna är helt och hållet föredrags-
hållarnas/skribenternas egna. Akade-
mien kan inte hållas ansvarig för dessa 
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: Agneta Davidsson Ohlson.
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Slutdokumentets princip nr 4 innebar att ”människan har en särskild förplik-
telse att skydda och med klokhet sköta det vilda och dess hemvist”. Jag håller 
med Ekman att det är svårt att se att vi har tagit det ansvaret. 

Akademien verksamheter präglas av stor bredd med våra naturresurser i 
fokus. Frågorna blir bara fler och fler och synen på frågorna blir mer och mer 
mångfacetterad och ibland konfliktfylld. KSLA:s oberoende mötesplats har fått 
en än större betydelse under den senaste tiden, det är möjligt tack vare akade-
miens ledamöter. Men det är inte alltid lätt och ibland måste vi låta det ta tid.

Rundabordssamtalet The Baltic Herring förra året är ett exempel på hur vi 
kan använda KSLA som oberoende arena för diskussion. Trots att fisket följer 
regler och beslut så har fiskbestånden påverkats kraftigt. Man kan fråga sig om 
det beror på brister i EU:s och Sveriges fiskeriförvaltning. Om det behövs mer 
forskning som i så många andra frågor.

Vi måste komma ihåg att forskning är en pågående process och ett pus-
sel som måste läggas. Ibland saknas det bitar och ibland dyker det upp en bit 
som inte alls passar. Sedan, när pusslet är lagt och bitarna passar ihop hyfsat, 
måste kunskapen bli till praktisk nytta. För det behövs forskare och praktiker 
med en fot vardera i varandras läger. Eller som i varje fall har förståelse för var- 
andras discipliner. På seminariet Forskare – var i samhället behövs de och möter 
vi behoven? i mars beskrevs den ideala forskaren som nyfiken, uthållig, bildad, 
öppen, ödmjuk och innovativ som är intresserad av både bransch och sam-
hällsutmaningar. Ingen lätt kombination men med lite vilja är det säkert möjligt

KSLA:s årliga caseutmaning hade temat ”Hur kan vi skapa långsiktigt levande 
skärgårdsföretag i harmoni med naturens förutsättningar?” och ”Vilka resur-
ser och möjligheter erbjuder Östersjön för lokala, hållbara näringar?” En grupp 
unga kloka människor medverkade i utmaningen och efter mycken tankemöda 
presenterade grupperna slutligen en ”pitch” för 20 bofasta i Nämdöskärgården, 
vilket var en utmaning i sig. 

Avslutningsvis vill jag önska alla en härlig sommar. Låt oss tillsammans på 
bästa möjliga sätt äta, resa och umgås så hållbart det bara går. Fjällen får det 
bli för egen del och jag kan inte vänta nog efter att få njuta av de prunkande 
blomsterängarna vid Ljusnans stränder.

Varma sommarhälsningar,
Eva Pettersson
Akademisekreterare och vd



3KSLA Nytt & Noterat   •   nr 2-2022

30. Våra senaste remisser
32. Våra senaste publikationer
32. Anslag och stipendier
33. Besök på Linnés Hammarby

4.
Äta hållbart – hur ser det politiska ansvaret ut?
Hur ska politikerna göra det lätt att göra rätt – och kanske 
svårt att göra fel för oss konsumenter? Vilken typ av styrme-
delspaket krävs och är möjliga? Ett seminarium.

7.
Caseutmaning 2022
Årets utmaning syftade till att utveckla hållbara affärsidéer för 
företagare som verkar i skärgårdsmiljö. Deltagarna presente-
rade sina idéer för 20 bofasta i Nämdöskärgården.

8.
Synen på strömmingen i Östersjön spretar och sprattlar
Stora rubriker och högt tonfall i sociala media om Östersjö-
strömmingens tillstånd och MSC-märkningen blev anledning 
till ett slutet rundabordssamtal i juni 2021.

10.
Miljögifterna i Östersjön minskar...
... ska vi äta mer Östersjöfisk? Man får inte missa nyttan med 
att äta fisk av rädsla för riskerna, det var expertpanelen enig om 
vid ett seminarium om miljögifter i Östersjön.

12.
Nya tankar kring skogens hälsa
Det inte är givet vad en skogsskada är för något, uppfattningar 
ändras över tid och bilden av skogsskador påverkas av vem som 
betraktar dem. Ett seminarium.

14.
Forskarkompetens i fokus
Den ideale forskaren är en nyfiken, uthållig, bildad, öppen, öd-
mjuk och innovativ projektledare, intresserad av att lösa sam- 
hällsutmaningar, menade seminariedeltagarna denna dag.

16.
Alle man på däck!
Det gamla larmropet från segelskeppens tid är välfunnet som 
slutkläm i en rapport från ett möte om Stockholmskonferensen 
UNCHE 1972. En heldag om hållbarhet på KSLA.

20.
Betraktelser från en akademiexkursion i maj 2022
På Julita har tiden frusit – vi får en idé om hur en svensk herr-
gård såg ut i början av 1900-talet. Jordbruks- och skogsmark 
sköts dock med moderna metoder.

22.
Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter
Medelåldern bland lantbrukare är hög. Det är en ödesfråga för 
det gröna näringslivet och samhället i stort att ägarskiften sker 
i tid. Från ungdomsutskottets webbinarium.

24.
Akademiens 210:e högtidssammankomst
Som en pandemieffekt hölls högtidssammankomsten, med 
kunglig närvaro, för första (och sista?) gången i försommartid.

I detta nummer
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8
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Johan Fredriksson [CC BY-SA 3.0]
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12
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Eva Thörnelöf

16

Peter Sylwan
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Tulipasylvestris [CC BY-SA 4.0]
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Annsofie Wahlström, programchef SLU Future Food, in-
ledde med resultat från ett axplock av enkäter som gjorts 
på ämnet styrning mot mer hållbar matkonsumtion. Enligt 
bl a Livsmedelsverket beskrivs hållbar livsmedelskonsum-
tion som att den ger en förutsättning för god näring och 
hälsa utan att det går ut över miljö och ekonomi eller skapar 
orättvisor i samhället. I Sverige handlar det om att jobba 
med minskad överkonsumtion av mat och energi, ökad 
konsumtion av grönsaker, rotfrukter och frukt av inhemskt  
ursprung och som produceras med hänsyn till miljön.

Sex av tio matkonsumen-
ter vill ha hjälp och bli styrda 
av butik och politik för att 
kunna välja rätt mat, visar Ax- 
foundations rapport ”Vill mat- 
konsumenter bli styrda mot 
klimatsmarta val?” En tred-
jedel tycker att skatt på sär-
skilt klimatbelastande pro- 
dukter är ett bra val. Rap-
porten rekommenderar po-
litikerna att utreda finan- 
siella styrmedels effektivitet 
och träffsäkerhet utifrån kli-
matpåverkan och olika kon-
sumentgruppers priskänslig-

het. Högre politiska krav på den offentliga maten för mer 
hållbar konsumtion är också önskvärt. 

En vanlig uppfattning är att andra personers miljöpåver-
kan är större än min egen och att andra länders matproduk-
tion är boven i dramat, visar WWF:s rapport inom projek-
tet Eat4Change. Efter det egna ansvaret anses regeringen, 
EU samt livsmedelstillverkare och matdistributörer ha stort 
ansvar för maten.

Forskare inom Mistra Sustainable Consumption har pub- 
licerat en kunskapsöversikt, ”Styrmedel för hållbar matkon-

sumtion” med SLU Future Food. Där framgår att det finns 
möjlighet att öka takten för omställningen genom att inten-
sifiera arbetet i offentlig sektor, ta fram nationella mål för 
hållbar livsmedelskonsumtion samt att utveckla och införa 
effektiva och attraktiva styrmedelspaket. Utifrån rapporten 
har organisationen Reformaten frågat riksdagspartierna vad 
de tycker om förslagen på styrmedel. Generellt sett är po-
litikerna negativa till styrmedel inom kategorin Regler och 
krav som exempelvis reglering av utbud och marknadsfö-
ring eller menyrestriktioner. Politikerna är också negativa 
till förändring i relativa priser. Styrmedel som rör kunskap 
och stöd som informationsinsatser, utbildning och nudging 
är politikerna generellt positiva till. 

Therese Lindahl är fil.dr i nationalekonomi och verksam 
vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi/KVA. Hon satte 
dagens behov av styrmedel för en hållbar matkonsumtion i 
perspektiv och jämförde mat, hälsa och hållbarhet 1960 och 
idag. 1960 var cirka 20 procent undernärda och 23 procent 
överviktiga i Sverige. Precis som idag påverkade livsme- 
delsproduktionen miljön, men vi höll oss inom de planetära 
gränserna. Idag är 11 procent undernärda och hela 39 pro-
cent överviktiga vilket kan indikera att en styrning behövs. 
Dagens konsumtion av livsmedel gör dessutom att produk-
tionen i flera fall ligger utanför de planetära gränserna, inte 
minst i fråga om klimatförändringar och förlust av biodi-
versitet. Oavsett vad vi ser på så behövs stora förändringar 
för att uppnå hållbar matkonsumtion.

Attityder, värderingar, kunskap, utbud, tillgänglighet, 
pris, vanor, ansträngningar och sociala normer är exempel 
på parametrar som styr människors matval enligt Therese 
Lindahl. Frågan är hur man kan påverka konsumtionen till 
att bli mer hållbar. Enligt hennes forskning kan olika styr-
medel kopplas till olika delar som styr människors beteende 
gällande matval:

Regleringar, skatter och subventioner påverkar utbud, 
tillgänglighet och pris.

Nudging påverkar vanor och ansträngningar. 

Text: JONATAN FOGEL, ANNSOFIE WAHLSTRÖM och JAN BERTOFT

Äta hållbart – 
hur ser det politiska 
ansvaret ut?
Hur styrningen ska gå till för att uppnå hållbar kon-
sumtion av livsmedel och vilket ansvar politikerna 
har, var frågor som diskuterades vid ett seminarium 
i slutet av oktober 2021. Hur ska politikerna göra det 
lätt att göra rätt – och kanske svårt att göra fel för oss 
konsumenter? Vilken typ av styrmedelspaket krävs 
och är möjliga nu när vi står inför en stor omställning 
för att nå klimat- och andra hållbarhetsmål? 

Foto: Pixabay.
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Goda exempel och utbildningar till nyckelaktörer styr 
sociala normer.

Information, som kampanjer och konsumentråd, samt 
olika märkningar och certifieringar styr attityder, värde-
ringar och kunskap. Attityder, värderingar och kunskap är 
det som är svårast att förändra.

I princip har samtliga styrmedel, förutom hårda styrme-
del som regleringar, utbud och pris, som begränsar konsu-
menter möjligheter att göra fel, varit populära hos politiker. 
Nudging och goda exempel har blivit mer populära på se-
nare tid.

Vi ska komma ihåg att det ständigt sker förändringar i 
vad vi väljer att äta. Exempelvis har köttkonsumtionen gått 
ned något de senaste åren och det kan tyda på att styrmedel 
haft effekt. Men än är det långt kvar för att nå konsum-
tionsmålen och vi vet att det är en ganska stor förändring 
som krävs. Därför menar Therese att behövs mer hårda 
styrmedel som regleringar, skatter och subventioner från 
politiken för att nå målen. Just nu pågår forskning för att ta 
reda på effekter av och acceptans för mer strikta styrmedel. 

Vad säger politiken om möjliga styrmedel för mer håll-
bar matkonsumtion? För att ta reda på det deltog Kristina 
Yngwe (C), ordförande i riksdagens miljö och jordbruks-
utskott, Malin Larsson (S), ledamot i samma utskott, och 
Mathias Tegnér (S) ledamot i näringsutskottet i ett samtal 
lett av Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter.

Kristina Yngwe delar bilden att vi behöver attraktiva 
och effektiva styrmedel. Hon betonar samtidigt att det är 
svårt – det är många parametrar att ta hänsyn till. Som ex-
empel nämndes att vi behöver ha fler betande djur samtidigt 
som köttkonsumtionen behöver gå ned. Mathias Tegnér be-
tonar vikten av att värna om sysselsättningen inom livsme-
delssektorn, inte minst är restaurang och hotell två sektorer 
som sysselsätter många personer. Han menar att politiken 
inte vill implementera styrmedel som exempelvis styr kon-
sumenter från svenskt kött till utländskt kött. Han förvånas 

över att sex av tio vill bli styrda och gissar att det är en fråga 
som delar befolkningen – det finns många ute i landet som 
skulle uppleva sig påhoppade av styrmedel, tror han. 

I fråga om att styra vad människor äter menar Kristina 
att politiken kan se till att maten är hållbart producerad – 
att lägstanivån för vad konsumenterna kan välja höjs. Alla 
har inte tillgång till hälsosam och hållbart producerad mat 
i Sverige, är värt att komma ihåg. För Malin Larsson är det 
viktigt att det ska vara lätt att göra rätt. Hållbar mat har i 
vissa fall blivit en klassfråga. Det kräver att departement 
och riksdagsutskott går ihop för att lösa dessa viktiga frågor 
tillsammans. 

Det råder delade meningar mellan politikerna om hur 
känsligt det är att styra vad vi äter. Mathias tror att mat 
kan vara extra känsligt att styra. Kristina tror att det är en 
allmän känsla hos många att de vill kunna fatta egna beslut. 
De är eniga i att mycket handlar om hur det framställs från 
politiken. Mathias undrar om resultatet på frågan om skatt 
på särskilt klimatbelastande produkter i stället skulle for-
muleras som köttskatt? Kristina tror att politiken kan vara 
kategorisk i sina framställningar. Om man säger köttskatt 
så kan det vara en känslig fråga då det finns mycket kött 
som är bra. Exempelvis känner kanske en jägare eller en 
lantbrukare med naturbeteskött inte igen sig om man säger 
att allt kött är dåligt. 

Mycket pekar fortfarande på att politiken behöver göra 
mer. Röster höjs om att politiken inte förstår hur stor om-
ställning vi står inför. Mathias upplever att det håller på 
att ske en förändring i politiken, annars hade vi inte haft 
den här diskussionen. Vi behöver samtidigt påminna oss att 
samhället är delat gällande vilken mat vi ska äta och hur po-
litiken styr. Om man tittar tillbaka 10 år så var vegetariska 
dagar i skolan kontroversiellt men kanske inte lika kontro-
versiellt idag. Jordbruksverket har fördelat pengar som stöd 
för att äta mer vildsvinskött, det uppfattas som positivt. 
Både vegetarisk dag och vildsvinsstödet är styrmedel. 

→

Mycket pekar på att politiken bör göra mer för att påverka matkonsumtionen. Foton: Riksdagshuset – Peter Haas [CC BY-SA 3.0], övriga – Pixabay.
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Webbinariet organiserades av Kommittén för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion och kan ses i efterhand här:
https://www.ksla.se/aktivitet/ata-hallbart-hur-ser-det-politiska-ansvaret-ut/

Politikerna upplever generellt att konsumenterna vill 
ha hjälp att välja rätt. Men det är samtidigt svårt, anser 
Kristina. Det finns mycket information och samtidigt finns 
det för lite information. Det är därför viktigt att politiken 
ser till att höja lägstanivån så konsumenter kan försäkra sig 
om oavsett vilket val de gör så är det bra. Politiker är eniga 
om att de behöver styra mer men när de väl börjar borra i 
hur är de inte lika överens. 

Om styrmedelspaket som exempelvis dem som forsk-
ningen för fram är möjliga att genomföra är inte säkert. 
Malin anser ändå att fler åtgärder behöver göras samtidigt. 
Hon menar att det offentliga har en otroligt viktig roll både 
avseende vad som upphandlas och inte minst i fråga om att 
överföra kunskap till de unga för att uppnå beteendeföränd-
ring. Att kombinera måltiden med pedagogik – inte bara 
om vad som serveras utan även varför det serveras. Politiken 
behöver titta närmare på hur det kombineras med exempel-
vis hållbarhetsmärkning, skatter eller annat.

En nyckellösning finns sällan inom politiken, Kristina 
tror hellre på flera insatser. Vilka de är behöver utredas mer. 
Mathias ser en problematik i att reglera på konsumentsidan: 
det kan bli svårare att få träff på var utsläppen sker – det 
finns risk att styrmedlet skjuter bredvid målet och under-
minerar det positiva arbete som sker. Att hitta rätt åtgärder 
som både är accepterade och träffar rätt är det svåra just nu. 
Kristina fyller i att hon vill känna en trygghet i att ekono-
miska styrmedel som exempelvis en köttskatt (som hon inte 
tror är en bra väg) inte slår mot den svenska produktionen. 

Om politikerna tvingas välja styrmedel vid sidan om in-
formation så lyfter alla tre fram det offentligas roll. De anser 
att mycket mer kan göras inom upphandling. Det handlar 

också om pedagogik och att driva och underlätta innova-
tion.
 
Vad kan vi förvänta oss ha skett om fyra år? Kristina 
tror inte att det har hänt särskilt mycket med ekonomiska 
styrmedel som exempelvis köttskatt. Hon hoppas däremot 
att det finns en större helhetssyn inom politiken och hos 
konsumenter. Mathias tror att det har hänt en del – klimat-
krisen gör att vi kommer att behöva göra mer. Malin tror 
främst att det skett saker på EU-nivå, men även på lokal 
nivå där allt fler värnar den lokala produktionen. 

Om sysselsättningen i Sverige och den svenska produk-
tionen hotas på kort sikt finns en risk att styrmedel som 
ska nå långsiktiga mål inte genomförs. Uppfattningen är 
att svensk produktion är bra och att produktionen i andra 
länder behöver förbättras, det kan skapa problem med att 
införa styrmedel i Sverige. Vi måste ändå göra någonting – 
vi måste bara hitta rätt väg för att ställa om och samtidigt 
skapa fler jobb. Vilka åtgärderna är återstår att se. Kristina 
anser att hållbar konsumtion är en stor potential för Sverige. 
Vi har hållbar produktion och många innovativa företag. Vi 
behöver satsa mer på innovation och utveckling. Politiken 
har ett ansvar att inte falla i fällan att prata om förenklingar 
som bra eller dåligt, utan att i stället ta ansvar för att visa 
sambanden och de olika nyanserna i samtalen.

Vi lämnar seminariet med många svar, men också kvar-
dröjande frågor. Förståelsen för komplexiteten i att införa 
styrmedel i form av lagar och regler är större. Komplexiteten 
får samtidigt inte lamslå viljan att handla för långsiktiga 
lösningar. Vi efterfrågar större tydlighet och ansvarsta-
gande från politiken liksom fler initiativ för att uppnå en 
hållbar konsumtion av mat. 

Köttskatt är känslig fråga – det finns bra kött. Producenten av naturbeteskött känner inte igen sig i att "allt kött är dåligt". Foto: Carl-Anders Helander.
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KSLA:s caseutmaning 2022 syftade till att utveckla håll-
bara affärsidéer för företagare som verkar i skärgårdsmiljö. 
Fokus var att arbeta med frågeställningar som ”Hur kan vi 
skapa långsiktigt levande skärgårdsföretag i harmoni med 
naturens förutsättningar?” och ”Vilka resurser och möjlig-
heter erbjuder Östersjön för lokala, hållbara näringar?”

En helg i början av maj samlades nio unga vuxna, stude-
rande och yrkesverksamma, på Idöborg i Nämdö skärgård. 
De arbetade intensivt under helgen med att utveckla affärs- 
och verksamhetsidéer för hållbara skärgårdsföretag.

Deltagarna hade sällskap av ett antal coacher som gav 
stöd utifrån sina olika kompetenser, som kunde gälla för-
hållanden i skärgården, kunskap om Östersjön och hur man 
säljer in sin idé (pitchning). Före middagen på lördagen fick 
de tre lagen öva på att framföra sin idé inför varandra och 
coacherna, en repetition före söndagens pitch framför en 
jury bestående av 20 bofasta i Nämdöskärgården. 

Idéer för hållbara 
skärgårdsföretag på 
naturens villkor

KSLA:s caseutmaning 2022

Text: SARA ÖSTERMAN 

Skärgården präglas av en kulturhistoria med fung-
erande självhushållning, entreprenörer och mång-
sysslare. Skärgårdens befolkning är en vital resurs 
för lokal utveckling, men idag minskar den fasta 
befolkningen på öarna. Det är dessutom få lokala 
näringsverksamheter som nyttjar områdets natur-
resurser i form av fisk, alger, vilt eller jordbrukspro-
dukter.  

Pitchning pågår. Tre förslag till hållbara lös-
ningar för företagare i skärgården presente-
rades på söndagens event. Malcolm Dixelius 
höll i trådarna. Foto: Christian Pleijel

Söndagens event innehöll presentation av tre förslag till 
hållbara lösningar för företagare i skärgården. Gruppernas 
olika idéer handlade om:
• Gemensam hantering av matavfall för företag i skärgår-

den, för att sedan sälja jorden lokalt – från jord till bord 
på plats.

• En verksamhet med en kontorslösning för personer som 
vill jobba från skärgården, kombinerat med en ”inku-
bator” där det kan erbjudas stöd för personer som vill 
utveckla sina affärsidéer – allt i syfte att få fler boende 
till skärgården.

• Ett företag som lokalt tillverkade tvål och andra rengö-
ringsprodukter, producerade av alger och råvaror från 
skärgården – helt nedbrytbart och miljövänligt.

Det blev spännande diskussioner ledda av Malcolm Dixelius, 
där idéerna gicks igenom och utvecklades ytterligare med 
hjälp av initierade frågor från lokalbefolkningen. 

Deltagarna vid KSLA:s hållbara idéforum på Idöborg: Bakre raden: John Carly, 
Simon Johansson, Jonas Calander, Olle Amcoff Främre raden: Andrea Biro, 
Samuel Bäckelin, Henrik Bergström, Josephine Biro, Dilara Cicek.
Foto: Sif Johansson.
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Lärdomar 
•  Vi ser storskaliga förändringar i fisktäthet och fiskbio-
massa. Trenderna för många arter pekar nedåt de senaste 
20–30 åren, för bl a torsk, lax, öring, och på senare tid även 
för sill/strömming (med viss variation på populations-
nivå). Maximum Sustainable Yield, MSY-målet, som rå-
der inom fiskeripolitiken (utifrån vilket Internationella 
Havsforskningsrådet ICES ger sina råd) innebär att hän-
syn inte tas till hur fisket påverkar beståndens storleks- och 
åldersfördelning. 

Det blev stora rubriker och högt tonfall i sociala media under 2020 gällande ström-
mingens tillstånd i Östersjön och MSC-märkningen. Utifrån det tog sig Östersjö-
kommittén an att arrangera ett slutet rundabordssamtal i juni 2021 med ambitionen 
att skapa ett nyfiket samtal med centrala aktörer i frågan: kustfisket, det pelagiska 
fisket, forskare, sportfisket, MSC och WWF.

Storleken på strömmingen har minskat, vilket beror på 
att den blir könsmogen tidigt och växer långsammare, eller 
att fisket selektivt fångat snabbväxande individer. Minskad 
tillväxttakt ökar risken för ackumulering av miljögifter. 
Trots att EU:s gemensamma fiskeripolitik ska beakta fisk-
bestånds storlekssammansättning ser EU inte till att råden 
till fiskeriförvaltningen inkluderar denna aspekt.

•  Det är endast en liten andel av Östersjöns sill och ström-
ming som går till humankonsumtion. Detta främst på 
grund av bristande efterfrågan, vilket delvis förklaras av 
höga miljögiftshalter (se Livsmedelverkets kostrekommen-
dationer). Brist på tillräckligt stor strömming kan också 
föreligga, vilket varit särskilt påtagligt för surströmmings-
fisket. 

•  Det finns stora naturliga variationer i de biologiska sys-
temen, även utan mänsklig påverkan. Detta innebär att för-
valtningen behöver vara adaptiv och anpassa sig till verklig-
heten i ekosystemen. 

Åsiktskillnader
Hur kan det komma sig att trots att fisket följer regler och 
beslut så har fiskbestånden påverkats kraftigt? Finns det 
brister i EU:s och Sveriges fiskeriförvaltning? Det verkar 

Text: KSLA:s ÖSTERSJÖKOMMITTÉ

Foto: Bengt Olsson.

Endast en liten del av strömmingen går till våra tallrikar. Foto: Eva Thörnelöf

Synen på strömmingen

i Östersjön spretar och sprattlar

Synen på strömmingen

i Östersjön spretar och sprattlar
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finnas ett stort inslag av politisk dragkamp på EU-nivå som 
får följdeffekter på fisket. Dessutom försvårar de ingångna 
bilaterala avtal som tillåter andra länder att fiska på svenskt 
vatten Sveriges manöverutrymme. 

MSC:s ambition är att vara pådrivande för hållbart 
fiske, genom att erbjuda en certifiering som kan ge fiskar-
na bättre betalt och som förutsätter att fisket godkänts i 
en granskning som följer ett strikt granskningsprotokoll. 
Certifieringen av strömmingsfisket i Östersjön väckte 
många frågor då varningsklockor ringt gällande beståndets 
tillstånd. I efterhand kan konstateras att certifieringen del-
vis avbröts under 2021 på grund av vikande fiskebestånd. 
Flera betonade vikten av att MSC-certifieringen behöver 
utvecklas för att vara trovärdig för konsumenten.

En nyckelfråga är hur det pelagiska fisket påverkar kust-
fisket och i anslutning till det diskuterades trålningsgrän-
sen. En central fråga är vem som ska få nyttja tillgängliga 
fiskbestånd. Ska vi ha fokus på en levande kustbygd med 
småskalighet som stöttar skärgårdens kulturella rötter, el-
ler ska vi ha ett ur några synvinklar effektivare och mer 
centraliserat fiske med huvudsakligen annan avsättning av 
fisken? Röster höjdes för att båda fiskena har sin plats och 
kan samexistera om fiskresursen förvaltas med detta i sikte. 

Inbjudare och organisatör, KSLA:s Östersjökommitté:

Henrik C Andersson, Gunilla Brattberg ordf., Sune Fogelström, 

Christina Gestrin, Sture Hansson sekr., Louise Hård af Segerstad, 

Anders Kiessling, Eva Thörnelöf, Eva Ronqvist adjungerad

*) https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/05/flytt-av-tralgransen-pa-prov/

Kunskapsbyggandet fortsätter
Efter vårt digitala rundabordssamtal har regeringen gett 
Havs- och Vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå områ-
den för utflyttning av trålgränsen i Östersjön på försök till 
2027.*

Många delar av fiskeförvaltningen har fått forsknings-
uppdrag kopplade till sig: 

•  De kustnära strömmingsbestånden och deras koppling 
till utsjöbestånden. Är det pelagiska utsjöfisket orsak till de 
utarmade kustbestånden av sill och strömming eller orsakas 
det av lokalt fiske, säl och skarv? Hur många delbestånd av 
strömming finns det? 

•  Bestämma relationen strömming/skarpsill i fångsten vid 
landning inom industrifisket. Det är svårt med artbestäm-
ning, alternativt att strömmingen hinner falla sönder innan 
den landas. Undersökningar pågår för att förbättra precisio-
nen i rapporteringen.

•  Spiggens roll i ekosystemet. Vad orsakar att spiggbestån-
den ökar kraftigt och vilka effekter får det på ekosystemet?

Levande kustbygd och skärgårdskultur bör värnas. Edvin Bergh var en av 
Nynäsnappets deltagare. Foton: Eva Thörnelöf och Göran Bergh.

Trots att fisket följer regler och beslut har strömmingsbestånden minskat. Det 
märks inte minst i  Norrlands surströmmingsindustri. Foto: Maria Gutebring.

Avslutningsvis vill KSLA:s Östersjökommitté tacka alla deltagare för konstruktiva och givande samtal. Det finns 
idag ingen planerad fortsättning på detta samtal, men kommittén välkomnar önskemål och förslag på framtida samtal 
eller andra aktiviteter när det gäller en levande kust och skärgård.

Deltagare:  

Linnea Engström, Programme Director MSC Sweden • Anton Paulrud, 

CEO, Swedish Pelagic Association PO • Carl-Åke Wallin, chairman 

Hälsingefiskarna • Lars Ljunggren, biologist, Anglers Association • Inger 

Melander, expert fisheries & market, WWF • Magnus Appelberg, Senior 

Advisor, Dept of Aquatic Resources at Swedish University of Agricultural 

SciencesFiskebåtar i Östersjön. Foto: Leszek Szleg [CC BY 3.0].
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Miljögifterna i Östersjön minskar 
ska vi äta mer Östersjöfisk?

Att uppskatta nyttan med att äta fisk kan vara minst lika svårt som att estimera risken 
med att äta fisk som innehåller miljögifter. Även om åsikterna om vilken vikt man bör 
lägga vid riskerna avseende miljögifter i fisk ofta går isär, får man inte missa nyttan 
med att äta fisk av rädsla för riskerna. Här var expertpanelen enig vid det seminarium 
om miljögifter i Östersjön och möjligheterna för konsumtion som anordnades av KSLA 
i maj 2022. Text: ELIN DAHLGREN

I över ett halvt sekel har det varit känt att fiskar från 
Östersjön tidigare innehållit så höga halter av miljögifter 
att de skadat sälar och rovfåglar som är storkonsumenter 
av fisk. Det finns även rapporter om negativa effekter på 
oss människor. Därför finns råd om att vi ska avstå eller 
begränsa konsumtionen av vissa Östersjöfiskar.

Suzanne Faxneld och Sara Persson från Naturhistoriska 
riksmuseet visade under dagen resultat från den nationella 
miljögiftsövervakningen om hur halter av PCB och dioxi-
ner minskar i flera djurgrupper i Östersjön.

Samtidigt har situationen för miljögifter blivit alltmer 
komplex i form av en kemikaliemix. DDT, kvicksilver, 
PFAS och PCB (ämnen som är extremt svåra att bryta ned 

i vår miljö) finns i vår fisk. De lagras i våra kroppar och förs 
över till våra barn vid en graviditet.

Hos den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 
(EFSA) pågår arbete med att ta fram rekommendationer för 
hur man ska genomföra en risk-/nyttovärdering. När resul-
tatet väl är på plats väntas nya svenska kostråd avseende fisk.

Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedels-
verket tryckte på vikten av att beakta vilka personer i be-
folkningen som ska äta vilken fisk och när i livet. Unga 
kvinnor och barn är extra känsliga.

Detta står i kontrast till de finska kostråden. Sebastian 
Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör på jord- och skogs-

Foto: Øyvind Holmstad [CC BY-SA 4.0].
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Foto: Clay Banks.

Trots signalerna pilkas det strömming.
Foto: Eva Thörnelöf.

bruksministeriet i Finland, sammanfattande inställningen 
i vårt grannland som att man valt att se på helhetsnyttan 
hos befolkningen och därför tonat ned varningssignaler för 
miljögifter. I stället uppmuntras befolkningen att äta mer 
Östersjöfisk. 

Breda penseldrag som förknippar fisk med miljögifter 
kan få stora effekter. Som det är nu finns en risk att gravida 
kvinnor i Sverige är rädda för att äta fisk och en varning 
för strömming leder till att man då inte heller äter bra fisk.

Hur ska man formulera råd för att unga kvinnor och 
barn ska fortsätta att äta fisk, samtidigt som de undviker 
fisk med höga miljögiftshalter? Ann-Sofie Sandberg, pro-
fessor vid Chalmers tekniska högskola, vill vända på frågan. 
I stället för att prata om risker med att äta fisk frågar hon 
vad risken är med att inte äta fisk.

Lunchen som serverades vid seminariet var braxenburga-
re, ett resultat från ett antal samverkansprojekt som drivits 
av Länsstyrelsen i Stockholm och som visar på möjlighe-
terna att nyttja färs från lokalt fångad, mager fisk med låga 
halter av dioxiner och andra fettlösliga miljöföroreningar. 
Magnus Karlsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, 
lyfte även fram abborre och sik från ostkusten som ur ett 
föroreningsperspektiv är intressanta för att öka konsumtio-
nen.

För vägen framåt lyfte den avslutande paneldebatten ett 
antal svårigheter kring förutsättningarna att uppmuntra 
folk att äta mer bra fisk. Det finns en ökande kemikalie-
rädsla i samhället både vad gäller fisk och mat i vidare me-
ning. Denna rädsla gör det också svårare att nå ut i media 
med berättelser om positiva förändringar i miljön. 

Källa: Naturvårdsverket, https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/miljofororeningar/dioxin-fisk/

Seminariet anordnades av KSLA:s Östersjökommitté och går att se i efterhand här: 
https://www.ksla.se/aktivitet/miljogifterna-i-ostersjon-minskar-ska-vi-ata-mer-ostersjofisk/
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Det betyder inte att skogsskador är oviktiga eller att inget 
behöver göras, bara att det krävs att olika perspektiv och 
kunskaper beaktas när arbetet med skogsskador utvecklas 
framgent. Då det kan vara svårt att ta till sig kunskap från 
andra i frågor där ideologiska skillnader är tydliga, behöver 
vi tänka på hur vi kan undvika att viss kunskap ignoreras. 
Detta är viktigt då det är angeläget att en bred kunskapsbas 
får ligga till grund för arbetet med skogens hälsa. Därtill 
finns det lärdomar att inhämta från historien och från andra 
områden för att uppnå målet att i praktiken realisera en 
politik som gynnar skogens hälsa.

Vi behöver nya frågor som förbereder oss
Aktiva inom skogssektorn, forskare och andra intresserade 
samlades för att lyssna på föredrag och reflektera kring 
skogens hälsa och skogsskadefrågor. Målet var att delta-
garna skulle börja formulera nya frågor som förbereder oss 
för framtida utmaningar kopplade till skogsskador. Var och 
en av de inbjudna föreläsarna lyfte fram olika perspektiv 
för att på så sätt ifrågasätta gängse perspektiv på skogs-
skador och skapa möjligheter för nytänkande. Webbinariet 
modererades av Christer Björkman och Louise Eriksson, 

bägge från KSLA:s Skogsskadekommitté, och föredragen 
varvades med mentimeterfrågor till deltagarna kring deras 
syn på skogsskador och vilka perspektiv som är viktiga att 
tänka på i arbete med skogens hälsa.

Erland Mårald, professor i idéhistoria, Umeå univer-
sitet, inledde med att ge ett historiskt perspektiv på hur 
uppfattningar om skogsskador förändras. Han lyfte fram 
hur just avvikelser från det vi uppfattar som det normala 
kan ses som en skada. Ofta innebär därför en skada någon 
form av hot mot det gällande systemet, exempelvis produk-
tionssystemet. Därefter fortsatte Sara Holmgren, forskare 
i miljökommunikation, SLU, att med fokus på samtiden 
beskriva hur skogsskador också har en tydlig politisk di-
mension där även makt har betydelse. Hon illustrerade hur 
en skogsskada uppfattas olika beroende på utgångspunkter 
och att det ibland kan vara hanteringen av skogsskador som 
uppfattas vara mer allvarlig än skadan i sig. 

Vill stimulera nytänkande
Nytänkande kan stimuleras på olika sätt. Därför visades 
filmen Först här, som följdes av ett samtal med konstnä-
ren Clara Bodén om filmen och skogsägande. Därefter höll 

Nya tankar kring 

skogens hälsa

Text: CHRISTER BJÖRKMAN & LOUISE ERIKSSON

Vid webbinariet Nya tankar kring skogens hälsa på KSLA den 21 mars var ett åter-
kommande tema att det inte är givet vad en skogsskada är för något. Ett historiskt 
perspektiv visar att uppfattningar om skogsskador ändrats över tid och med ut-
gångspunkt i skador idag är det tydligt att bilden av skogsskador påverkas av vem 
som betraktar dem.
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Bilden av skogsskador påverkas av dem som betraktar dem.

Ur filmen "Först här". https://www.svtplay.se/video/31753890/forst-har

Mikael Klintman, professor i sociologi, Lunds universitet, 
ett anförande om hinder att ta till sig olika typer av kunskap. 
Istället för att tala om skogsskador beskrev han hur vår upp-
fattning av ”våra” kontra ”deras” intressen samt verklighets-
bilderna som är kopplade till dessa identiteter kan hindra 
oss från att lyssna. Istället för att värdera kunskap utifrån 
rimlighet värderas de utifrån vem som står bakom, vilka 
följder de uppfattas få (sociala, politiska, ekonomiska) samt 
hur de ramas in. Han lyfte fram möjliga sätt att undanröja 
hinder genom exempelvis samverkan och ”ominramnings-
processer” eller möjligen genom att snegla på naturen – hur 
ömsesidig nytta kan uppnås. 

Det avslutande föredraget hölls av Camilla Sandström, 
professor i statskunskap, Umeå universitet, som lyfte fram 
svårigheterna med att realisera politiska mål. Med exempel 
från älgförvaltningen lyfte hon fram problem med imple-
menteringen när avsteg görs från samverkan och den ge-
mensamma berättelsen kring vad som kan åstadkomma en 
förändring. Hon noterade vikten av att det finns en gemen-
sam vision för vad man vill åstadkomma (vilja), att det finns 
kunskap och kompetens för genomförande (kunna) och att 
det finns en förståelse för vad genomförandet kommer att 
innebära (förstå). 

Slutliga reflektioner
Webbinariet avslutades med reflektioner från en panel. Peter 
Fredman, professor i turism Mittuniversitetet, inledde med 
att konstatera att friluftslivet kan påverkas av skogsskador. 
Eftersom upplevelsen styr vilken natur vi väljer att besöka 
kan skador leda till att besöksmönster ändras. Gisela Björse, 

Seminariet går att se i efterhand här: https://www.ksla.se/aktivitet/nya-tankar-kring-skogens-halsa/

skogsskötselchef Sveaskog, resonerade vidare kring hur vik-
tigt det är att ha en rad olika perspektiv med sig när man 
arbetar med skogsskadefrågor samt hur avgörande det är 
att tänka på skogens resiliens. Att låta beslutsfattare ta del 
av tvärvetenskaplighet och komplexiteter samt naturbase-
rade lösningar noterades av Peter Roberntz, senior rådgivare 
Skog, WWF. Lennart Svensson, nationell skogsskadesam-
ordnare på Skogsstyrelsen avslutade med att betona vikten 
av balans – att minimera de totala skogsskadorna men uti-
från samtliga aspekter. 
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Ett femtiotal personer deltog i seminariet som arrangerades 
för att diskutera hur akademin utbildar forskare och vilken 
forskarkompetens som behövs i samhället. 

Inledningsvis redogjorde en rad aktörer i olika samhälls-
aktörer för sina behov av forskares kompetens. Fredrik von 
Unge, utvecklingschef på Växa Sverige, menade att deras 
företag både behöver ha koll på den senaste forskningen och 
själva kunna påverka den.

– Vi är en brygga mellan akademin och lantbrukarna 
och översätter forskning till praktisk nytta. Det är viktigt 
men svårt att erbjuda anställningar där forskaren har en 

Forskarkompetens
                        i fokus

Text: CISSI ASKWALL

”Nyfiken, uthållig, bildad, öppen, ödmjuk och innovativ projektledare som är intresserad 
av vår bransch och av att lösa samhällsutmaningar.” Så ser den ideala forskaren ut, enligt 
de som medverkade på KSLA-seminariet Forskare – var i samhället behövs de och möter vi 
behoven? den 14 mars 2022.

fot kvar och möjlighet att förkovra sig i den vetenskapliga 
världen.

Anders Högberg, forskningschef på Orkla Foods, me-
nade att forskarutbildade är nödvändiga för att de ska kun-
na driva innovation.

– Vi behöver både externa parter att jobba med och in-
tern kompetens. Genom doktorandutbildningen lärde jag 
mig att tänka mer långsiktigt och samtidigt förstå att saker 
förstås kan förändras över tid. 

Han berättade att ingen av de disputerade på Orklas 
innovationsavdelning jobbar inom sitt avhandlingsämne.

– Det är förhållningssättet till kunskap vi vill komma 
åt när vi anställer forskare; den inneboende nyfikenheten 
på hur saker och ting fungerar och viljan att lösa problem.

Åsa Östlund, forskningschef på TreeToTextile, höll 
med. Hon berättade om svårigheter att rekrytera och att 
de därför arbetar med forskarutbildade konsulter och även 
stöttar en postdoc vid Chalmers.

– Det är viktigt att kommunicera fördelarna med att 
vara disputerad – vilka karriärmöjligheter det innebär. Vi 
lärosäten kan bli bättre på det, sade Lars Nilsson, professor 
och studievägledare vid institutionen för livsmedelsteknik 
på Lunds tekniska högskola.

En stor utmaning är finansieringsmodellerna för fors-
karutbildningen eftersom den i hög grad är externt finan-
sierad. Större aktörer i branschen är också mer intresserade 
av att anställa disputerade.

– De mindre kan ha en oro för att en disputerad är en 
mer krävande anställd, sade Lars Nilsson.

Marinbiolog i arbete. Foto: T. Pedersen.
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Generella färdigheter viktigast
Måns Nilsson, vd för Stockholm Environment Institute, 
menade att dialogen med användarna måste komma in re-
dan från början av forskningsprocessen. 

– Forskarna behöver vara transdisciplinära, ha tvärve-
tenskapliga perspektiv och vara duktiga på att skriva, sär-
skilt på engelska. Dessa parametrar är viktiga för oss när vi 
rekryterar och när vi samarbetar med lärosäten.

Hanna Dufva är chef för undersökningar och vetenskap-
ligt stöd på Livsmedelsverket, där de flesta är disputerade.

– Tvärvetenskapliga perspektiv behövs så att våra med-
arbetare snabbt kan ta till sig kunskap och finna samarbeten 
med andra parter. Men vi upplever ökade svårigheter med 
att rekrytera forskarutbildade. 

Dan Rydberg, enhetschef vid Skogsstyrelsen, gav en lik-
nande bild:

– 60 procent är disputerade på min enhet och 20 procent 
är adjungerade. Att ha kopplingen till forskning kvar är 
viktigt – också ur rekryteringssynpunkt. Våra specialister 
sitter i betygsnämnder, skriver vetenskapliga artiklar och 
både påverkar och lyssnar av akademin på så sätt. 

Han menade att de generella färdigheterna är viktigast 
hos de forskarutbildade, tillsammans med goda kunskaper 
i svenska.

– Sakområden kan man tillägna sig ganska väl, även om 
det tar lite tid. 

Fredrik von Unge berättade att det är svårt att hålla kvar 
forskare i näringslivet efter doktorandtiden.

– En utmaning att de knappt kan svenska och då blir 
steget långt till att anställa dem. Många duktiga doktoran-
der försvinner till något annat land efter disputation.

Anders Högberg instämde och skulle gärna se att det 
fanns mer finansiering för postdocs för att kunna hålla kvar 
de disputerade i Sverige.

I huvudet på en doktor
Några disputerade berättade sedan om den stora betydelse 
som doktorandutbildningen haft för dem. Alla tre menade 
att doktorandtiden varit både rolig och utvecklande.

Man lär sig lägga upp projekt så att resurserna utnytt-
jas så bra som möjligt. liksom att jobba med olika typer 
av människor. Man blir van vid att bli sågad vid fotknö-
larna av sin handledare och att det inte är hela världen, sade 
Veronika Örvik, projektledare Ax Foundation.

Örjan Grönlund, ekolog på Södra Skog, poängterade 
att forskarutbildningen är just en utbildning som både ger 
tid för förkovran och ett nytt mindset, liksom kompetens i 
projektledning. 

– Det är viktigt att få träffa på olika organisationer som 
man senare kan jobba på under doktorandtiden. Att synas 
är viktigt för de framtida arbetsgivarna.

Kristina Osbjer, veterinär vid SLU, sammanfattade det 
hon fått av doktorandutbildningen som ”mycket”. 

– Spetskompetens inom ett smalt område liksom en stor 
bredd genom att ha fått delta i seminarier och konferenser. 

Projektledning och att ta till sig det viktigaste i stora mäng-
der text, liksom att skriva vetenskapligt och populärveten-
skapligt. Och hur man tar reda på det man inte redan kan!

Att disputera är som att få körkort
Den avslutande paneldiskussionen handlade om samhällets 
behov av forskarkompetens och hur väl det tillgodoses.

– Vi behöver inte regelrätta forskare men däremot med-
arbetare som kan ta till sig, förstå, beställa och använda 
vetenskap – och det kan man som forskarutbildad, sade 
Christina Nordin, gd Jordbruksverket.

Örebro universitets rektor Johan Schnürer menade att 
akademin behöver bli bättre på att låta doktorander och 
studenter möta andra delar av samhället, och på att ge ut-
bildningar med både djup och bredd.

– En doktor som går ut i samhället är ingen förlust utan 
ofta en ambassadör för lärosätet. Kloka handledare inser 
att de förbereder sina doktorander för livet – att disputera 
är som att få ett körkort. Du kan själv använda körkortet 
som du vill.

Skogforsks vd Charlotte Bengtsson hävdade att världens 
komplexitet och snabbhet ställer nya krav på forskarna.

– Det behövs vilja och driv att ta sig an bredare frågor, 
liksom att vid behov kunna styra om.

Hon menade att vi behöver hitta sätt att få fler att skaffa 
doktorsexamen.

– Forskarutbildning skulle kunna vara ett steg i det livs-
långa lärandet, men då behöver ersättningen se annorlunda 
ut.

Ingrid Petersson, gd för Formas, påtalade att välutbilda-
de behövs för att kunna konkurrera internationellt. Formas 
ger ofta anslag för fyra år för att det ska fungera att anställa 
doktorander.

– Vi har själva lätt att attrahera personal, men rekryterar 
inte längre nykläckta doktorer utan de som tidigare jobbat 
ett tag på myndigheter eller branschorganisationer. De har 
med sig projekt- eller ledarutbildningar och andra värde-
fulla baskunskaper från arbetslivet.

Håkan Henriksson, vd för Gård & Djurhälsan, anställer 
också gärna disputerade.

– Våra kunder har ingen FoU hos sig så vi behöver fors-
karutbildade som kan utveckla testbäddar för att prova och 
omsätta forskningsbaserad kunskap till praktik. Vi har 
också delade tjänster med akademin. 

Seminariet leddes av Ulf Magnusson, SLU-professor och 
 ordförande i KSLA:s Forskningsutskott, och Elisabet Rytter, 
forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen. 
De konstaterade att mycket verkar fungera när det gäller 
försörjningen av forskarkompetens i Sverige.

– Men för att göra forskarutbildningen bättre anpassad 
till samhällets behov kan en quick fix vara att öka kontakt-
ytorna mellan doktorander och potentiella framtida arbets-
givare, avrundade Ulf Magnusson.

Seminariet arrangerades av KSLA:s Forskningsutskott och kan ses i efterhand här:
https://www.ksla.se/aktivitet/forskare-var-i-samhallet-behovs-de-och-moter-vi-behoven/
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Vi har bara en jord. Vad Teslagrundaren Elon Musk och 
Amazonstiftaren Jeff Bezos än drömmer om färder till Mars 
så är det parafrasen på stridsropet från KSLA-grundaren 
Karl XIV Johans tid som gäller: att inom planetens gränser 
erövra jorden åter. 

Och den jorden har inga – absolut inga – andra sätt att 
förnya sina förråd av energi och material än med hjälp av 
vad som redan finns på planeten eller strömmar mot oss från 
solen. Som ett vinddrivet fartyg byggt av trä på en väldig 
ocean. 

Den bild som mer än något annat gjorde oss medvet-
na om den saken är från 1968. Bilden på jorden sedd från 
månen. En liten skimrande blågrön bubbla av liv som sti-
ger upp över månens livlösa horisont, skyddad från den 
gränslöst svarta rymden bara av ett tunt lager atmosfär, rela- 
tivt sett inte tjockare än skalet på ett äpple. Frågan är om 
konferensen i Stockholm någonsin blivit av om det inte var 
för den bilden? Kanske förr eller senare ändå? Men just där 
och då hade den avgörande betydelse vilket också speglas i 
slutdokumentet från konferensen ”Only One Earth”, med 
samma ensamma jord på omslaget. När KSLA håller möte 

Heldag om hållbarhet på KSLA

Alle man på däck!
”Alle man på däck!” Vad ska man säga om den saken? Ett larmrop från 
de vinddrivna och vedbyggda segelskeppens tid som slutkläm i en rap-
port från ett KSLA-möte om Stockholmskonferensen 1972? Den förs-
ta globala miljökonferensen som någonsin hållits på planeten jorden, 
UNCHE 1972. Att det är ovanligt välfunnet! Text: PETER SYLWAN

50 år senare för att minnas mötet, är alla överens om att 
Stockholmskonferensen blev startpunkten och en vatten-
delare för hela den globala miljödebatten och den interna-
tionella klimat- och miljöpolitiken.

KSLA-mötets alla röster och repliker kan koncentreras 
i en: Det är inte bra, det kan bli bättre – men det kunde ha 
varit värre, mycket värre.

Tillbakablickar
Björn Ola Linnér, klimatpolitisk forskare och professor från 
Linköpings universitet sammanfattade med erfarenheter 
från arbetet med IPCC:s syntesrapport från 2007.

– Då gick vi mot en förväntad global uppvärmning på 
hela 6 grader, säger han. IPCC:s värsta scenario då är med 
andra ord helt orealistiskt idag. Det internationella arbetet 
kan förvisso tyckas trögt och det räcker absolut inte till för 
att nå 1,5-gradersmålet. Men ändå har det gett enorma re-
sultat med tanke på hur världen ser ut och vilka intresse-
konflikter som råder. Inte minst geopolitiskt. Då är det 
fantastiskt att alla kan sitta där och åtminstone på papperet 
kan vara överens om målen.

Bilden av jorden från Apollo 8 i december 1968 inspirerade till Stockholmskonferensens motto "Only One Earth". Foto: William Anders [Public domain].
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Tiden efter Stockholm 1972 har natur-, miljö- och kli-
matfrågorna gått från att handla om bevarande och skydd 
av enskildheter till att handla om hållbar utveckling för 
helheter, vi har sett miljödiplomatin födas och en rad in-
ternationella överenskommelser och institutioner, inte 
minst nationella miljödepartement i en rad länder, komma 
på plats. Internationell miljörätt har blivit ett begrepp och 
den vetenskapliga kunskapen om den biologiska mång-
faldens och de väl fungerande ekosystemens betydelse för 
allt mänskligt liv på den här planeten är numera också en 
politisk insikt.

Sektorsansvaret – att den hållbara utvecklingen är en 
uppgift för alla och inte bara för särskilda naturvårdsverk 
och miljömyndigheter – är numera en självklarhet. Resan 
från stuprör till hängrännor speglas också i FN:s 17 mål 
för hållbar utveckling. Av dem är 12 direkt beroende av 
utvecklingen inom jord och skog. Tillsammans med bilden 
på den ensamma jorden med fotosyntesen som enda sätt att 
fylla på matförråden, borde det ha lett till ett glödande in-
tresse för att hitta hållbara metoder att bruka jord och skog. 

Men inledningsvis var det nästan tvärtom om, menade Inge 
Gerremo, med mångårig erfarenhet av biståndsfrågor och 
landsbygdsutveckling. 

– Vi som jobbade med jordbruk och landsbygdsutveck-
ling tyckte nog att vi höll på just med hållbar utveckling. 
Men plötsligt handlade till exempel alla regleringsbrev och 
instruktioner bara om miljö. Jordbruket nämndes knappast 
annat än möjligen som ett problem.

Han tycker sig se samma tendens nu när allt handlar om 
klimatet. Vi måste få politikerna att komma ned på jorden 
och se vad det handlar om. Kanske får vi nu hjälp av det 
förfärliga som händer i Ukraina att inse att inget kan vara 
viktigare än att säkra tillgången på mat. Miljö-, mångfalds- 
och klimatfrågorna är förstås inget som måste offras eller 
stå tillbaka. Tvärtom, men de måste lösas utan att det går 
ut över produktionen, sade Inge Gerremo. 

Producera mer med mindre
Det är lätt att hålla med. Kanske är det precis tvärtom – att 
det är just genom att hantera mångfalden, miljön och klima-
tet som vi når fram till maten och lyckas producera mer med 
hjälp av mindre. Det gäller inte bara maten. Den växande 
bioekonomin och utfasningen av fossil energi och råvaror 
ökar också efterfrågan på vad som kan komma från jord 
och skog. World Resources Institute har räknat ut att också 
med ”business as usual” behövs det ofattbara 600 miljoner 
ha nyodlad mark – nästan 15 gånger all fast mark under våra 
fötter i hela Sverige, sjöar och vattendrag borträknade – 
fram till 2050 för att klara världens ökande behov av enbart 
livsmedel. Och redan nu använder vi bortåt 40 procent av 
jordens landyta till jordbruk! Det finns helt enkelt inte – 
eller borde i varje fall inte finnas – mer mark att odla upp.

Det som gäller jord och skog gäller också industrin och 
energin. Med stigande levnadsstandard kommer jordens 
befolkning förhoppningsvis att plana ut till runt 9,7 mil-
jarder vid Stockholm +80. Det betyder antagligen att varje 
framgångsrikt steg för att minska det ekologiska fotav- 
trycket som kan tas bland 1,2 miljarder i norr och väst 

Med "business as usual" behövs nyodlad mark motsvarande nästan 15 gånger Sveriges markyta för att klara livsmedelsbehovet. Foto: Markus Spiske.

KSLAT nr 1-2022 handlar om 
perioden från Stockholm 1972 
till de utvecklingsmål vi arbe-
tar med idag. Den presente-
rades vid detta seminarium, 
där flera av medförfattarna 
deltog.
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kommer att fyllas upp av ökande anspråk från 8,5 miljar- 
der i syd och öst. Summa summarum: ökande behov måste 
klaras med andra energikällor än de fossila och hålla sig 
inom planetens gränser.

– Stockholm 1972 gav en global referenspunkt för allt 
fortsatt internationellt miljöarbete, säger Lars Göran Eng-
felt, som var ambassadör och med om att organisera kon-
ferensen. Han berättar om det som Björn Ola Linnér kallar 
konferensens mest geniala drag – att begära in kontinuerliga 
rapporter och redovisningar av miljö- och klimatarbetet. 
Med dem går det att jämföra länder emellan. ”Fame and 
shame” (berömmelse och skam) blev begrepp som har gett 
momentum åt utvecklingen och de lagar och miljöregler 
som successivt växt fram och som de största och mäktigaste 
krafterna måste förhålla sig till; näringslivet och företagen.

– De första decennierna efter Stockholm 1972 gjorde 
företagen inte mer än vad lagar och regler tvingade dem 
att göra, säger Magnus Enell på KSLA-mötet. Det externa 
trycket från ideella organisationer och opinioner att gå 
längre än lagen var inte särskilt stort. Nu är allt annorlunda. 

Det som tidigare var skarpa konfrontationer med till ex-
empel Greenpeace har bytts till dialoger om vad man inte är 
överens om. Opinion, regelverk och institutioner har änd- 
rats och skärpts. Hållbarhet håller på att bli en integre-

rad del i företagens långsiktiga affärsplaner som numera 
kan sträcka sig 20 år i framtiden mot tidigare 5–6 år och 
inkluderar begrepp som cirkulär ekonomi och koldioxid-
neutralitet. Drivkrafterna bakom är både enkla och svår-
frånkomliga. De som köper företagens varor och tjänster, 
konsumenterna – de enskilda människorna, organisationer 
och offentliga upphandlare – kräver det.

Skapa helhetssyn
I den iakttagelsen döljer sig kanske också svaret på den 
nästan vädjande – eller om det nu var desperata – frågan mot 
slutet av mötet från dagens moderator Lars Erik Liljelund:

– Hur skapar man internationella och hållbara konven-
tioner för hela hängrännor? Ju smalare en konvention är des- 
to mer framgångsrik kan den bli. Försurningen och ozon-
hålet handlade om att få bort svavlet ur fossilerna och freo-
net ur sprayburkar och kylskåp. Men med klimat-, miljö- 
och mångfaldsfrågorna sitter vi med ett helt jordklot i knäet.

– Vi måste sluta se oss som enskilda konsumenter och 
producenter som väljer för stunden det som verkar bäst här 
och nu, och i stället se oss som aktiva planetskötare med 
mer långsiktigt ansvar och med siktet också på där och då. 
Det är det sammanlagda svaret som hördes från flera håll 
under KSLA-mötet om Stockholm +50 på eftermiddagen 
den 7 april 2022. Men det kunde också vara ett eko från 
förmiddagens möte samma dag. Där talades också om att 
ha ett förhållningssätt till maten, jorden och djuren som 
inte låter sig fångas bara i snäva vetenskapliga analyser. 

Den fjärde agrara revolutionen
Egentligen borde mötena ha kommit i omvänd ordning. 
Förmiddagen handlade nämligen om vad som kommer 
sedan, när vi kan fira Stockholm +80 – efter Den Stora 
Transformationen. En omvandling av jordbruk och sam-
hälle av samma dignitet som klimatomställningen. Det var 
i varje fall SLU-professorn vid Institutionen för ekologi Jan 
Bengtssons reflexion när han presenterade resultaten från 
en stor europeisk metaanalys ”Regenerative Agriculture in 
Europe”* under förmiddagen. Talar vi bara om jordbruket 
så är omställningen i samma klass som när vi gick från ett 
ängs- och betesbaserat jordbruk till industrijordbruk – det 
vi brukar tala om som den tredje agrara revolutionen. Nu 
står vi alltså mitt uppe i den fjärde.

Vad den i grunden handlar om säger ju namnet, den fjärde 
agrara revolutionen ska återskapa något av det (allt?) som 
gick förlorat med den tredje. Men på vårt eget sätt. Analysen 
och rapporten som presenterades på KSLA kommer från 
EASAC, de europeiska vetenskapsakademiernas gemen- 
samma vetenskapliga råd. Det är intressant av flera skäl. 
Förra gången det begav sig att Europas vetenskapsakade-
mier, eller åtminstone svenska KVA, på allvar intresserade 
sig på djupet för jord och djur var under Linnés tid och 
den andra agrara revolutionen. Då var medvetenheten om 
jordbrukets strategiska samhällsroll också stor och växande.

Då handlade det om att ”inom Sveriges gränser erövra 
Finland åter” och på hemmaplan få fram tillräckligt med mat 
och jobb för att få stopp på utvandringen, göra landet obero-
ende av import och få fram resurser till industrialiseringen. 

*) https://easac.eu/publications/details/regenerative-agriculture-in-europe/

Vi måste börja se oss som aktiva planetskötare med mer långsiktigt ansvar 
och göra vägval med sikte på framtiden. Foto: Heather Gill.
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Nu handlar det om att till 2050 få stopp på skenande kli-
matförändringar, rädda den biologiska mångfalden, få fram 
mat så det räcker åt 9,7 miljarder och råvaror till bioindust- 
rin. Det mest intressanta med EASAC:s metaanalys är att 
den tycks visa på en väg att få ihop hela ekvationen – och 
fixa det inom planetens gränser.

– Att binda kol i jordbrukslandskapet är faktiskt en av 
de riktigt stora möjligheterna att ta bort kol ur atmosfä- 
ren, säger Thomas Elmqvist, professor från Stockholms 
universitet, när han presenterar rapporten. Den är i sam-
ma storleksordning som det som IPCC förväntar att 
vindkraftverken kan ta bort genom att el ersätter oljan, 
säger han.

– Lägger man till stoppad nyodling på skogsmark och 
andra ekosystem – en fråga som är direkt kopplad till hur 
mycket man kan öka avkastningen i jordbruket – så är den 
stapeln i IPCC-diagrammet i samma storleksordning som 
det som solenergin förväntas ersätta av fossilt kol. Frågan är 
hur man tar vara på möjligheterna.

Hårdrar man begreppet ”regenerera” till sin spets så 
handlar det om att återskapa ett så ”naturligt” jordbruk som 
möjligt – men på vårt eget sätt, utan att utesluta vare sig ke-
miska medel eller mineralgödsel och med metoder som ger:
• liten eller ingen jordbearbetning alls,
• mark alltid täckt av en växande gröda,
• insådda eller eftersådda mellangrödor,
• jord alltid genomvävd av växande eller vissnande rötter
• skörderester kvar på fälten,
• gärna vall i en också i övrigt starkt varierad växtföljd,
• träd på åkrarna eller åker bland träden (agroforestry) och 

häckar i jordbrukslandskapet.
Blommande kantzoner, skalbaggsåsar och lärkrutor är 

ett par tänkbara detaljer att addera framför allt för biomång-

faldens skull. De detaljerna ingår inte i EASAC:s meta- 
studie, men allt som ingår ökar mängden kol i marken i varie- 
rande grad, ökar mullhalt och markmikroliv, sätter stopp för 
jorderosionen, ökar bördigheten, minskar näringsläckaget 
(och sparar gödsel), sparar 30–40 procent av energin i växt- 
odlingen, ökar biomångfalden på och i jorden. Mest an-
märkningsvärt av allt och som Jan Bengtsson uttrycker det:

– Förvånande få av de här åtgärderna har några negativa 
eller bara liten inverkan på skörden.

För både bonden och samhället borde regenerativt jord-
bruk vara en ren vinst. Åtminstone på sikt bibehållen skörd 
och kanske till och med ökande skörd med lägre kostnader, 
större biodiversitet, mindre växthusgaser och renare vatten.

Men även om biodiversiteten ökar lokalt på och i jorden 
så är det inte säkert att den gör det i hela landskapet och för 
alla. Till det behövs stora sammanhängande ytor och breda 
korridorer. Här kommer kanske de blommande kantzoner-
na in tillsammans med ”förvildade” impediment och  träd, 
buskar och häckar i landskapet. Allt kräver samordning och 
samarbete mellan brukare i landskapsskala. Men om det 
är något landsbygdsbor visat sig vara bra på så är det just 
samarbete, bara förutsättningarna blir de rätta och att det 
finns en legal, ekonomisk och organisatorisk infrastruktur 
för saken. Och infrastruktur – det är det statens uppgift att 
fixa, till exempel via EU och CAP.

Där landar också den övergripande frågan: Hur ser den 
gemensamma jordbrukspolitik ut som ger oss ett hållbart 
och högproduktivt jordbruk när vi skriver Stockholm +80 
år 2050? Oavsett vilken etikett vi sätter på det och i global 
skala. Den omställningen kräver ”alle man på däck”! Alla 
behövs och alla måste med. Utan en rättvis omställning blir 
det ingen omställning alls och inget samhälle heller – i varje 
fall inget som det är värt att leva i.

Seminariet går att se i efterhand här: https://www.ksla.se/aktivitet/var-manskliga-miljo-ett-gemensamt-ansvar/

Det handlar om att återskapa ett så ”naturligt” jordbruk som möjligt: liten eller ingen jordbearbetning, marken alltid täckt av en växande gröda, insådda eller 
eftersådda mellangrödor som bilden visar, jorden alltid genomvävd av växande eller vissnande rötter o s v. Foto: Peter Sylwan.
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Text: PER ERIKSSON

Nordiska museet har även lagt tid och pengar på att så-
väl beforska och tillgängliggöra den historia som lett fram 
till det tidiga 1900-talets herrgårdsmiljö.

Julitas historia sträcker sig tillbaka till vikingatiden då 
där troligen låg en stormannagård. Omkring 1180 byggdes 
ett kloster för cistercienserorden vid Julita. Klostret avveck-
lades vid reformationen och godset bildades.

Under en tid förfogade Hertig Karl över godset och till-
bringade också en del tid där. Den sista friherren på godset 
var Matthias Palbitzki, som dog 1851. Arvingarna sålde 
Julita 1876 till tobaksbolaget Wilhelm Hellgren & Co, som 
ägdes av Johan Bäckström. Godset övertogs sedan av sonen 
Arthur Bäckström.

Julita gårds historia är framför allt platsens historia. Gården 
ligger i Julita socken i Katrineholms kommun i Sörmland. 
Den omfattar idag ca 2 200 hektar mark med 360 byggna-
der och ägs sedan 1944 av Nordiska museet och är sedan 
dess också ett friluftsmuseum.

Det som gör Julita unikt är att man frusit tiden till ett 
visst historiskt ögonblick. Tanken är att besökaren ska få en 
idé om hur en svensk herrgård såg ut i början av 1900-talet. 
Men inte allt är fruset. Jordbruksmarken arrenderas ut och 
sköts på konventionellt vis. Även skogsmarken sköts med 
moderna metoder. För KSLA är Julita också unikt eftersom 
de föremål som akademien hade i sitt lantbruksmuseum  
(numera platsen för matsalen Lantis vid Stockholms uni-
versitet) och som skänktes till Nordiska museet, förvaras 
i Julita.

Julita gård: Betraktelser från en akademiexkursion
Vad tar man med sig från en vårexkursion med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien?

Å ena sidan det uppenbara, det vill säga det som reseledare och guider förmedlar, i det här fallet om Julita gårds 
historia; när den etablerades, hur landskapet förändrats och orsakerna till detta liksom om de människor som bott 
där och deras olika livsöden. Men man tar också med sig minnet av en trevlig samvaro i maj tillsammans med andra 
på en lagom lång bussresa, två timmar från Stockholm. 

Allaert van Everdingens målning av Hendrik Trips kanongjuteri i Julita Bruk (Rijksmuseum, Amsterdam, Public domain).
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Den miljö som möter besökare idag är till stora delar 
den som Artur Bäckström skapade under sin tid på Julita. 
Bäckström dog 1941 och Nordiska museet övertog godset 
1944.

Men sedan då? Vad gör vi med den kunskap som förmed-
las? Det är på många sätt individuellt. Jag fastnar till ex-
empel för den stora tavlan i huvudbyggnaden över Julita 
styckebruk. Originalet är målat av Allaert van Everdingen 
(1621–1675), målningen i Julita är en kopia och beställdes 
av Arthur Bäckström. Bruket levererade under 1600-ta-
let kanoner att användas under trettioåriga kriget. Början 
till slutet på stormaktstiden var slaget vid Poltava (nuva-
rande Ukraina) då Sverige förlorade mot Peter den stores 
Ryssland.

Efter nederlaget begav sig Karl XII till Turkiet, och jag 
drar mig till minnes hur jag som barn fick lära mig att det 
var så kåldolmen kom till Sverige. Mer än tre sekler har pas-
serat, och återigen talar vi om svensk krigsmakt, Ukraina, 
Turkiet, Ryssland och om nu inte om kåldolmar så i alla fall 
om kebabpizza.

Stort intryck gör även den översta våningen i det stora 
huset och rummet som kallas galleriet. Det är ett mycket 
stort rum och var till för att härbärgera olika typer av sam-
mankomster och sociala aktiviteter, men användes också 
för att torka säd. Det kostar på för att tankarna ska kunna 

vandra runt i en miljö som detta. De 360 byggnader, som 
Julita omfattar, innebär 5 000 fönsterbågar som ska slipas, 
spacklas, kittas och målas. 

Varför sparar vi saker? Ett svar på den frågan är att vi 
tror att vi kommer att behöva dem vid ett senare tillfälle. 
Det gäller för enskilda individer och för samhället i sin hel-
het. Det kan till exempel vara bra att ha en ordbok med 
ryska, tyska och franska skogstermer till hands även om den 
mycket sällan behövs. På en samhällelig nivå har vi institu-
tionaliserat detta sparande genom historieundervisning och 
historievetenskap, arkiv, bibliotek och museer, men också 
genom att spara olika naturtyper och arter. Vad som ska 
sparas eller inte på detta sätt är ytterst upp till oss att be-
stämma genom de politiker vi väljer.

Mellan dessa nivåer, den enskilda och den allmänna, 
sker också ett historiearbete genom exempelvis hembygds-
föreningar och andra typer av intressen som sluter sig sam-
man för att se till att inte en plats eller en verksamhet faller 
in i glömskan.

Vissa saker är också lättare än andra att räkna ut att vi 
kommer att behöva i framtiden, som exempelvis de fröer 
som sparas i genbanken på Svalbard. Svårare är det att över-
föra och spara de praktiska åtgärder som behövs för att få 
fröerna att leva. Julita gårds historia handlar bland annat om 
just detta, det vill säga hur jordbruket förändrats, men också 
det samhälle som jordbruket är till för att mätta och de liv 
som levts av de människor som utgjort samhället.

Bebyggelseantikvarie Fredrik Ehlton pekar upp mot huvudbyggnaden vid en 
modell av Julita kloster. Foto: Per Eriksson.

Exkursionsdeltagare. Foto: Per Eriksson.

Julita gårds stora hus. Foto: Tulipasylvestris [CC BY 4.0].
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Ägarskiften är en lång och komplicerad process med många 
beslut. I många fall är det ett livsverk som ska lämnas över 
och därför måste ett ägarskifte få ta tid och innehålla re-
flektion. Vikten av att vara lyhörda för alla inblandade par-
ters önskemål och av att försöka förstå varandras perspektiv 
var något som lyftes av flera talare. Ett ägarskifte bör inte 
ske alltför sent då underhåll och investeringar riskerar bli 
eftersatta om det inte finns en plan för vem som ska ta över. 

Den 4 februari i år var det dags för Ungdomsutskottets 
och LRF Ungdomens webbinarium om ägarskiften inom 
jord- och skogsbruk. Eftermiddagens mycket uppskattade 
moderator Carl Dyrendahl, som själv står mitt i ett ägar-
skifte, guidade oss genom programmet. 

Ägande historiskt och ute i Europa
Professor Anders Wästfelt inledde med att ge en historisk 
tillbakablick på varför ägandet av jord och skog ser ut som 
det gör i Sverige idag. Idén om familjejordbruk uppkom 
så sent som i början på 1900-talet, i samband med indu-
strialiseringen, och är än idag väldigt stark i Sverige. En 
bidragande orsak till familjejordbrukens starka ställning 
är jordförvärvslagen som inte tillåter bolag att köpa mark. 
Nästan hälften av all jordbruksmark ligger under arrenden. 
Möjligheten att arrendera ut mark har bidragit till möjlig-
heten att behålla gårdar inom familjen, likväl som det gett 
lantbrukare möjlighet att bruka mer mark utan att köpa 
den. Anders Wästfelt bedömer att andelen arrenderad mark 

Ägarskifte 
– att lämna över till framtidens producenter

Enligt Jordbruksverket har var tredje svensk lantbrukare passerat pensionsåldern 
och endast en av sex är under 45 år. Det är en ödesfråga för det gröna närings-
livet och samhället i stort att ägarskiften sker i tid. Uteblivna ägarskiften riskerar 
sektorns framtid, lösningarna på samhällets miljö- och klimatutmaningar och en 
tryggad livsmedelsförsörjning. Text: MARIA KARLSSON

Var tredje svensk lantbrukare har passerat pensionsåldern och en av sex är under 45 år enligt Jordbruksverket. Att ägarskiften sker i tid är en ödesfråga.
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Webbinariet går att se i efterhand här: https://www.ksla.se/aktivitet/agarskifte-att-lamna-over-till-framtidens-producenter/

Utveckling av organisatorisk 
struktur och strategiskt 

beslutsfattande på gården.

Bygga identitet
som lantbrukare.

Gårds-
utveckling

Överlåtelse-
processen

Processen då en individ 
gradvis bestämmer sig för 
att bli lantbrukare

Praktiska, administrativa, 
organisatoriska och juri-
diska processer som krävs 
för att överföra gården till 
efterträdaren

även i framtiden kommer att ligga kring 50 procent för att 
göra det möjligt för företaget att ha flexibel storlek. Anders 
tipsar om möjligheten att arrendera hela gårdar, till exempel 
från Statens Fastighetsverk och Svenska Kyrkan.

Docent Gordana Manevska-Tasevska gav oss en euro-
peisk utblick och visade att utmaningarna med ägarskif-
ten inte är unika för Sverige. Hon och hennes kollegor har 
kartlagt vilka faser ett ägarskifte genomgår, vilka faktorer 
som påverkar ägarskiftet och kartlagt stödjande politiska 
styrmedel. Förenklat kan ett ägarskifte delas in i tre fa-
ser; bygga identitet som lantbrukare, överlåtelseprocessen 
och gårdsutveckling. Identitetsfasen handlar mycket om 
att bygga motivation och engagemang till att vilja bli lant-
brukare. Rådgivning fokuserar ofta på överlåtelseprocessen 
men skulle också behöva vidgas till att omfatta fler faser 
och mjuka värden.

Bilder ur verkligheten
Katarina Wolf har tillsammans med sina bröder tagit över 
familjens gård med mjölkproduktion, ett karriärval som 
var långt ifrån självklart. En grundprincip för att ägarskif-
tet blivit så lyckat har varit att fokusera på individerna och 
deras viljor, snarare än att företaget ska överleva till varje 
pris. Katarinas föräldrar har fört många samtal med hela 
familjen, individuellt med varje familjemedlem, rådgivare 
med flera. Attityden och förväntningarna behöver ändras 
och det måste vara lika självklart att en kvinna likaväl som 
en man kan ta över.

Jan-Olof Thorstensson, som snart lämnar över skogs-
bruket till nästa generation, beskriver utmaningarna med 
att lämna över när inte alla barn har samma förutsättningar 
att ta över. Ett ägarskifte är mycket ekonomi men minst 
lika mycket känslor. Jan-Olof konstaterar krasst att enklast 
vore att sälja rubbet, dela pengarna lika mellan barnen och 
så vore det över. Men tillägger snabbt att det vore en lösning 
som inte någon skulle vara nöjd med. Jan-Olof anser att 
man som förälder har en skyldighet att ta tag i ägarskiftes-
frågan, driva skiftet framåt och inte låta frågan vänta tills 
man gått bort. Skiftet måste ske medan nästa generation 
fortfarande är relativt ung, annars stadgar de sig på annat 
håll och utvecklar andra karriärer. 

Anna Vägermark hade tidigt en identitet som lantbru-
kare men saknade en gård att ta över. Drömmen om ett 
lantbruk fick sökas på oväntade vägar. Resan blev lång och 
kantades av ekonomiska utmaningar och många möten med 
banker. Anna tipsar om att skaffa en mentor som kan stötta 
under resans gång. Man måste kasta sig ut och våga och allt 
går om man brinner för något!

Johan Biärsjö, lämnar inom kort över familjeföretaget – 
ett aktiebolag bildades och genom att dela aktierna är ägan-
det fördelat inom familjen. Att skifta bolaget och fastighe-
ten inklusive marken har varit två olika processer. Gården 
har gått i arv i många generationer och nuvarande ägarna 
Johan och Kerstin har haft en stark önskan om att gården 
ska stanna inom familjen och för att det ska bli någorlunda 
rättvist kommer ett av barnen köpa gården. Johan betonar 
att ett ägarskifte inte ska likställas med ett arvskifte. 

Webbinariet avslutades med att Marit Bohlin, LRF 
Ungdomen, sammanfattade sina intryck av eftermiddagen 
och önskade att branschen kraftsamlar i ägarskiftesfrågan. 
Marit såg fram emot fler aktiviteter kring ägarskiften.

Tack till alla inblandade och på återhörande!

Ett ägarskifte består av flera överlappande faser.

Alla barn har inte samma förutsättningar att ta över. Ett ägarskifte är lika 
mycket känslor som ekonomi. Föräldrarna måste ta tag i skiftesfrågan.
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Högtidssammankomst 12 juni 2022

Akademiens 210:e 
högtidssammankomst
Sammankomsten hölls i Stockholms Stadshus där knappt 340 
personer tillbringade en trevlig kväll som akademiens gäster.

I preses Jan Fryks frånvaro öppnade vice preses Lena Ing-
varsson aftonens sammankomst i Blå Hallen och hälsade H.M. 
Kung Carl XVI Gustaf, H.M. Drottning Silvia och övriga gäster 
välkomna.

Hon höll därefter ett anförande med titeln En historisk högtids-
sammankomst på flera sätt.

Av de sammanlagt 21 nyinvalda ledamöterna erhöll 14 svenska 
och tre internationella nyinvalda ledamöter sina ledamotsbrev ur 
preses hand. Förhindrade att delta var två svenska och två inter-
nationella nya ledamöter. 

Årets utsedda pris- och belöningsmottagare hade äran att ta 
emot sina priser ur H.M. Kung Carl XVI Gustafs hand. Två pris-
tagare kunde inte delta.

Akademiens sekreterare Eva Pettersson sammanfattade det 
gångna årets verksamhet inom akademien och avslutade med den 
dikt till KSLA som ledamoten August B Temu från Tanzania 
skrivit (den finns att läsa i KSLA Nytt & Noterat nr 4-2021).

Högtidstalet hade rubriken Medaljens baksida: Från mönster-
gård till tyst vår – till vadå? och framfördes av vetenskapsjourna-
listen och KSLA-ledamoten Henrik Ekman.

Vice preses Lena Ingvarsson förklarade därefter den 210:e 
högtidssammankomsten avslutad.

Under ceremonin framförde musikerna Katarina Henry- 
son (sång) och Peter Nylander (gitarr) tre jazziga melodier. Aka-
demiens fanfarer spelades av Martin Lood.

Middagen var komponerad med utgångspunkt från samman-
komstens tema, Stockholmskonferensen 50 år. Menyn presente-
rades av hedersledamoten Christina Möller och vinerna presen-
terades av ledamoten Carl Jan Granqvist.

Vid banketten talade Cissi Askwall å alla de nyinvalda svenska 
ledamöternas vägnar och norske ledamoten Knut Øistad å de nya 
internationella ledamöternas vägnar. Mottagaren av Akademiens 
A.W. Bergstenpris, Lena Gustafsson, talade för alla pristagarna. 
Kulturpristagaren  Kalle Moraeus framförde tillsammans med sin 
dotter Johanna gästernas tack för en trevlig och god middag i form 
av en vals från Orsa på fiol.

Foton: Erik Cronberg.

Vice preses Lena Ingvarsson övertog rollen som sammankomstens ordförande i preses 
Jan Fryks frånvaro.

Mellan formella inslag underhöll sångerskan Katarina Henryson och 
gitarristen Peter Nylander.

Vice preses med kungen, Bengt-Olov Gunnarson med drottningen, 
Eva Pettersson med marskalk Emma Davidsson.

Eva Pettersson talade om det gångna året.

Henrik Ekman höll högtidstalet.
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Årets pristagare
Akademiens A.W. Bergstenpris – Professor em Lena Gustafsson
Akademiens Georg och Greta Borgströmspris – Bitr professor Christel Cederberg
Akademiens Bertebospris – Professor Rodomiro Ortiz Ríos
Akademiens kulturpris till Ulf och Greta Renborgs minne – Musiker Kalle Moraeus
Akademiens guldmedalj – Styrelseordförande Crister Stark
Akademiens silvermedalj – Agronom Erik Stjerndahl
Akademiens belöning för framstående doktorsarbete – Fil.dr Tobias Andermann
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning 
– Universitetslektor Jonatan Leo
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation – 
Docent Eva Forsgren
Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens 
tjänst – Driftchef Mats Pehrsson
Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare – Senior projektledare Susanne 
Paulsson
KSLA:s Wallenbergprofessurer 2021 – Professor Irena Creed & Professor Andrea 
Doeschl-Wilson
Akademiens Anders Elofson-medalj – Agronom Gunilla Lindahl-Larsson
Anders Walls Landsbygdsstipendium – Konstnär Jonna Jinton

Till vänster nyinvalda svenska ledamöter. Bakre raden: Stefan Ljungdahl, Mikael Kivijärvi,Gunnar Lundén, Mikael Berg, Gustaf 
Forsberg. Främre raden: Mia Crawford, Anna Richert, Cissi Billgren Askwall, Marianne Andersson, Catrin Molander, Anna-Lena 
Axelsson, Anna-Karin Karlsson. Till höger nyinvalda internationella ledamöter: Pär-Gustaf Relander, Knut Øistad, Antti Sukura.
Nya ledamöterna Christina Allard, Hans Djurberg, Maureen Reed och Yngvild Wasteson kunde inte delta.

Årets pristagare. Bakre raden: Rodomiro Ortíz, Mats Pehrson, Tobias Ander-
mann, Crister Stark, Jonatan Leo. Främre raden: Jonna Jinton, Kalle Moraeus, 
Eva Forsgren, Lena Gustafsson, Gunilla Lindahl-Larsson, Susanne Paulsson. 
Erik Stjerndahl saknas på bilden. Christel Cederberg och Andrea Doeschl-
Wilson kunde inte delta.

Kalle och Johanna Moraeus efter att ha tackat för maten med en vals från Orsa.

Christina Möller och Carl Jan Gran-
qvist presenterade mat och vin.

Cissi Billgren Askwall höll tal å de nya 
svenska ledamöternas vägnar.

Knut Øistad höll tal å de nya interna-
tionella ledamöternas vägnar.

Lena Gustafssonhöll tal å pristagarnas 
vägnar.

Medaljörerna fick medalj i etui och diplom.
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Högtidstalet 2022

– HENRIK EKMAN, vetenskapsjournalist, KSLA-ledamot – 

Inte mycket är som vanligt i år. KSLA:s högtidssamman-
komst ska ju vara i januari. Alltid festligt, med associationer 
till Nobelfesten när man kommer till Stadshuset i mörker 
och snöslask. 

Men ändå. Att i stället få samlas i årets ljusaste tid. I 
den juninatt som aldrig blir av, med Harry Martinsons ord. 
Och sedan kan vi ta oss hem till fots, gnolande på Sakta vi 
gå genom sta’n.

Bakgrunden till att vi möts i juni och inte i januari är 
pandemin, som tillsammans med kriget i Ukraina påmint 
oss om vikten av beredskap och försörjning, frågor som lig-
ger KSLA nära. 

Men det gör också miljö och hållbarhet, frågor som på 
många sätt fick sitt avstamp just i Stockholm för jämnt 50 
år sedan.

Stockholm 1972 
Under ett par juniveckor 1972 var Stockholm samlingsplats 
för en brokig skara människor från hela världen – politiker, 
diplomater, aktivister och journalister – som kommit hit 
för FN:s första toppmöte om världens miljö, under devisen 
Only One Earth.

Stockholm -72 var den första internationella miljökon-
ferensen. Att den arrangerades just här var ingen slump. 
Det var frukten av ett arbete lite i skymundan av några för-
utseende diplomater med Sveriges FN-ambassadör Sverker 
Åström och Börje Billner i täten.

Generalförsamlingen gillade deras förslag, och månda-
gen den 5 juni 1972 invigdes konferensen med tal av bland 
andra statsminister Olof Palme och konferensens ordfö-
rande, jordbruksminister Ingemund Bengtsson. Bland åhö-
rarna fanns också en ung kronprins Carl Gustaf.

Konferensens slutdokument Stockholmsdeklarationen 
består av en inledande miljödeklaration och 28 principer. 
Den säger sådant som att staterna har en plikt att se till att 
verksamheter inom den egna gränsen inte skadar miljön i 
andra stater. Det hade säkert sin betydelse när 35 länder se-
nare kunde enas om en konvention till skydd mot långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar. 

Stockholm -72 var också första gången som klimatfrå-
gan behandlades på högsta nivå. Här såddes fröet både till 
FN:s klimatpanel IPCC och klimatkonventionen som an-
togs i Rio 20 år senare. 

Mediebevakningen var mas-
siv. Totalt var fler än 1 200 
journalister ackrediterade.

Den som vill veta mer bör 
läsa antologin Stockholmskon-
ferensen 50 år (KSLA:s tid-
skrift nr 1-2022), framtagen 
av akademiens Internationella 
utskott. Här berättar de som 
var med. Själv hade jag just 
börjat på Journalisthögskolan 
och för en journaliststudent 
som ville jobba med natur- 
och miljöfrågor fanns väl 
knappast något större att bevaka. Ändå reste jag bort just 
när konferensen arrangerades i min egen hemstad. Jag hade 
sedan länge anmält mig till ett läger som Fältbiologerna 
arrangerade i Östafrika och den drömresan kunde inte ens 
en FN-konferens om miljö konkurrera med.

Å andra sidan kan man kanske säga att jag fick upp-
leva ett par av de frågor som konferensen tog upp – biolo-
gisk mångfald, utveckling – på riktigt. Inte minst Stock-
holmsdeklarationens princip nr 4, att människan har ett 
särskilt ansvar: ”människan har en särskild förpliktelse att 
skydda och med klokhet sköta det vilda och dess hemvist”. 

Jag har svårt att se att vi har tagit det ansvaret.

Säby
Jag har i min journalistik kring natur, miljö och lantbruk 
ofta haft vår släktgård Bjärka-Säby i Östergötland som ut-
gångspunkt. Eftersom pappa tidigt blev utlöst ur gården 
av sina bröder har jag kunnat spela en friare roll än om vår 
familj alltjämt varit ägare. Samtidigt bär jag med mig en 
respekt för de villkor en brukare arbetar under. Det har nog 
vaccinerat mig mot förenklade svar.

Det var 1872, precis hundra år före miljökonferen-
sen i Stockholm, som min farfarsfar Oscar Ekman, en av 
Göteborgs framgångsrika köpmän, blev ensam ägare till 
Säby som godset då kallades. Hans huvudverksamhet var 
handel men han var inte främmande för någon sorts affärer. 
Då han själv bodde i Göteborg anställde han en förvaltare, 
och valet föll på Ivar Insulander, högst respekterad före-
ståndare på Claestorps lantbruksskola.

Medaljens baksida
Från mönstergård till tyst 
vår – till vadå?

Henrik Ekman. Foto: Erik Cronberg.
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När han anlände 1876 var det till en gård där de tidigare 
ägarna med något undantag inte varit särskilt intresserade 
av lantbruk. Nog fanns det spår av 1800-talets allmänna 
odlingsiver. En hel del av de gamla slåtterängarna hade od-
lats upp. Men Insulander är missnöjd med hur det gjorts, 

”…som detta odlingsarbete verkställdes med plog af 
vermländningar, blefvo de odlade figurerna synner-
ligen oregelbundna, enär en väsentlig del af marken 
var mycket stenbunden och bevuxen med träd, hvil-
ket gjorde densamma otillgänglig för plogen.”

Nu fick han samla åkrarna till ”så sammanhängande, 
afrundade figurer, som den kuperade terrängen kan med-
gifva”.

På område efter område ryckte Ivar Insulander upp går-
den ur dess slummer. Fler ängar odlades upp. Väldiga mas-
sor av sten röjdes undan. Kärren dikades ut och åkrarna 
täckdikades. 

Korna byttes ut och mjölkproduktionen steg, från i me-
deltal 480 till 700 kannor per år, eller närmare tvåtusen 
liter.1

Av mjölken blev smör och ost i eget mejeri, inrymt i 
det gamla stormaktsslottet som stått obebott sedan ägaren 
Germund Ludvig Cederhielm byggt ett nytt boningshus på 
1790-talet. Produkterna vann priser och gick på export till 
London. I det gamla slottet föddes herrgårdsosten. 

Bjärka-Säby speglar hela det svenska lantbrukets land-
vinningar. I början av 1800-talet brukades 850 000 hektar, 
i slutet av seklet 3,5 miljoner.

Och klockan klämtade för kornknarren och storspoven.

Gifterna och Tyst vår
Redan på Insulanders tid började man använda kemikalier 
i växtskyddet, till exempel koppar- och svavelpreparat mot 
svampangrepp. Men om de förekom på Bjärka-Säby vet jag 
inte.

Genombrottet för kemiska bekämpningsmedel kom 
med schweizaren Paul Müllers upptäckt 1939 att diklor-
difenyltrikloretan, eller DDT, effektivt angrep insekters 
nervsystem. Under andra världskriget användes det med 
stor framgång mot malariamygga i Asien och mot löss som 
spred fläckfeber i Italien. År 1948 belönades Müller med 
Nobelpriset i medicin.

Men medaljen hade en baksida.
I år uppmärksammar vi inte bara 50-årsminnet av 

Stockholm -72. 
Sextio år har gått sedan Rachel 

Carsons Tyst vår, Silent spring, pub- 
licerades i USA. När den kom ut 
på svenska 1963 var jag tolv år 
gammal men redan mycket fågel-
intresserad. Kan inte påstå att jag 
läste boken men jag och mina 
skådarvänner läste om den i tid-
ningarna Fältbiologen och Sveriges 
natur. Och vi såg med egna ögon 
vad som hände ute i naturen.

För gifterna hon varnade för 
fanns även hos oss. Utöver DDT 
en hel cocktail av klorerade ämnen som dieldrin, aldrin, 
toxafen, pentaklorfenol, och organiska fosforföreningar 
som malation och paration. 

Svenska bönder använde också kvicksilver till att beta 
utsädet mot svampsjukdom. Fröna åts av gulsparvar och 
möss som togs av tornfalkar. 

Och vi unga fågelskådare såg hur gulsparvar och torn-
falkar försvann.

Neonikotinoiderna
Efter Tyst vår och den debatt den startade så förbjöds snart 
de farligaste ämnena ett efter ett. Och fåglarna kom till-
baka.

Lantbrukarna använde nu en ny grupp insektsmedel, 
neonikotinoider. De skulle brytas ner snabbare och vara 
mindre farliga för oss människor.

Men de har visat sig vara svåra hot mot insektsfau-
nan. Ett skäl är att de verkar systemiskt, giftet tas upp 
och sprids i hela växten, även till blommornas pollen. De 
är också mycket giftiga för insekterna. För att döda ett bi 
krävs 7 000 gånger så mycket DDT som imidakloprid, en 
neonikotinoid.2

Halterna i pollen från raps vars utsäde betats räcker för 
att bin och humlor inte längre ska kunna navigera ordent-
ligt. Humlekolonier klarar sig mycket sämre intill fält med 
behandlad raps än vid obehandlade. Produktionen av nya 
drottningar är 85 procent lägre, har en grupp lundaforskare 
visat.

Men insekterna minskar generellt – vi är många som no-
terat att vindrutorna inte blir kladdiga av krossade flygfän 
längre – och ett viktigt larm kom 2017. Då publicerade tys-
ka entomologer en rapport som visade att biomassan av in-
sekter minskat med tre fjärdedelar på ett kvarts sekel. Man 
hade haft fällor ute under 27 år i naturskyddade områden.

Ett stort hot mot de vilda bina är att landskapet töms 
på blommor. Även det skriver Rachel Carson om i Tyst vår. 

Forngården Bjärka-Säby 2 oktober 1924.
Foto: Johan Emanuel Thorin/Nordiska museet [Public Domain].

1. 1.834 liter (1 kanna = 2,62 liter).
2. Enligt den brittiske entomologen Dave Goulson: Tyst jord (2022), s 96.
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Att bevara vilda blommor är inte bara en estetisk fråga. De 
behövs för de vilda bina vars hjälp bönderna behöver.3

Men numera håller den ogräsfria odlingen och det ke-
miska förintandet av buskhäckar och vilda växter på att eli-
minera dessa pollinerande insekters sista fristäder och slita 
sönder de trådar som förenar liv med liv.4

Tyst vår skrevs för 60 år sedan. Då var medelskörden av 
höstvete i Sverige 3 520 kg per hektar. Idag är den 6 600, 
nästan dubbelt så hög. I Sydsverige är åttiotalets tiotons-
klubbar tillbaka, gårdar där veteskörden är över tio ton per 
hektar.

Det är naturligtvis en oerhörd vinst för folkhushållet. 
Samtidigt har vi under de sextio år som gått, förlorat så 
oerhört mycket mångfald, inte minst vilda pollinerare.

För medaljen har en baksida. 

IPBES
EU arbetar på att få bort de skadliga kemikalierna. Men 
problemet med att livsmiljöerna utarmas kvarstår. Och som 
Rachel Carson skriver: ”I det långa loppet är det kanske 
värre att förstöra de vilda djurens hem och föda än att döda 
dem direkt.”

Förlust av livsmiljöer, habitat loss, är också nr 1 på listan 
över de fem viktigaste orsakerna till arternas försvinnande, 
enligt FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och eko-
systemtjänster IPBES.

På andra plats kommer direkt överexploatering – över-
fiske, rovjakt – eller att de dödas direkt…

Klimatförändringarna rankas numera som den tredje 
viktigaste. 

Kemikalier och föroreningar kommer på fjärde plats…
… och invasiva arter på femte.

Mellanspetten
Bjärka-Säby erbjuder ett talande exempel på hur förlust av 
livsmiljöer leder till att arter dör ut. 

Den lilla vackra fågeln mellanspett – i storlek mycket 
riktigt mitt emellan mindre och större hackspett som den 
liknar fast med röd hjässa och vitare ansikte – är specialist 
på ekar. På 1700-talet då södra Sverige nästan dominerades 
av slåtterängar med gamla lövträd fanns den från Skåne till 
Mälardalen. 

Men utvecklingen inom jord- och skogsbruket passade 
fågeln illa. När odlingen av klöver slog igenom förlorade 
slåtterängarna sin gamla betydelse. Åtskilliga plöjdes upp 
och många ekar försvann. Landskap efter landskap förlo-
rade sina mellanspettar. 

Men min farfar, som tagit över godset och hette Oscar 
precis som sin far, älskade ekarnas skönhet. På Bjärka-
Säby bevarades därför många ekängar som beteshagar. 
Artrikedomen och skönheten bibehölls och mellanspetten 
fick i varje fall en frist.

Betes- och vallföreningen
Under 1900-talets början drev Svenska Betes- och vallför-
eningen en kampanj för att få lantbrukarna att skilja skog 
och bete från varandra. I betesmarken skulle träden bort.

Drivande kraft var konsulent Anders Elofson, ledamot 
av KSLA. 

Elofson engagerades för en genomgång av Bjärka-Säbys 
betesmarker. Hans förslag: röjning och gödsling av gårdens 
alla beten, med ett undantag – de centralt belägna ekha-
garna. Där skriver han i stället att ”Målet för kultiveringen 
skall här vara att få bästa möjliga bete utan att inkräkta på 
hagens parkkaraktär.” 

Elofson visste att min farfar älskade ekarnas skönhet. 
Det blev till slut inte så mycket av med Betes- och vall-

föreningens rekommendationer. Ekhagarna lämnades till 
stor del i fred på Bjärka-Säby, som idag utgör kärnan i det 
östgötska eklandskapet.

Naturligtvis spelade det 
in att farfar hade råd att av-
stå från maximal nytta. Idag 
är det få markägare som kan 
tillåta sig det. Därför är rub-
riken på KSLA:s tidskrift 
nummer 5-2017 helt korrekt: 
Utan pengar – inga hagar och 
ängar.

Oscar Ekmans kärlek till 
ekarna gav mellanspetten 
en frist. En liten population 
kunde leva kvar ytterligare 
några decennier. Men den 
allmänna utvecklingen var obeveklig, och mot slutet fanns 
bara en spillra kvar i Östergötland, med Bjärka-Säby som 
starkaste fäste. 

Jag brukade alltid se den när jag strosade i ekhagarna 
med min kamera i mars–april längs Stångån. Forsarna var 
borta, offrade när nya kraftstationen i Hovetorp byggdes 

Mellanspett (Leiopicus medius). Wikimedia Commons [CC BY-SA 2.0]. 

3. Tyst jord, sid 96.
4. Tyst jord, sid 97.
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1960. Men ekarna och mellanspetten fanns kvar. Det var 
en självklarhet att höra den hälsa våren med sitt nasala ja-
mande, i stället för att trumma.

Men paren blev allt färre, och 1982 förklarades den 
vackra fågeln officiellt utdöd i Sverige. 

Vad betyder det att den är borta?
Ja, inte har Sveriges försörjning skakats i grunden. Men 

hagarna har blivit fattigare.
Kan den känslan vara skäl nog att bevara arter, att göra 

avkall på det rationella?
Jag tycker det. 
Min pappa Carl var alltså född och uppväxt på Bjärka-

Säby. Han blev tidigt utlöst ur gården och blev entreprenör 
och företagare. Resultatet skulle kanske kunna beskrivas 
med det gamla talesättet att ”Bästa sättet att skapa en liten 
förmögenhet är att börja med en stor”.

Sin stora kärlek hade han till musik och att skriva verser, 
något som bestämt gick i arv. 

Mina östgötska rötter och arvet från pappas vistexter 
skulle så småningom förenas i figuren Rune Runeman som 
dök upp i radion när programmet P1 Morgon startades för 
drygt 20 år sedan. Jag vill avsluta med en vers jag skrev när 
Astrid Lindgren gått bort:

Än finns det ekhagar kvar på Bjärka-Säby. Foto: Henrik Ekman/N.

En sorgmodig koltrast från Kvill
han avger en tystlåten drill,
mä avsked i låten,
man hör nästan gråten,
för tiden vill aldrig stå still.

Dä bullrar just inte om byn,
rätt bleknad ä rosiga hyn.
För bullerbyborna
å bullerbykorna
har tecknen vart mörka i skyn.

Å såld ä väl snart sista kon,
försvunna ä hingstar å ston,
Nu finns bara djuren
i litteraturen,
dä snickras ej mera i bon.

För Emil har flyttat till stan,
på ängarna hans växer gran.
Farväl mejeriet
å humlan å biet,
dä liknar ju natt mitt på dan.

Men – författare ser allt så klart,
ett slut kan di se som en start.
För allting dä domnar,
dä blir ingen sommar
ifall inte nån sätter fart.

Så därför, du sorgliga trast,
vår glädje försvann i en hast,
men kommer väl åter
trots allt vad vi gråter,
den tog kanske bara en rast.
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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

Comments on the EU initiative Certification of carbon removals – EU rules, via the EU website 28 April 2022 (feedback reference: 
F3251251).

Comments on the EU initiative EU forests – new EU Framework for Forest Monitoring and Strategic Plans, via the EU website 4 May 
2022 (feedback reference: F3255549).

Abbreviated: KSLA shares the Commission’s view on the 
value of integrating carbon sequestration into EU climate 
policy. We are positive about using innovative solutions 
to separate, recycle, store carbon dioxide and increase 
the amount of carbon dioxide in plants in agriculture and 
forestry through methods for increased growth. It is positive 
that EU is developing a standardized certification system that 
regulates incorrectly claimed climate benefits. KSLA sees 
certification as a system with good development potential, 
even though knowledge is still lacking for a long-term useful 
certification system based on science.

The proposal mainly points to agriculture’s possibility 
of carbon storage, but KSLA agrees that forest and marine 
systems are also mentioned. However, it is important that 
the impact statement clarifies the differences between 
the different systems. Agricultural cultivation systems, 
which result in increased carbon storage, can be a basis for 
certification, but even more knowledge is needed to achieve 
satisfactory production and good profitability for agriculture, 
when the mentioned cultivation systems are used, and that 
geographical differences are considered.

It is important that the certification system is built up 
considering the work that users already do today and 
that this related to the rules that exist in each country. It is 
mentioned that methane and nitrous oxide can be included 

Abbreviated: KSLA welcomes the opportunity to respond 
to the call for evidence for an impact assessment on a new 
EU Framework for Forest Monitoring and Strategic Plans.
• Strategic forest planning is a national competence and 
therefore KSLA has doubts regarding the proposed strategic 
forest plans.
• An impact assessment should clarify in which areas 
harmonized EU-level data are needed, what the data are 
needed for and where the potential information gaps lie.
• EU should focus on capacity building in Member States 
(MS) on existing monitoring, before building new systems.
• Remote sensing should be further developed as a tool 
for monitoring among MS but must be calibrated and 
supplemented with extensive ground observations.

There is a great need for reliable and comparable data on 
EU forests. However, forest conditions vary widely within the 
EU and national data and monitoring varies between MS. 

in the certification system. However, the measurement of 
these gases is so complex that it complicates the usefulness 
of a certification system in the long run. It is important that 
the financial aspect for users is considered when developing 
a certification system. 

KSLA doubts that EU itself should work with the practi-
calities of certification. An alternative is to apply the same 
solution used by the UN aviation agency ICAO for certification 
of compensation measures within the aviation’s global 
climate compensation program CORSIA – a ”certification of 
certifications”.

It is the growth (photosynthesis) that creates the oppor-
tunities, the certification must not reward measures that 
reduce growth, which will result in a negative climate im-
pact in the long run. It is important that forest products 
(substitution) are included because the forest is special as 
the product (the tree) is also a warehouse. Increasing the 
stock too much reduces the possibilities for sustainable 
substitution. The role of the forest in the carbon balance is 
greater than the agricultural carbon sequestration in the 
soil – the forest’s function regarding the pursuit of net zero 
has a greater significance compared with agriculture. The 
certification should be linked to the products, i. e. that the 
farmer or forestry gets paid better for the product if they 
also manage to bind an increased amount of carbon.

EU Forest monitoring should be limited to data needed 
for monitoring progress of EU policies at EU level, whereas 
providing data for forest management should be handled 
separately at MS level. KSLA supports the Council conclusions 
on the new EU Forest Strategy: “CALLS on the Commission, 
together with the MS and experts to analyse the currently 
existing discrepancies and possible gaps in forest data 
collection” and regarding strategic plans “ASKS FOR clari-
fications on the added value of such plans and RECALLS 
the need to acknowledge the cost-effectiveness and to 
avoid duplication and additional administrative burden, the 
already existing comprehensive national forest programmes 
or strategies, developed according to internationally agreed 
commitments.”

The forest data that are needed for monitoring forests 
on EU level need to be carefully assessed before any new, 
costly, monitoring program is developed. This is a key issue. 

https://www.ksla.se/pdf-meta/ksla-comments-on-certification-of-carbon-removals-eu-rules/
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https://www.ksla.se/pdf-meta/2022-05-09-ksla-yttrande-over-forslag-till-inforandet-av-amnesbetyg/

Yttrande över förslag till införande av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet (dnr 
2022:55 och 2022:263), till Skolverket 9 maj 2022.

https://www.ksla.se/pdf-meta/ksla-comments-on-eu-framework-for-forest-monitoring-and-strategic-plans/

KSLA välkomnar i stort den översyn som nu gjorts och de 
förslag till förändring som presenteras. KSLA har fokuserat på 
förslaget utifrån sitt intresse för naturbruksgymnasierna, där 
akademien har god insyn nationellt i skolornas verksamhet 
och i arbetsgivarnas kompetensbehov.

KSLA:s utgångspunkt är att det är viktigt att möta arbets-
marknadens behov av kompetens, särskilt inom området 
naturbruk i syfte att attrahera elever till framtidens skog- 
och lantbruksföretag – där det underliggande långsiktiga 
målet är att säkra svensk trävaruproduktion och en svensk 
livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv men 
också för en stärkt och levande landsbygd.

KSLA vill betona vikten av att ge eleverna utrymme 
till fördjupning efter en väl avvägd och gemensam bas av 
lantbrukskunnande, i syfte att främja elevers intresse för en 
viss inriktning och för att möta de behov som efterfrågas av 
arbetsmarknaden.

KSLA grundar denna åsikt på att elever med en bak-
grund från familjejordbruket ofta redan besitter en bred 
kompetens och därför önskar specialisera sig, men också för 
att elever som helt saknar denna bakgrund vanligen har en 
tydlig vision om vad de vill inrikta sig på (lantbruksmaskiner, 
lantbruksdjur, mark-/växtodling). Det är viktigt att tillgodose 
detta för att bibehålla intresset för yrkesvalet så att eleverna 
fullföljer sin utbildning.

KSLA:s förslag i fråga om:

Nivåkurser
KSLA föreslår att Lantbruksdjur nivå 1 fortsätter att innehålla 
de gemensamma grunderna för flertalet djurslag. Nivå 2, 
3 och eventuellt 4 kan innehålla fördjupningar och ha ett 
uttalat fokus på olika djurslag beroende på lärosätets profil, 
utan att man i betygssättningen fram-häver vilka djurslag 
dessa är.

Basutbudets storlek
KSLA anser att det för varje yrkesutgång (lantbruksmaskiner, 
lantbruksdjur och växtodling) borde finnas en lagom bred 
och gemensam bas av lantbrukskunnande på 500 poäng följt 
av en fördjupning inom ett av de tre huvudinriktningarna 
beroende på vilken profil eleven valt att inrikta sig på. KSLA 
har framfört detta i tidigare remisser. Beslut om antal poäng 
i basen tas inte upp i denna remissomgång, men är nog så 
viktigt att beakta för reformen som helhet.

Biologikurserna
KSLA föreslår att för tydlighetens skull behålla det nuvarande 
systemet vad gäller ämnet biologi. Detta kräver att två nya 
ämnen med endast nivå 1 skapas.

It is necessary to identify the areas where harmonization is 
needed, the purpose of such harmonization, which data are 
needed and with which resolution. The question of financing 
of data collection and monitoring and the respect of data 
privacy must be addressed, in a way that does not increase 
administration and costs in MS. 

A likely starting point would be to make sure that all MS 
have sample plot based National Forest Inventory (NFI) that 
delivers harmonized data for a core set of key variables. A 
priority should be to support MS in developing NFIs to 
achieve better quality data and facilitate knowledge-sharing 
and harmonization between MS.

The use of natural resources needs to rest on a solid 
basis of evidence and experience. As such, the proposal to 

increase insights in the state of EU forests is positive. Still, the 
proposed approach focusing on remote sensing will have a 
limited contribution, in relation to already existing initiatives. 
KSLA foresees a use mainly in relation to rapid processes, 
such as transnational forest fires and storms, for which there 
is a need for immediate mapping to counteract negative 
ecological, social, and economic effects. The development 
of satellite-based GIS systems is currently rapid, but 
these have their limitations and that they must always be 
calibrated with ground-based measurements. The benefits 
of satellite data products are high resolution in space and 
time, however at the cost of limited accuracy for most forest 
variables. It is therefore essential that the obtained accuracy 
is documented for any product based on satellite data.

Nuntorps naturbruksgymnasium 2014. Foto: Janders [CC BY-SA 4.0].
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Våra senaste publikationer

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

KSLAT 2-2022 Svensk viltförvaltning nu och i framtiden
KSLA har givit Viltförvaltningskommittén i uppdrag att belysa den svenska viltförvaltningens 
styrkor och svagheter, särskilt förutsättningarna att hantera mål- och intressekonflikter nu och 
i framtiden.
Avsikten med uppdraget var att kommittén ska bidra till utformandet av förbättrade processer 
och metoder för förvaltningen av vilt i skogs- och jordbrukslandskapen.
I det här numret av KSLAT kan du ta del av resultaten av det arbete som kommittén genomfört 
under perioden 2019–2022.
Redaktörer: Camilla Sandström och Johan Elmberg. 
ISBN: 978-91-88567-59-8 (tryck), 978-91-88567-60-4 (pdf). 60 sidor.

KSLAT 3-2022 Verksamhetsberättelse 2021
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Preses har ordet. Akademisekreterarens reflektioner från 2021.
Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter • 
Mötesplatsen KSLA • Projekt • Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipen-
dier, priser och belöningar
Donationsgårdarna: Barksätter och Enaforsholm
Organisationen: Övergripande organisation • Operativ organisation • Uppföljning av KSLA:s 
miljöpolicy • Nya ledamöter • In Memoriam • Personal
Ekonomin: Flerårsöversikt 2017–2021 • Fördelning av utdelade medel 2021
Redaktör: Ylva Nordin. 84 sidor.
ISBN: 978-91-88567-61-1 (tryck), 978-91-88567-62-8  (pdf) 

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

Johanna Friman Nilsson-Aschans stipendiefond 15 000
Using grass and clover silage as protein ingredient in diets for finishing 
pigs 

Theresa von Hofsten Carl-Fredrik von Horns fond 120 000 Skogslektioner för högstadiet

Delphine Lariviere Gunnar och Birgitta Nordins fond 25 000 Hösttermin på UQAM (Université du Québec à Montréal), Kanada

Heli Lindeberg-Lindvet Nilsson-Aschans stipendiefond 25 000 Utbytestermin på ETH Zürich, hösttermin 2021

Sofia Lindkvist Nilsson-Aschans stipendiefond 19 000
72nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science 
(EAAP), Davos, Schweiz, september 2021

Iryna Matsiakh
Knut och Alice Wallenbergs fors-
karstipendiefond

170 000
Assessing the risk of alien invasive Phytophthora pathogens affecting 
forest tree species

Annie Roos
Carl-Fredrik von Horns fond 90 000 Mjölkbönders välmående i kristider – en multimetodstudie i spåren av 

covid-19Hem i Sverige-fonden 60 000

Jakob Starlander Gunnar och Birgitta Nordins fond 25 000
Självförvaltning och globalisering – tidig modern skogsanvändning och 
arbete i norra Skandinavien

Anna Sunding Carl-Fredrik von Horns fond 130 000
Utbildning och kompetens hos skötselarbetare i svenska parkförvalt-
ningar

Niklas Warwas Edvard Nonnens stipendiefond 15 000
Marine side streams, and their potential as sustainable feed ingredients 
for rainbow trout

Björn Wiström Gunnar och Birgitta Nordins fond 140 000 Optimal tid för beskärning och stamkvistning
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Vid kanslipersonalens besök på Linnés Hammarby var vår 
guide Anna Backman, som för ett antal år sedan gjorde 
praktik på KSLA:s bibliotek. Nu berättade hon livfullt 
om Carl von Linné, hans familj och hans sommarresidens 
Hammarby utanför Uppsala. 

Den romantiska bilden är att Linné köpte Hammarby 
år 1758 för att njuta av somrarna där, på avstånd från den 
ohälsosamma miljön i Uppsala, där feber ofta grasserade. I 
själva verket var köpet av gården lika mycket en investering 
för att säkerställa att hans familj – hustru, fyra döttrar och 
en son – skulle ha någonstans att bo och något att leva på 
den dag familjeförsörjaren gick bort.

        Barockanläggningen "Upplandsträdgården" kom till på 1880-talet för att visa vilka prydnadsväxter som odlades på 1700-talet.
Carl von Linné (1707–1778) var professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet.

Huvudbyggnaden (t h) kom till 1762. Före dess bod-
de familjen och övriga i hushållet i de två längorna 
på sidorna om gårdsplanen.

Salen i nedervåningen, med tapeter från den tiden. 
Porträtten ovanför skänken föreställer fadern Nils, 
den yngre brodern Samuel och modern Christina. 

En liten samling av autentiska föremål, bland annat 
en sidenrock som tillhört Carl von Linné, en klänning 
som tillhört någon av hans fyra döttrar med mera. 

Salen på övervåningen vetter mot söder och fönst-
ren släpper in mycket ljus. Troligen var detta det 
mest använda rummet i huset.

Fru Linnés sovrum. Sara Lisa Linné var enligt upp-
gift en mycket duktig husmor och att få en tjänst 
på gården var eftertraktat.

Naturaliemuseet i sten som Linné lät bygga för att 
vara säker på att hans arkiv inte skulle drabbas av 
brand. Det fungerade även som skolsal.

En kort visit på Linnés Hammarby
Till att börja med fanns endast de två flyglarna som då 

också fungerade som bostäder. Mellan dem uppfördes hu-
vudbyggnaden på två våningar år 1762. Förutom familjen 
hade ungefär 40 personer Hammarby som sitt hem, inklu-
sive två arrendatorer och två soldater med familjer.

Linné både undervisade och bedrev forskning på Ham-
marby. Idag återstår ca 40 ”Linneaner”, d v s växter som han 
själv planterade. Många växer på samma plats som då, andra 
har spridit sig på området. 

År 1879 sålde familjen gården och parken till staten som 
inrättade ett museum där. Jordbruksmarken omkring köptes 
av Uppsala universitet, som idag också förvaltar området.

Text & foton: YLVA NORDIN
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Stöd till doktorand eller post-dok inom...

Kriterier vid bedömning av ansökningar inom 
båda områdena är:

• Relevans i relation till nämnda inriktningar.
• Hypotes, syfte och mål.
• Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
• Material och metoder.
• Kompetens.
• Specificerad budget inkl information om eventuell an-

nan anslagsgivare.
• Kommunikation till det omgivande samhället.

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

Mer detaljerade anvisningar finns här: 
www.ksla.se/aktivitet/hort2022/

... hortikultur
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Inriktning utan inbördes ordning:

• Forskning och utveckling innefattande bland annat 
utvecklande av lantbruksbyggnader avseende nya 
krav på hälsa, hållbarhet, nya inriktningar och lönsamt 
företagande på landsbygden.

• Forskning och utveckling innefattande landsbygdens 
bebyggelsemiljöer och landskapsbild i ett brett histo-
riskt och socialt perspektiv innefattande bland annat 
kulturarv i relation till hållbarhet, klimatförändringar, 
samhällsekonomi, markanvändning och djurhållning.

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

Mer detaljerade anvisningar finns här: 
www.ksla.se/aktivitet/byg2022/

... landsbygdens materiella värden
– fokus bebyggelse

Ansökningstid: 28 juni – 15 september

Utöver dessa anslag utlyses stöd till 
stipendier, projekt och publicering, 

företrädesvis till yngre forskare.
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Prioriterade områden utan inbördes ordning:
• EU-rättens påverkan på ägande-/brukanderätten, 

t ex
- Europakonventionen/EU-rätten i förhållande till 

regeringsformen.
- Gränser för EU:s juridiska rätt att begränsa brukan-

derätten.
- EU:s nya skogspolitiska ambitioner.

• Äganderätt och ägaransvar  i en hållbar utveckling ur 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv

• Århuskonventionens tillämpning och dess konse-
kvenser för äganderätt och näringsfrihet. 

• Miljörätt, äganderätt och näringsfrihet, t ex 
- Legalitetsprincipens genomslag i miljörätten.
- Rättsläget när samhällets och marknadens regle-

ringar (certifiering) hybridiserar.

Syftet med utlysningen är att öka kunskapen om hur 
äganderätt och näringsfrihet beaktas vid frågor av 
betydelse för jord- och skogsbruk samt därtill knuten 
verksamhet och hur den kan utvecklas för att bidra till 
hållbar utveckling. Forskningen kan bedrivas ur rättsve-
tenskapligt, statsvetenskapligt eller rättsekonomiskt/
ekonomiskt perspektiv. Medel kan sökas för lönekost-
nader, resor och forskningssamarbeten inom området. 

... forskning om äganderätten och de gröna 
näringarna

Ansökningstid: 28 juni – 15 september

Stöd till senior forskare/disputerad för...

Mer detaljerade anvisningar finns här: 
www.ksla.se/aktivitet/ag2022/

- Långa handläggningstider och i domstolsprocesser 
ur ett äganderättsperspektiv.

• Miljöbalken ur ett äganderättsligt perspektiv t ex
- Miljöbalkens förhållande till regeringsformen och 

samspelet med andra lagstiftningar
 - Framväxten av styrinstrument som påverkar be-

stämmanderätten och brukanderätten, t ex an- 
mälan, samråd, tillstånd, förbud med dispens. 

- Kunskapskravets påverkan på möjligheten att äga 
och bruka mark.

• God förvaltning enligt förvaltningslagen och dess 
betydelse för en fungerande äganderätt, t ex 
- Är myndigheternas ärendehantering rättssäker och 

baserad på grundprinciperna legalitet, objektivitet 
och proportionalitet? 

- Har rättstillämpning och rättsbildning i förhållande 
till lagstiftarnas/politikernas avsikt förändrats över 
tid utan att riksdagen beslutat om ändringar?

- Effekter av att myndigheterna i högre utsträckning 
än tidigare går till domstol för att utforma tillämp-
ningen av lagar.
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Glad Sommar!

Dessa anslag kan sökas under perioden 28 juni–15 september:

• Stöd till stipendier, projekt och publicering företrädesvis till yngre forskare.
• Stöd till doktorand eller postdoktorand för studier i Sverige eller utomlands inom temat 
 landsbygdensmateriella värden, utveckling och potentialer med med fokus på bebyggelse.
• Stöd till doktorand eller postdoktorand inom hortikultur för studier i Sverige eller utomlands.
• Stöd till seniora forskare/disputerade för forskning om äganderätten och de gröna näringarna.

Dessa anslag kan sökas under perioden 1 oktober–1 november:

• Bidrag till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet på området mekanisering 
 och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbruk.
• Bidrag till växtnäringsforskningsprojekt.

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

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

Ansök om anslag från KSLA:s stiftelser

Akademien har sommarstängt
under perioden 4 juli – 7 augusti.


