KSLA goes Albania
KSLA var inbjuden att delta på en konferens ”Forest Policy and Reforms in Albania Towards EU
standards”. KSLA delegationen bestod av Preses Sara von Arnold, från Kommittén för
Internationella Skogsfrågor Björn Merkell SKS och Lennart Ackzell LRF Skogsägarna, från
SLU/Skogsmästarskolan Esbjörn Andersson och från KSLA Bo Carlestål. Andra svenskar som
deltog var bl.a. Lennart Ljungman fd FAO, Anders Ekbom Gtb Universitet (Focali) och Robert
Nygård Sv Amb / SIDA i Tirana.
Från Albanen full uppställning med ett 70-tal
deltagare bl.a. Miljöministern,
Premiärministern hade samtal med Sara von
Arnold, hela garnityret på Albanska
vetenskapsakademien m.m. Bland
internationella gäster fanns representanter för
Världsbanken och andra balkanländer.

Albanien genomför en skogsreform med fokus på
familjeskogsbruk men under den kommunala
strukturen. Det finns flera allvarliga oklarheter som
berör äganderätt/fastighetsregister, relation
skogsägarförening och kommunledning, en
skogsadministration som ser sig hotad, generellt
förbud att sälja virke(!) mm.

Som inbjuden föreläsare slog jag givetvis
ett slag för familjeskogsbrukets potential
med referens till vår historia och självklart
gjorde jag ett större nummer av vår senaste
Kinaerfarenhet.
Utan att ha blivit tillfrågad blev jag
ordförande för två av fyra sessioner inkl
slutdiskussionen om en konferensdeklarationstext, som några av oss i en
”kommitté” hade förberett. Det intressanta
är att man låter svenskt familjeskogsbruk ta
plats!

Miljöministeriets Prof Arsen Proko (promotor till
konferensen) och Björn Merkell SKS, dagen till ära
titulerad professor.

Sara von Arnold tacktalar och delar ut KSLA
medaljong till Miljöminsitern Fatmir Mediu och
ordf i den Albanska Vetenskapsakademien Prof.
Gudar Beqiraj

Sara von Arnold med Miljöminister och
Albanska Vetenskapsakademins Gen Sekr Prof.
Salvatore Bushati

Fältexkursionen gick norrut till Ulza kommun.
Vackert bergslandskap med unga ek och
tallskogar (~20år) med stort röjning/
gallringsbehov. Både nuvarande och f.d.
borgmästare deltog och var skogsutbildade.

Borgmästare och Albora Kacani ung medarbetare på
Nationella Federationen för Familjeskogsbrukare

I kommunen fanns en kvinnoskogsgrupp som bl.a. sålde kastanjnötter och hälsoprodukter från
skogen

Överallt generöst och vänligt
bemötande dock under
begränsad ekonomi. En normal
tjänstemannalön är 300 €/månad
Här får vi frukter av
borgmästaren.
SIDA har Albanien som
programland och man bad oss
föreslå medverkan från svensk
sida i den förlängning av
pågående projekt som planeras
från 2013 och framåt.

Multikulturellt Tirana med minaret sida vid sida med ortodoxa och katolska kyrkan.

