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Hur ska Svenska kyrkan 
förvalta sina tillgångar på 
ett klimatvänligt sätt? Den 
frågan stod i centrum när 
egendomsförvaltningarnas 
samarbetsorgan (ENSO) 
samlade förtroendevalda 
och tjänstemän till klimat-
möte i Sollentuna i oktober. 
”Ett av de viktigaste möten 
vi haft”, säger Bengt Palm-
qvist, chef för egendomsför-
valtningen i Linköpings stift.

Mötet var planerat sedan länge 
men kom att direkt haka i bisko-
parnas ambition att sätta fart på 
klimatarbetet i Svenska kyrkan. 
Biskoparnas uppmaning att låta 
en teologiskt reflekterad syn på 
skapelsen prägla den ekonomiska 
förvaltningen av aktier, skog och 
mark – för att minska klimatpå-
verkan och påskynda klimatom-
ställningen – var just vad mötet 
syftade till.

– Trodde vi inte att det gick 
skulle vi inte sitta här, sade en av 
deltagarna.

Thomas Söderberg, tidigare bi-
skop i Västerås stift, var inbjuden 
för att ge ord åt ansvaret.

– Människan är del av skapel-
sen och samtidigt Guds medska-
pare, men människan kan också 
vara den som bryter ner gudsska-
pelsen. Andligt ledarskap är att 
vårda relationer mellan männ-
iskor och Gud, mellan människor 
och människor och relationen till 
en själv. När naturen såras, såras 
också vi, konstaterade han och 
gav en stark uppmaning till mö-
tet.

– Det andliga ledarskapet är 
givet till hela kyrkan. Prästlöne-
tillgångarna kan visa hur vi lever 
som vi lär. Ni har kunskapen, ni 
har engagemanget, jag hoppas ni 
tillåter teologi prägla förvaltning. 
Ni är kyrka på plats, ni bär med er 
andligt ledarskap.

ENSO ÄR ett uppskattat forum där 
tjänstemän och förtroendevalda 
från alla stiftens egendomsför-
valtningar samlas för att diskute-
ra verksamhetsfrågor. Detta möte 
byggdes upp kring tre områden: 
jord, skog och samhällsbyggnad. 

Utifrån den teologiska reflektio-
nen och flera faktaspäckade fö-
redrag från inbjudna specialister 
genomfördes workshops kring 
varje område. 

BÅDE STORA och små åtgärder el-
ler förändringar i förvaltningar-
nas verksamheter diskuterades. 
Bland de konkreta ämnen som 
lyftes fanns att verka för ökad  trä-
förädling, engagemang i detalj-
planer och husbyggande, enga-
gemang i vindkraft och solcells- 
parker, framställning av biogas, 
användning av biobränslen och 
utbildning av jordbruksarrenda-
torer. 

– Vi behöver se helheten i det 
här, det handlar inte bara om 
produktion, även om den är vik-
tig, säger Bengt Palmqvist, chef 
för egendomsförvaltningen i Lin-
köpings stift.

– Vi kan inte bara se till det eko-
nomiska utan även till det eko-
logiska. Kyrkoordningen före- 
skriver att vi ska ha den mest ut-
hålliga totala avkastningen – det 
handlar inte om snabba klipp, 
utan uthållighet för alla värden.

Bengt Palmqvist påpekar att 
stiftet redan jobbar med många 

av de frågor som togs upp. Men 
det är bra att samarbeta, så blir 
det inget onödigt dubbeljobb 
utan man kan lära av varandra.

– Vi bygger just nu två solcells-
parker i stiftet och erfarenheter-
na av detta är värdefulla för våra 
grannstift. Upphandling, pro-
spektering, nätanslutning, val av 
mark, med mera. 

Vad kan Linköping lära av andra?
– Andra har planer på bostads-

byggande på kyrkans mark. Vi 
har istället sålt mark för exploa-
tering till vissa kommuner, men 
denna fråga kan vara värd att tit-
ta närmare på.

Skogen som kolsänka, väx-
ande skog binder kol, lyftes som 
ett glädjeämne vid mötet. Sveri-
ge är ett skogsland och Svenska 
kyrkan en långsiktig skogsägare 
med möjlighet att ytterligare ut-

veckla miljöhänsynen. Samtidigt 
påminde flera deltagare om mål-
konflikter mellan klimatfrågan 
och andra miljöfrågor, exempel-
vis den biologiska mångfalden.

– Vi måste kunna ro med två 
åror, menade Stefan Edman, bio-
log och miljödebattör som bidrog 
med inspiration.

Arbetet på klimatmötet kom-
mer att tas vidare av en arbets-
grupp för fortsatt bearbetning 
och är tänkt att leda till en för alla 
stiftens egendomsförvaltning-
ar gemensam handlingsplan för 
klimatomställning, antagen av 
egendomsnämnderna eller ut-
skotten. Tanken är att den ock-
så ska länka in i Svenska kyrkans 
gemensamma måldokument för 
klimatarbetet.

KAJSA ÅSLIN
MAX WAHLUND

Tillsammans med övriga egendomsförvaltningar deltog Linköpings stifts stiftsjägmästare och egendomsnämnd i klimatmötet i Sollentuna. 
Från vänster: Siw Warholm, Bertil Lundén, Tomas Johansson (stående), Bengt Palmqvist, Per Rosenberg, Anders Ljung, Marie Helgesson, 
Gösta Johansson, Erland Rydén, Marianne Bokblad, Eva Hagström (stående), Staffan Lönneskog.  FOTO: KAJSA ÅSLIN

»Kyrkoordningen 
föreskriver att vi ska 
ha den mest uthålliga 
totala avkastningen 
– det handlar inte om 
snabba klipp, utan 
uthållighet för alla 
värden.

Bengt Palmqvist, chef för  
egendomsförvaltningen i  

Linköpings stift

EGENDOMSFÖRVALTNING

Förvaltningen nyckelområde när 
kyrkan ställer om för klimatet

KONTAKT: Postadress: Box 1367, 581 13 Linköping • Telefon: 013-24 26 18 • E-post:max.wahlund@svenskakyrkan.se MAX WAHLUND stiftsredaktör

LINKÖPINGS STIFT
Klimatfrågan har med rätta fått mycket stor uppmärksamhet. Samtidigt är det inte den enda väsen-
tliga miljöfrågan, vilket gör att egendomsnämnder och förvaltningar har många faktorer att väga 
ihop i sitt arbete. Målet är hursomhelst klart: att axla människans särskilda ansvar i världen, inte 
att utnyttja, utan att vårda och bruka väl.

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING.  
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med ny adress till:  

Verbum AB c/o: Xzakt Kundrelation AB Fältskärsleden 10 802 80 Gävle

jönköping • tel. 036-30 26 50 • info@focustravel.se • www.focustravel.se

21–28 april 2020 Israel i lugnt tempo 
med boende vid Tiberias sjö och i Jerusalem nära Damaskusporten.  
Kaplan Carl-Olov Hultby och reseledare Lennart Bergström.

23 maj–1 juni 2020 Pilgrimsvandring Camino de Santiago 
Vandra från Sarria till till den magnifika katedralen i Santiago de Compostela.  
Kaplan Ulf Schöier. 

1–10 juli 2020 Passionsspelen i Oberammergau 
samt fyra dagar i Alperna, Österrike. Kaplan Mats Gunnarsson och reseledare Lennart Bergström.

Vi bokar och arrangerar din privata resa såväl som din församlings-/föreningsresa.
Anmäl dig på www.focustravel.se eller telefon 036-30 26 50
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