
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Seminarium 
 
Skogsbruk i ett förändrat klimat  
– Hur påverkas mångfald och miljö? 
 
Tid Onsdagen den 16 oktober 2013, kl 09.30–16.00 (registrering och kaffe från kl 09.00) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 9 oktober via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast 11 oktober, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Avgift Ingen avgift 
Frågor Innehåll: Birgitta.Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se,  tel 08-54 54 77 07, 070-661 1471 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309 
Webb Ingen websändning 
 Denna konferens finansieras med stöd av det strategiska forskningsområdet BECC (Biodiversitet och 

ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat) samt forskningsprogrammen Mistra-SWECIA och CLEO 
(Klimatförändringar och miljömålen) och arrangeras av dess tre program i samarbete med KSLA. 

 
 
Klimatförändringen påverkar många viktiga processer i skogsekosystemen, vilket i sin tur påverkar 
vegetation, mark och vatten. Samtidigt ökar efterfrågan på ekosystemtjänster från skogen. Hit hör 
inbindningen av kol och önskan om att producera biobränslen i skogen för att öka andelen förnybar energi i 
samhället. Valen av vilka nyttigheter vi vill ta ut ur skogen styr skogsbrukets utformning. Även det har 
konsekvenser på växtlighet, mark och vatten.  
 
Ytterligare ett av de mål som finns för skogens användning är en rik biologisk mångfald. Hur ska dessa 
olika mål kunna förenas och hur påverkas de av ett förändrat klimat? För att svara på dessa komplexa frågor 
är det viktigt att ha en samlad bild av klimatförändringens och skogsbrukets konsekvenser i ekosystemen. 
Endast med en sådan överblick kan ett uthålligt skogsbruk bedrivas i framtidens klimat där hänsyn tas till 
olika mål för Sveriges skogar. 
 
Under detta seminarium kommer skogsbrukets vägval i ett framtida klimat att belysas från olika håll. 
Seminariet fokuserar på effekter på vegetation, mark och vatten. Vår förhoppning är att seminariet ska bidra 
till en samlad bild av hur klimat och skogsbruk tillsammans påverkar vår miljö, och till en fortsatt 
diskussion om hur kloka beslut fattas på vetenskaplig grund i en värld i förändring. 
 
Välkomna! 
 

    
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare 
och VD 

Henrik Smith 
Föreståndare BECC 

Markku Rummukainen 
Programchef Mistra-
SWECIA 

John Munthe 
Programchef CLEO 
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Program 
 

Skogsbruk i ett förändrat klimat  
– Hur påverkas mångfald och miljö? 
 
Onsdagen 16 oktober 2013 
 
Moderator Lotta Möller, skogsskötselchef, Skogssällskapet 
09.00 Samling och registrering 
09.30 Välkomna 

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare 

09.40 Skogsbrukets vägval och forskningens roll – inledning 
Håkan Pleijel, Professor, Göteborgs universitet och John Munthe, Forskningschef, IVL 

09.50 Framtidens klimat 
Markku Rummukainen, Professor, Lunds universitet 

10:00 Framtidens skogsbruk 
Erik Normark, FoU-chef, Holmen Skog 

10.10 Klimatanpassning av skogsbruket – vad sägs idag?  
Hillevi Eriksson, Klimatspecialist, Skogsstyrelsen 

10.20 Bensträckare 

10.30 Effekter av intensifierat skogsbruk på mångfald och miljö 
Johnny de Jong, Forskningsledare, Centrum för biologisk mångfald, CBM 

11.00 Livet under markytan - varför är det viktigt och hur påverkas det av skogsbruk? 
Håkan Wallander, Professor, Lunds universitet 

11.20 Skogsbruk i ett förändrat klimat – hur kan vi hantera riskerna? 
Anna Maria Jönsson, Docent, Lunds universitet 

11.40 Effekter av marknära ozon på skog – hur bör det beaktas vid val av trädslag? 
Per Erik Karlsson, Professor, IVL Svenska Miljöinstitutet 

12.00 Diskussion med inledning av Olof Johansson, miljöchef, Sveaskog 
12.30 Lunch 
13.30 Kan ökad vittring i ett förändrat klimat motverka försurning vid helträdsuttag? 

Cecilia Akselsson, Doktor, Lunds universitet 
13:50 Förändrat klimat och kvävegödsling – effekter på tillväxt och risken för 

kväveutlakning 
Johan Bergh, Docent, SLU 

14.10 Samverkan mellan klimatförändring och skogsbruk - Effekter på skogsmark och 
avrinnande vatten 
Salim Belyazid, Doktor, Lunds universitet 

14.30 Kaffe 
15.00 Forskare möter användare om klimatanpassning 

Oskar Wallgren, Forskare, Stockholm Environment Institute, m.fl. 
15.20 Slutdiskussion med inledning av Göran Örlander, Skogschef, Södra Skog 
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