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Nedåt eller uppåt för skogens mångfald? 
 

Tid Onsdag 25 november, kl 10.00–15.00 (registrering och kaffe från kl 09.30) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 18 nov via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 20 nov, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Kostnadsfritt 

Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel 08-54 54 77 07 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

  

 

 

 

Bilderna av hur det går för den biologiska mångfalden i skogen är motstridiga. Vi får allt mer gammal skog, 

död ved och äldre lövrik skog samtidigt som många anser att skogens mångfald fortsatt minskar. I den 

fördjupade utvärderingen av miljömålet Levande skogar konstateras att det inte går att se någon tydlig 

riktning för utvecklingen i miljön. Hur ser det egentligen ut? 

Exempel på frågor vi vill belysa är: 

 Hur är utvecklingen för skogens arter? 

 Ger rödlistan en bra bild av utvecklingen för arterna? 

 Kommer förutsättningarna för skogens arter att bli sämre eller bättre i framtiden? 

 

Syftet med seminariet är att föra en diskussion kring olika perspektiv på hur det går för den biologiska 

mångfalden i skogen.  

 

Seminariet är ett samarrangemang mellan KSLA och LRF Skogsägarna. 

 

 

 

 

 

Välkomna! 

 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 

 
Sven-Erik Hammar 

Ordförande 
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Nedåt eller uppåt för skogens mångfald? 
Onsdag 25 november 2015 
 

 

Moderator Henrik Ekman, journalist, SVT 
 

 

09.30 Kaffe och registrering 

10.00 Välkomna 
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, KSLA 

 Marianne Eriksson, tf skogsdirektör, LRF Skogsägarna 

10.15 Naturvårdsarbetet i familjeskogsbruket  

Therese Lindström, ekolog, Södra  

10.35 Hur går det för skogens miljöer? 

Anna-Lena Axelsson, forskare, SLU 

11.00 Arternas spridningsförmåga. Hittar arterna de nya miljöerna? 

Kristoffer Hylander, professor, Stockholms universitet 

11.30 Vad säger rödlistan om utvecklingen för skogens arter? 

Anders Dahlberg, professor, ArtDatabanken 

12.00 Lunch 

13.00 Hur går det för skogens fåglar?  

Martin Green, forskare, Svensk fågeltaxering  

13.20 Andra faktorer än skogsbruk som påverkar mångfalden 

Matts Lindbladh, professor, SLU 

13.40 Framtiden för skogens arter 

Tord Snäll, professor, SLU 

14.00 Djävulens advokat – inspel och frågor till föredragshållarna 

Carl Henrik Palmér, jägmästare, Areca Information 

14.10 Paneldiskussion 

15.00 Avslutning 

 Kaffe i Donatorsfoajén 
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