
 

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 
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Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning 
 

 

Tid Fredag 5 februari 2016, kl 12.30–15.00 (Registrering och kaffe från kl 12.00, mingel med lättare 

förtäring och dryck från kl. 15.00) 

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

Anmälan Senast den 29 januari 2016 via denna länk eller vår hemsida www.ksla.se  

(Observera att föranmälan är obligatorisk) 

Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, 08-5454 7707 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, 08-5454 7712 

 
Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns stiftelse. 

 

Skogen är en av Sveriges största tillgångar tack vare ett långsiktigt och hållbart skogsbruk. 

Under de senaste åren har dock de areella näringarna upplevt allt större svårigheter att locka ungdomar till 

en yrkesbana inom jord- och skogsbruk. Det återspeglas bland annat i det rekordlåga antalet 

förstahandssökande till jägmästarprogrammet höstterminen 2015. 

Dessa svårigheter, den accelererande urbaniseringen och den bild av skogsbruket som media ger 

allmänheten riskerar att påverka skogsnäringens framtida kompetensförsörjning negativt. 

Med anledning av detta bildade KSLA:s Skogsavdelning en kommitté för kompetensförsörjning inom 

skogsbruket som har varit verksam mellan 2013 och 2015. Kommitténs fokus har varit:  

 Framtida behov av högre utbildning och åtgärder som kan bredda rekryteringsbasen för akademisk 

utbildning. 
 Utbildningsförslag, som gör akademisk utbildning mer relevant och förbättrar dess kvalitet. 

 Kompetenshöjande samverkansformer, dels mellan utbildande och forskande institutioner, dels mellan 

sådana och skogsnäringens företag och organisationer. 

 Insatser för skogsbrukets framtoning och attraktivitet. 

Kommitténs arbete under de gångna tre åren, resultat och rekommendationer har samlats i KSLA-tidskriften 

Skogsnäringens akademiska kompetensförsörjning, som presenteras och diskuteras den 5 februari 2016. Vi 

räknar med en mycket intressant eftermiddag med viktigt innehåll för skogsnäringens framtida 

kompetensförsörjning. 

Vi hoppas att du tar dig tid att komma och diskutera hur vi ska säkerställa kompetensförsörjningen i skogen 

framöver – en fråga som är oerhört angelägen för skogsnäringens framtid! Seminariet avrundas med mingel 

och enklare förtäring. 

 

 

Välkommen! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning 
 
Fredag 5 februari 2016 
 

Moderator Mats Sandgren, VD, SCA Skog, ordförande i Kommittén för kompetensförsörjning 

 

12.00 Registrering och kaffe i Oscars källare 

12.30 Välkommen 

Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA 

Mats Sandgren, ordförande i kommittén för kompetensförsörjning 

 Kommittén för kompetensförsörjning – Hur har vi jobbat? 

Niklas Fogdestam, virkesområdeschef, Mellanskog och sekreterare i kommittén   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behov av högre utbildning  

- Dagsläget, Göran Ståhl, dekan, SLU 

- Krav inför framtiden, resultat från workshop om framtidens skogsakademiker,  

Pär Lärkeryd, VD, Norra Skogsägarna 

 

Förslag för dagens akademiska utbildning 

- Tjänstemannapraktik, en vecka för Skogsmästarstudenter, Mats Nilsson, HR-chef, 

Holmen skog 

- Mentorsprogram för studenter, Anna Ahlgren, stabsassistent, BillerudKorsnäs 

- Aktiv marknadsföring av exjobb, Urban Bergsten, professor, SLU  

 

Breddning av rekryteringsbasen för akademisk utbildning  

- www.jagmastare.com, Carolina Berg Rustas, v ordf, Skogshögskolans studentkår 

- Search Engine Optimization för SLU, Amélie Höglund, Project Manager, Britny 

 

Insatser för att långsiktigt öka sektorns och utbildningarnas attraktivitet  

- Lärdomar från aktiviteter i Norge, Kanada och Finland, Ylva Norén, 

departementssekreterare, Utrikesdepartementet  

- Kommitténs samarbete med digitala byrån Britny, Kajsa Nilsson, chef produkter och 

tjänster, Södra Skog 

 

Kommitténs slutsatser och skarpa förslag: Introduktion till paneldebatt, Mats 

Sandgren 

 

14.00 Panelsamtal: Hur tar näringen vid efter kommitténs arbete? 

Carina Håkansson, VD, Skogsindustrierna  

Sofia Lindblad, projektledare, LRF: Grön attraktion  

Bengt Ek, VD, Föreningen Skogen: SkogsSverige,  

Göran Ståhl, dekan, SLU  

Helene Holstein, departementsråd, Näringsdepartementet 

Sören Pettersson, VD, Holmen Skog  

Carolina Berg Rustas, vice ordförande, Studentkåren Skogshögskolan  

15.00 Mingel i Donatorsfoajén 

 

http://www.ksla.se/
http://www.jagmastare.com/

