
 

 

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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Skogens ekosystemtjänster – från koncept till praktik 
KSLA:s miljöseminarium 2016 
 

 

Tid Onsdag 16 mars 2016, kl 09.30–15.30 (registrering och kaffe från kl 09.00) 

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

Anmälan Senast den 9 mars via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 14 mars annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

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 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond och  
Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond 

 

 

Ekosystemtjänstbegreppet som koncept har snabbt etablerats rent teoretiskt, även inom 

skogsbruket. Men hur kan avvägningar göras mellan ekosystemtjänster rent praktiskt i 

skogsbruket? Vad kan vi lära av goda exempel, från Sverige och andra länder? Vad kan vi lära av 

exempel från andra näringar? 

 

Detta är det andra seminariet i en serie, kallad KSLA:s miljöseminarier, och arrangeras av KSLA:s 

nya kommitté Skogens ekosystemtjänster – från begrepp till värde. Syftet med seminariet är att 

belysa samspelet mellan skogens olika ekosystemtjänster ur olika perspektiv och att ge förslag på 

områden där virkesproduktion kan integreras med andra ekosystemtjänster.  

 

Vi bjuder nu in dig som är intresserad av skogsbruk, naturvård, forskning och policyfrågor för att 

lyssna på ledande forskare och praktiker inom området och få möjlighet att diskutera aktuella 

frågor med föreläsarna. 

 

Att belysa hur skogens olika ekosystemtjänster samspelar och påverkar varandra är ett första steg i 

kommittéens arbete att synliggöra möjligheter och hinder för skogen att nyttjas på ett hållbart sätt. 
 

 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Skogens ekosystemtjänster – från koncept till praktik 
KSLAs miljöseminarium 2016 
 

Onsdag16 mars 2016 
 

 

Moderator Henrik Ekman, vetenskapsjournalist och ledamot i KSLA 
 

 

09.00 Samling och registrering 

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

9.40 Ekosystemtjänster – ett övergripande och internationellt perspektiv 
Thomas Elmqvist, professor, Stockholm Resilience Centre 

10.10 Samspel och synergi mellan ekosystemtjänster 

Louise Hård af Segerstad, co-director Albaeco 

10.30 Samband mellan biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

Kerstin Johannesson, professor, Göteborgs universitet 

10.50 Bensträckare 

10.55 De viktigaste ekosystemtjänsterna i svenska skogar 

John Munthe, forskningschef, IVL Svenska Miljöinstitutet 

11.15 Skogens kulturella ekosystemtjänster i ett urbant sammanhang 

Cecil Konijnendijk van den Bosch, professor, Sveriges Lantbruksuniversitet 

11.35 Paneldiskussion 

12.15 Lunch 

13.10 Hänsyn till ekosystemtjänster inom skogsbruket 

Jessica Nordin, affärsutvecklare, Sveaskog 

13.30 Hur kan naturturism och skogsbruk bäst utvecklas tillsammans? 

Leif Öster, turismföretagare och ordförande i Ekoturismföreningen 

13.50 Skog och vatten – att bruka, skydda och nyttja 

Elisabet Andersson, ekolog, Skogsstyrelsen 

14.10 Kaffe  

14.30 Hur kan vi samnyttja mark mellan två näringar i renskötselområdet? 

Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef, Svenska Samernas Riksförbund 

14.50 Paneldiskussion 

15.20 Uppsamling och avslutning 

 Henrik Ekman, moderator 
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