
 

 

  

 

 

 

Seminarium 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Nyckelbiotoper – hur går vi vidare? 
 
 

Tid Fredag 29 sep, kl 10.00–15.30 (registrering och kaffe från kl 09.30) 

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

Anmälan Senast den 25 sep via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 27 sep, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

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

Johan Wester, johan.wester@skogsstyrelsen.se, tel 090-15 83 18 

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

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

  

 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Skogsstyrelsen bjuder in till ett seminarium om 

samverkansprocessen rörande nyckelbiotoper. Seminariet syftar till att ge insyn och möjlighet att bidra till 

arbetet med nyckelbiotoper, särskilt i nordvästra Sverige. 

 

Kunskapen om skogens nyckelbiotoper utgör ett viktigt besluts- och kunskapsunderlag om var det finns 

områden som har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Skogssektorn har diskuterat 

nyckelbiotopbegreppet och tillämpningen av det under en längre tid. En nulägesbeskrivning av arbetet med 

nyckelbiotoper togs fram i bred samverkan under 2016 (länk).  

 

Efter arbetet med nulägesbeskrivningen har Skogsstyrelsen påbörjat en samverkansprocess om 

nyckelbiotoper. Detta projekt ska utveckla arbetssätten med nyckelbiotoper och kompletterande arbetssätt 

för att få ändamålsenliga kunskapsunderlag om skogsområden med mycket stor betydelse för skogens flora 

och fauna. I samverkan med skogssektorn ska projektet genomföra åtgärder för att skapa ökad samsyn om 

och acceptans för dessa kunskapsunderlag. Projektet ska därigenom bidra till bättre avvägningar mellan 

produktions- och miljömål, effektiv naturvård och tydligare planeringsförutsättningar för skogsbruk.  

Skogsstyrelsen beslutade i mars 2017 att ta paus i identifiering och avgränsningen av nyckelbiotoper i 

nordvästra Sverige, baserat på de särskilda förutsättningar som råder i den delen av landet. Arbetet med 

identifiering och avgränsning av nyckelbiotoper kommer att återupptas vid årsskiftet 2017/2018, då med 

utvecklad och förbättrad metodik som nu tas fram inom samverkansprocessen. 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 

 

 
 

Herman Sundqvist 

Generaldirektör Skogsstyrelsen 

 

 

 

 

 

http://www.ksla.se/
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https://shopcdn.textalk.se/shop/9098/art33/84164433-105ca2-Nyckelbiotoper_webb.pdf


 

 

  

 

 

 

Program 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Nyckelbiotoper – hur går vi vidare? 
Fredag den 29 september 2017 
 

Moderator Anders Esselin, Man & Nature 
 

09.30 Samling och registrering, kaffe 

10.00 Välkomna 
Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA 

10.10 

 
Praktikaliteter 

Anders Esselin, Man & Nature 

10.15 Inledning 

Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen 

10.25 Samverkansprocesser som styrmedel 

Camilla Sandström, professor, Umeå universitet 

10.50 Sammanfattande nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper 

Johan Wester, senior advisor, Skogsstyrelsen 

11.00 Samverkansprocessen om nyckelbiotoper 

Johan Wester, senior advisor, Skogsstyrelsen 

11.25 Nordvästra Sverige – skogstillstånd och naturvärden 

Johan Wester, senior advisor, Skogsstyrelsen 

11.45 Lunch 

12.45 Kunskapsläget om nyckelbiotoper 

Lena Gustafsson, professor, SLU 

13.05 Skogsbrukets och naturvårdens syn på nyckelbiotopsfrågan 

Malin Sahlin, sakkunnig skog, Naturskyddsföreningen 

Linda Berglund, expert svensk skog, WWF 

Olov Norgren, skogsskötselchef, Holmen Skog/Skogsindustrierna 

Sven-Erik Hammar, ordförande, LRF Skogsägarna 

14.05 Bensträckare 

14.15 Paneldiskussion och frågor 

Malin Sahlin, sakkunnig skog, Naturskyddsföreningen 

Linda Berglund, expert svensk skog, WWF 

Olov Norgren, skogsskötselchef, Holmen Skog/Skogsindustrierna 

Sven-Erik Hammar, ordförande, LRF Skogsägarna 

Lena Gustafsson, professor, SLU 

Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen 

Claes Svedlindh, avdelningschef, Naturvårdsverket 

15.15 Summering 

Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen 

15.30 Avslutning och kaffe 

 

http://www.ksla.se/

