
 
 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.  
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Svensk skogshistoria i nytt ljus  
– nya analyser och tillämpningar baserade på Riksskogs-
taxeringens långa tidsserie 
 
 
Tid Onsdag den 21 november 13.00–16.30 (Samling och registrering samt utställning 12.30) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 14 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 16 november, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Avgift Avgiftsfritt 
Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel 08-54 54 77 07, 0706 611 471 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309 
Webb Ingen webbsändning. 

 
 
I de nordiska länderna finns en unikt lång tidsserie av nationella skogsinventeringar som omfattar 
de senaste 90 åren. I Sverige startade Riksskogstaxeringen 1923, men först nyligen har äldre data 
blivit tillgängliga digitalt. Detta har skapat nya möjligheter för en rad olika analyser och 
tillämpningar.  
 
Under seminariet presenteras hur Riksskogstaxeringens äldre data och långa tidsserie används 
inom forskning, undervisning och myndighetsarbete. Vi får också veta hur data och analyser görs 
mer lättillgängliga för olika typer av användare och forskningsområden. Förhoppningen är att 
seminariet ska stimulera till ökad användning av äldre data och långa tidsserier från Riksskogs-
taxeringen - och att detta i sin tur bidrar till bättre beslutsunderlag för hur skogen och skogsland-
skapet ska användas i framtiden.  
 
Innan seminariet, under kaffepausen och efter seminariet finns möjlighet att titta närmare på nya 
produkter baserade på Riksskogstaxeringens långa tidsserie. Analytiker från Riksskogstaxeringen 
finns på plats för frågor. 
 
 
Välkommen! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD, KSLA 

 
 
 
 
Göran Ståhl 
Vicerektor, SLU 
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Program 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00, fax 08-54 54 77 10 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Svensk skogshistoria i nytt ljus  
- Nya analyser och tillämpningar baserade på Riksskogs-
taxeringens långa tidsserie 
Onsdag 21 november 2012 
 
Moderator: Lars Östlund, professor i Skogshistoria, SLU 
 
12.30 Samling och registrering. Utställning och demonstration. 

Analytiker från Riksskogstaxeringen finns på plats för frågor. 

13.00 Välkommen 
Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA 

13.05 Skogshistorisk inflygning 
Lars Östlund, moderator, professor i skogshistoria, SLU 

13.15 Riksskogstaxeringen – förr, nu och i framtiden 
Göran Ståhl, vicerektor fortlöpande miljöanalys och professor i 
skogsinventering, SLU 

13.25 Att levandegöra förändringar i det svenska skogslandskapet 
Data och analyser för olika målgrupper baserat på Riksskogstaxeringen 
Anna-Lena Axelsson, projektledare, Historiska data från Riksskogstaxeringen, 
SLU 

14.00 Användarperspektiv på data och långa tidsserier från Riksskogstaxeringen 
Långa tidsserier som underlag för svensk skogspolitik.  
Magnus Fridh, Enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen. 

 Långa tidsserier som stöd för det kommande rödlistearbetet. 
Tord Snäll, docent och miljöanalytiker, Artdatabanken, SLU 

14.30 Kaffe. Utställning och demonstration. 
Analytiker från Riksskogstaxeringen finns på plats för frågor. 

15.10 Användarperspektiv på data och långa tidsserier, forts… 
Trender för fåglar och skog. Vad går att göra?  
Martin Green, Biologiska institutionen, Lunds Universitet 

 Äldre data från Riksskogstaxeringen och ”hotspots” för dagens hotade 
arter. 
Matts Lindbladh, professor, Inst. för Sydsvensk skogsforskning, SLU 

15.40 Diskussion och frågor till panelen 
Moderator Lars Östlund. 
Avslutande sammanfattning 

16.30 
 

Avslutning 
 

16.30- 
17.00 

Utställning och demonstration 
Analytiker från Riksskogstaxeringen finns på plats för frågor. 
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