
 

 

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. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
 

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 
 

Dags att utvärdera den svenska modellen för 
brukande av skog 
 
Tid Torsdag den 14 februari, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 7 februari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  
Anmälan till Skogsavdelningens lunch kl 12.00 och sammanträde kl 13.00–15.00 görs 
via samma länk (endast skogsavdelningens ledamöter). 
Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Helle Rosencrantz, 08-54 54 77 01. 

Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se tel 08-54 54 77 07, 
070-661 1471 och Göran Örlander, goran.orlander@sodra.se, tel 0470-893 62 
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309 

Webb Sammankomsten kan följas via länk på www.ksla.se 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen  
Gunnar och Birgitta Nordins fond och Carl Fredrik von Horns fond 

 
 
 
 
KSLA:s Skogsskötselkommitté har under en tid arbetat med den svenska modellen för brukande av 
skog. Det slutgiltiga målet med arbetet är att få till stånd en utvärdering av modellen som underlag 
för effektiviserad skogsskötsel mot såväl produktions- som miljömålet. Nu finns våra tankar 
samlade i ett nummer av KSLA:s Tidskrift, vilken kommer att delas ut vid seminariet. 
 
Seminariet riktar sig till KSLA:s ledamöter och speciellt inbjudna personer, bl.a. de som är 
kopplade till Miljömålsberednings arbete. Skogsskötselkommitténs förhoppning är att KSLA 
därigenom kan bidra till det viktiga miljömålsarbetet. 
 
 
 
 
 
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Dags att utvärdera den svenska modellen för 
brukande av skog 
Torsdag 14 feb 2013 
 
 
Moderator Linda Hedlund, ordförande Skogsavdelningen 
 
 
 
 
15.00 Samling, kaffe/te 
15.30 Formell sammankomst 

 
15.45 Den svenska modellen för brukande av skog 

 
Inledning – Göran Örlander, ordförande i KSLA:s kommitté för skogsskötsel  
 
Frihet under ansvar – Tomas Thuresson, ledamot kommittén för skogsskötsel 
 
Dialog och samverkan – Karin Tormalm, ledamot i kommittén för skogsskötsel 
 
Biologisk mångfald – Lena Gustafsson, ledamot i kommittén för skogsskötsel  
 
Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog – Göran Örlander 

16.30 Bensträckare 
16.45 Diskussion 
17.30 Reflektioner från särskilt inbjudna 

 
Roger Tiefensee (C) –miljömålsberedningen 
Anita Brodén (FP) –miljömålsberedningen 
Irene Oskarsson (KD) –miljömålsberedningen 
Johan Hultberg (M) –miljömålsberedningen 
Helena Leander (MP) –miljömålsberedningen 
Matilda Ernkrans (S) – miljömålsberedningen 
Emma Wallrup (V) –miljömålsberedningen 
 

18.00 Ärtsupé 
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