
 

 

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. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
 

 
Behöver vi i Sverige ett nationellt skogsprogram?  
 
Tid Torsdag 14 november, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 7 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  
Anmälan via samma länk till Skogsavdelningens lunch kl 12.00 och sammanträde 
kl. 13.00–15.00 (endast Skogsavdelningens ledamöter). 
Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Gun Askerö, 08-54 54 77 12. 

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

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

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond. 
 
 
 
Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie av ett nationellt skogs-
program för Sverige. Den ska dels innehålla en process för framtagandet av ett skogsprogram, dels 
förslag på element som kan ingå i ett sådant program. 
 
Programtanken är inte ny men har ändå legat vid sidan av den traditionella skogspolitiken. När den 
nu aktualiseras av regeringen görs detta både mot bakgrunden av att det internationella samfundet 
framhållit vikten av nationella skogsprogram, så kallade National Forest Programmes (NFP), och 
insikten om att den svenska skogsresursen och den viktiga skogssektorn kan behöva en vidare 
politisk behandling än den traditionella skogspolitiken. Denna bredare ansats manifesteras bl.a. i 
regeringens vision om Skogsriket. I vårt grannland Finland har olika former av nationella skogs-
program tillämpats i många år. 
 
Skogsavdelningen ställer frågan: Behöver Sverige ett nationellt skogsprogram? Som underlag för 
en diskussion får vi lyssna till tre föreläsare: Projektledare Svante Claesson vid Skogsstyrelsen 
presenterar regeringsuppdraget, forstrådet Marja Kokkonen vid finska jord- och skogsbruks-
ministeriet berättar om det finska skogsprogrammet och belyser erfarenheter från det och politiskt 
sakkunnig Charlotta Eriksson vid Landsbygdsdepartementet kommenterar hur regeringen 
resonerar idag. Vi får också lyssna till fyra svenska skogsintressenter som ger sin syn på ämnet.  
 
Välkommen till ett mycket aktuellt överläggningsämne! 
 
 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 
 
 

Behöver vi i Sverige ett nationellt skogsprogram? 
Torsdag 14 november 2013 
 
 
Moderator  Linda Hedlund, ordförande Skogsavdelningen 
 
 
15.00 Samling, kaffe/te 

 
15.30 Formell sammankomst 

 
15.45 Överläggningsämne – Behöver vi i Sverige ett nationellt skogsprogram? 

Linda Hedlund, ordförande Skogsavdelningen 
 
Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige – ett regeringsuppdrag  
Gerben Janse, internationell koordinator och Jimmy Lundblad, miljöstrateg,, Skogsstyrelsen  
 
Finland’s National Forest Programme  
Marja Kokkonen, Director of Forests and Bioenergy Unit and Secretary General of 
Finland’s National Forest Programme, Ministry of Agriculture and Forestry  
 
Hur går regeringen vidare med förstudien?  
Charlotta Eriksson, politiskt sakkunnig, Landsbygdsdepartementet  
 

16.45 Bensträckare 
 

16.55 Kommentarer från särskilt inbjudna  
Carina Håkansson, VD, Skogsindustrierna 
Sten Frohm, skogsdirektör, LRF Skogsägarna  
Per-Olof Sjöö, ordförande, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch  
Linda Berglund, skogsexpert, WWF 
 

17.20 Diskussion 
18.00 Ärtsupé 
 
 


