
 

 

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. 

 

Workshop 
 
Endast för särskilt inbjudna 
 
Hur ser framtidens skogsakademiker ut? 
Vilka är skogsbrukets framtida kompetensbehov? 
 
 
Tid Tisdag 19 november, kl 09.30–16.00 (registrering och kaffe från kl 09.00) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 5 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  
(avbokning måste ske senast den 14 november, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Avgiftsfritt 

Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel 08-54 54 77 07, 070-661 1471 
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309 

 Denna workshop finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns Fond 

 
Skogen är en av våra viktigaste förnyelsebara resurser och därigenom en mycket betydelsefull tillgång för 
Sverige. Samtidigt är skogsbruket under förändring. Kommer det att leda till nya kompetenskrav för de som 
i framtiden ska bemanna våra skogsföretag? 
 
För att möta den globala konkurrensen finns behov av produktivitetsförbättring i skogsbruket. Detta i 
kombination med nya kunskaper om skogens biologi ställer kontinuerligt nya krav på vårt skogsbruk. 
Skogen är inte heller befriad från konflikter. Skogsägares och allmänhetens krav förändras i takt med en 
ökad urbanisering och ändrade levnadsmönster. Olika intressen står ofta mot varandra när det gäller 
markanvändning. 
 
Alla dessa förändringar kommer naturligtvis att leda till förändringar av skogens brukande men sannolikt 
också utveckling av framtida affärsmodeller. Vid denna workshop blickar vi in i framtiden och ställer oss 
frågan: Hur tror vi att skogsbrukets kompetensbehov kommer att förändras? 
 
Du får under dagen lyssna till tankar kring trender i samhället, vad vi tror om nya produkter från skogen och 
vad vi tror om framtidens skog. Därefter får du i en workshop möjlighet att diskutera hur detta kan tänkas 
påverka kompetensbehovet. Fokus under dagen ligger på kompetenskraven på de som i framtiden väljer en 
högre utbildning. 
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

Hur ser framtidens skogsakademiker ut? 
Vilka är skogsbrukets framtida kompetensbehov? 
Tisdag 19 november 2013 
 
 
Moderator Mats Sandgren, VD SCA Skog 
 
 
09.00 Samling och registrering, kaffe serveras 
09.30 Välkomna 

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD 
09.40 Trender i samhället och hur detta kan påverka skogsbruket 

Erik Westholm, professor, SLU 
10.10 Olika scenarier för framtidens skog 

Erland Mårald, professor, Umeå universitet 
10.40 Kaffe 

11.10 Framtida produkter från skogsråvaran 
Jan Lagerström, forskningsdirektör Skogsindustrierna 

11.40 Introduktion till workshop 
Rebecca Donatello, VD-assistent Norra Skogsägarna 

12.00 Lunch 

13.00 Workshop i tre grupper 
Grupp 1 i Carl Johan-rummet, bv 
Grupp 2 i Bergsten-rummet, bv 
Grupp 3 i Kollegierummet, 1 tr 

  14.20 Kaffe 

14.40 Presentation av resultat från workshop, 3 x 10 min 
 

15.10 Diskussion  
 

15.30 Avslutande ord 
Mats Sandgren, VD SCA skog och ordförande i KSLA:s Kommitté för kunskaps- och 
kompetensförsörjning 
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