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
Myndigheterna kring skogen – nu, då och i
framtiden
Tid

Torsdag 10 april, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00)

Plats

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

Anmälan

Senast den 7 april 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.

Politik och myndighetsutövning är två olika saker, men de hänger ändå ihop. Politiken sätter
ramarna för myndighetsutövningen, medan myndigheterna genomför politiken. Skogsstyrelsen har
gamla anor som bärare av skoglig myndighetsutövning. Tillräckligt långt tillbaka ”bestämde”
Skogsstyrelsen över skogen. Under de senaste decennierna har andra myndigheter också kommit in
på skogens område – både centrala myndigheter som t.ex. Naturvårdsverket och
Riksantikvarieämbetet. Det har också tillkommit flera regionala myndighetsutövare i form av
länsstyrelserna i takt med att nationella myndigheter i ökande grad ”delegerar” regionala frågor till
länen.
Varifrån kommer vi och vart är vi på väg? Det kan vara en berättigad fråga för såväl
myndighetsutövning generellt som för skoglig myndighetsutövning specifikt. Sammankomsten
avser att belysa hur den skogliga myndighetsutövningen förändrats under en 25-årsperiod. Vi gör
en tillbakablick över hur utvecklingen i Sverige varit och vilka viktiga influenser utifrån som
funnits. Men vi blickar också framåt och diskuterar dagens skogliga myndighetsutövning. Vi har
bjudit in några talare med god skoglig inblick som har lång erfarenhet av myndighetsutövande.
Det finns all anledning att diskutera hur det är idag, hur det har blivit så här – och hur vi vill se
framtiden.

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD

Program
Myndigheterna kring skogen – nu, då och i
framtiden
Torsdag 10 april 2014
Moderator

Tomas Lundmark, ordförande Skogsavdelningen

15.00

Samling, kaffe/te

15.30

Formell sammankomst

15.45

Överläggningsämne: Myndigheterna kring skogen – nu, då och i framtiden?
Tomas Lundmark avdelningsordförande
Inledning
Skogsstyrelsens roll i dag och framåt
Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen

Skoglig myndighetsutövning i ett internationellt och historiskt perspektiv
Lars-Erik Liljelund, verkställande direktör MISTRA

Skoglig myndighetsutövning i ett regionalt och historiskt perspektiv
Maria Norrfalk, landshövding Dalarnas län
16.55

Bensträckare

17.15

Diskussion

18.00

Ärtsupé

