
 

 

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 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Hur kommer det sig att Sverige är en skogsindustriell 
stormakt? 

 

Tid Torsdag 13 nov, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

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

Anmälan Senast den 6 nov 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). 

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

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

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns Fond.. 

 

 

 

Dagens överläggningsämne handlar om hur och varför svensk skogsnäring blivit och är så 

ekonomiskt framgångsrik. Med mindre än 1 procent av den globala skogsresursen svarar Sverige 

för 5 procent av det som avverkas och 10 procent av skogsprodukterna som omsätts på en global 

exportmarknad.  

Det beror inte på att Sverige har ett gynnsamt klimat, närhet till marknaderna eller snabbväxande 

skogar. Så frågan återstår, vad kan det bero på att svensk skogsnäring har varit så framgångsrik?  

Kan vi peka ut ett antal framgångsfaktorer och vem tänker på dem idag eller tas de bara för givna? 

Hur mycket handlar om kapitalistiska institutioner, tydliga äganderätter, rättsstaten, äganderätten, 

näringsfriheten, låg korruption, etc? 

Hur mycket beror på skickliga jägmästare och duktiga ledare inom skogsindustrin? Och hur 

mycket beror på annat – vad det nu kan vara? 
 

 

 

 

 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Hur kommer det sig att Sverige är en skogsindustriell 
stormakt? 

Torsdag 13 nov 2014 
 

 

Moderator Tomas Lundmark, ordförande i KSLA:s Skogsavdelning 
 

 

 
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

 

15.30 Formell sammankomst 

 

15.45 Överläggningsämne: Hur kommer det sig att Sverige är en skogsindustriell 

stormakt? 

Tomas Lundmark, ordförande i KSLA:s Skogsavdelning 

 

16.00 Den svenska skogen och skogsindustrin i ett idéhistoriskt perspektiv  

Erland Mårald, professor, Umeå universitet 

 

16.25 Västekonomiernas framgångsrika utveckling – paralleller till 

skogsnäringen 

Mårten Larsson, chef för näringspolitiska avdelningen, Skogsindustrierna 

 

16.50 Bensträckare 

 

17.00 Har Sverige varit, är Sverige och kan Sverige bli en skogsindustriell 

stormakt? 

Sten Nilsson, professor, Forest Sector Insights AB  

 

17.40 Diskussion 

 

18.00 Ärtsupé 
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