
 

 

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 
 

KSLA tar pulsen på det nationella skogsprogrammet 
 

Tid Torsdag 12 mars, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

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

Anmälan Senast den 5 mars 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. 

 

 

 

Den 19 februari samlade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ett programråd för det nationella 

skogsprogrammet. Med detta startade också arbetet med att utveckla skogens roll för en växande 

bioekonomi på allvar.  

Ministern vill ta ett brett grepp över skogen som naturresurs. Aldrig har utmaningarna, men inte 

heller möjligheterna, varit större. Med hjälp av en strukturerad dialogprocess hoppas regeringen att 

konkreta förslag på hur skogen kan bidra till bioekonomin ska växa fram.  

Vid denna sammankomst kommer ett antal företrädare för skogssektorn och naturvården att 

presentera hur de tycker att arbetet med ett nationellt skogsprogram ska organiseras och hur 

processen ska bedrivas. Vi avsätter också rejält med tid för att deltagarna på sammankomsten ska 

kunna komma med egna inspel i denna så viktiga fråga för skogens framtida nyttjande. 
 

 

 

 

 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

KSLA tar pulsen på det nationella skogsprogrammet 

Torsdag 12 mars 2015 
 

 

Moderator Tomas Lundmark, ordförande i KSLA:s Skogsavdelning 
 

 

 
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

 

15.30 Formell sammankomst 

 

15.45 Överläggningsämne: KSLA tar pulsen på det nationella skogsprogrammet 

Tomas Lundmark, ordförande i KSLA:s Skogsavdelning 

 

15.50 Skogen ska bidra till jobb och tillväxt i hela landet  

Claes Nordmark, politiskt sakkunnig till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. 

 

16.10 ”Det grønne skiftet” 

Kåre Gunnar Floystad, miljøstiftelsen Zero  

 

16.30 Bensträckare  
 

 Reflektioner från olika aktörer 

 Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket 

 Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna  

 Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna  

 Johanna Sandahl, ordförande Svenska Naturskyddsföreningen  

 

17.20 Diskussion 

 

17.50 Summering och avslutande ord 

Kerstin Niblaeus, preses KSLA 

18.00 Ärtsupé 
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