
 

 

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. 

 

Vårexkursion och Akademisammankomst 
 
Endast för akademiens ledamöter och personal samt särskilt inbjudna 
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Brandfälten i Västmanland 
 
Tid Torsdag 7 maj, kl 06.45 – 19.30 
Plats Snytsbo och Karbenning med omnejd 

Anmälan Senast den 28 april via denna länk 
Har du inte tillgång till mejl, vänligen kontakta Gun Askerö för anmälan. 
Antalet platser är begränsat. 

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

  

 
 
I år står ledamot Karl Hedin som värd för akademiens vårexkursion som går till brandfälten i 
Västmanland.  
 
Det tog 11 dagar med enorma insatser att få skogsbranden under kontroll och ca 13 800 hektar 
skog hann förstöras. Cirka 1 200 nötkreatur och 500 får och lamm evakuerades och ett 25-tal 
byggnader brann upp. Branden tog tragiskt nog också en människas liv.  
 
När Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien besöker området har det gått nio månader sedan 
branden bröt ut den 31 juli 2014. Vi kommer att diskutera och studera utvecklingen och effekterna 
av denna enorma skogsbrand, framförallt utifrån skogsägares och bönders perspektiv. Vi belyser 
försäkringsfrågor, engagemanget från olika aktörer och hur marken och dess produktionsförmåga 
påverkas.  
 
Under dagen håller vi även maj månads formella sammankomst. 
 
Antalet platser är begränsat till vad som ryms i en buss. En abonnerad buss går från KSLA via 
Uppsala till Snytsbo. Ni som tar egen bil parkerar vid sågverket i Karbenning där ni blir 
upphämtade av bussen. Kostnad för bussresan tur och retur från Stockholm/Uppsala/Knivsta är 
200 kr. Betalning görs med kort i samband med anmälan. 
 
Vi ser fram emot en spännande dag med många intressanta diskussioner! 
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Torsdag 7 maj 2015 
 

06.45 Abonnerad buss avgår från KSLA, Stockholm 
Upphämtning: 
- Knivsta (Statoilmacken) 07.55 
- Uppsala (Musikens hus) 08.15 
- Sågverket i Karbenningen kl. 09.35 
 

09.45 Välkommen till Snytsbo– samling med kaffe 
Kerstin Niblaeus, preses KSLA 

10.00 
 
 
10.15 
 
 
 

Presentation av AB Karl Hedin. 
Karl Hedin, VD AB Karl Hedin 
 
Brandens utveckling och effekter 
Karl Hedin, VD AB Karl Hedin  
Johan Litsmark, produktspecialist Länsförsäkringar  
Anders Granström, universitetslektor, Inst. för skogens ekologi och skötsel, SLU  

11.35 Ärtsoppslunch 
Med formell Akademisammankomst under kaffet 

12.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bussresa genom brandområdet 
- Insatser som gjordes för att underlätta räddningsarbetet. 

Elisabet Pettersson, ordförande i Färnebo-Fläckebo LRF-avdelning 
Mikael Hellberg, skadechef Länsförsäkringar Bergslagen 
 

- Hur branden påverkar marken 
Anders Granström, universitetslektor och expert i brandekologi 

 
-  Två lantbrukares berättelse om hur de drabbades 

Lars Bäck, spannmålsodlare och Tomas Jonasson, mjölkproducent 
15.10 
 

Sågverket i Karbenning 
Karl Hedin, VD AB Karl Hedin 

15.40 Diskussion - Vad gjorde vi och vad gör vi nu?  
Moderator Kerstin Niblaeus, preses KSLA 
 
Regeringsuppdraget att genom erfarenhetsåterföring stärka samhällets 
krisberedskap. Anna Johansson, bitr. projektledare, Myndigheten för 
samhällskydd och beredskap.  

16.30 Hemfärd via Uppsala, Knivsta 
Ankomst Uppsala ca 18.10 och Knivsta ca 18.30 
 

19.30 Ankomst till KSLA 
 


