
 

 

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 
 

Vad innebär urbaniseringen för skogsnäringen? 
 

Tid Torsdag 8 oktober 2015, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

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

Anmälan Senast den 1 okt 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 Överläggningsämnet kan följas via länk på www.ksla.se med start 15:45. 

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

 

 

Det pågår en kraftig urbanisering runtom i världen, inte minst i Sverige. I framtiden kommer fler 

att bo och arbeta i städer. Den ökade invandringen från andra länder förstärker trenden. Färre 

människor kommer att ha en nära koppling till skog och natur, och landsbygdens förutsättningar att 

upprätthålla olika former av samhällstjänster minskar.  

 

Dagens överläggningsämne vill belysa och väcka insikt om vad denna urbanisering kan innebära 

för skogsnäringen. Några av frågeställningarna är: 

 Vad betyder urbaniseringen för hur man tänker kring skogen?  

 Hur påverkar urbaniseringen samhällets syn på skogen som resurs i politik och näringsliv?  

 Kan synen på allemansrätten och äganderätten förändras som en följd av urbaniseringen?  

 Vilken syn får barn och ungdomar på skogen och vad innebär det för deras förståelse av 

naturen och brukandet av den?  

 Hur påverkas rekrytering till skoglig utbildning och arbetsmarknad?  

 Vilka produkter kommer marknaden att efterfråga?  

 Innebär urbaniseringen några nya affärsmöjligheter? 

 

Och sist, men inte minst – hur hanterar vi dessa utmaningar och möjligheter? 
 

 

 

 

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 
 

Vad innebär urbaniseringen för skogsnäringen? 
Torsdag 8 oktober 2015 
 

 

Moderator Tomas Lundmark, ordförande i KSLA:s Skogsavdelning  
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

15.30 Formell sammankomst 

15.45 Dagens överläggningsämne:  

Vad innebär urbaniseringen för skogsnäringen? 
Tomas Lundmark, ordförande i KSLA:s Skogsavdelning 

 

15.55 

 

Skogens roll i en urban värld 
-Vad är urbaniseringen idag, hur ser det ut egentligen? 
-Vad innebär detta för skogen?  
Christel Gustafsson, f.d. landsbygdsstrateg 

 

16.20 Att äga skog i ett urbaniserat samhälle 

En skogsägares syn på urbaniseringens effekter 

Erika Eriksson, skogsägare och styrelseledamot i Mellanskog 

 

16.35 Med ett ben i varje värld 

Framtidstankar från en stadsboende lantis 

Marie Wickberg, samhällsdebattör 

16.50 Bensträckare 

 

17.00 Paneldiskussion:  

Vad innebär urbaniseringen för skogsnäringen?   

Hur ska vi hantera utmaningarna och hitta vägar framåt?  

   

17.50 Sammanfattning av dagens överläggning 
Tomas Lundmark, ordförande i KSLA:s Skogsavdelning 

 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

 

18.00 Ärtsupé 

 
 

http://www.ksla.se/

