
 

 

 

 

 

 

Seminarium 
 

Skogsbruket och artskyddsförordningen 
– från teori till praktik 
 

Tid Tisdag 8 december, kl 10.00–15.30 (registrering och kaffe från kl 9.30) 

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

Anmälan Senast den 1 dec via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 4 dec, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Kostnadsfritt  

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 Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 

 

 

 

 

 
Artskyddsförordningen i skogen är en högaktuell fråga på många sätt.   
Gränsdragningen mellan ansvarsområden och praktisk hantering mellan myndigheter har varit oklar och 

håller på att förtydligas.  

 

Exempel på frågor vi vill belysa är:  

• Varför är artskydd i skogsbruk svårt rent juridiskt?  

• Vad betyder artskyddsförordningen för den biologiska mångfalden i skogen? 

• Hur kan skogsbruket arbeta med artskydd i praktiken? 

 

Syftet med detta seminarium är att föra en diskussion kring olika perspektiv på vad tillämpningen av 

artskyddsförordningen innebär i teori och praktik. 

 

Seminariet är ett samarrangemang mellan KSLA, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. 

 

 

 

 

 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 

 
Monika Stridsman 

GD Skogsstyrelsen 

 

 

 

 

 

https://dinkurs.se/33284
http://www.ksla.se/
mailto:gun.askero@ksla.se
http://www.ksla.se/


 

 

 

 

 

 

Program 
 

Skogsbruket och artskyddsförordningen 
– från teori till praktik 
 

Tisdag 8 december 2015 
 

Moderator Henrik Ekman, journalist, SVT 
 

09.30 Samling och kaffe 

10.00 KSLA, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket hälsar välkomna  
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, KSLA.  

Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen 

Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket 

10.20 Nya spelförutsättningar för tjädern – och skogsbruket? Exempel från verkligheten 
Dan Glöde, VD, Hargs bruk, Sven Kihlström, skogskonsulent, Skogsstyrelsen och  

Emilia Wolfhagen, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Uppsala län 

10.40 Hur ser reglerna ut och varför? 

Artskyddsförordningen och kopplingarna till EU:s naturvårdsdirektiv 

Helene Lindahl, handläggare, Naturvårdsverket 

 Bensträckare 

11.20 Artskyddsförordningens betydelse för den biologiska mångfalden i skogen 

Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef, Naturskyddsföreningen 

11.35 Vad kan artskyddsförordningen innebära för den enskilde skogsbrukaren? 

Gunnar Lindén, naturvårdsexpert, LRF Skogsägarna 

11.50 Varför är artskydd i skogsbruk svårt juridiskt? 

Ulf Wickström, miljöjurist, LRF Skogsägarna och Maria Forsberg, miljöjurist, Uppsala 

universitet och SLU  

12.30 Lunch 

13.30 Hur vet vi var arterna finns? Kan habitatmodellering vara ett redskap? 

Christer Johansson, fågelskyddsexpert, SOF-Birdlife 

13.50 Sektorsansvaret i praktiken – exempel på hur skogsnäringen valt att arbeta med 

skyddade arter 

Martin Schmalholz, senior ekologikonsult, Greensway 

 Bensträckare 

14.30 Paneldiskussion 

Henrik Ekman och dagens föredragshållare. 

15.30 Vi avslutar med kaffe. 

 


