
 

 

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 
 

 
Allmänheten, skogen och skogsbruket 
 

Tid Torsdag 8 september 2016, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

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

Anmälan Senast den 1 september 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. 

 

 

 

Skogen finns i den svenska folksjälen. Samtidigt bor allt fler människor långt från skogen och 

kontakten med skog och natur minskar. Allt färre har en naturlig koppling till brukandet av skogen. 

Risken finns att en stor del av Sveriges befolkning inte ser skogens betydelse som en viktig 

förnybar råvara i samhällsekonomin. Med den ökade invandringen från andra länder följer också 

andra kulturers syn på skogen.  

 

Dagens överläggningsämne vill belysa allmänhetens syn på skog och skogsbruk. Några av 

frågeställningarna är: 

 Vad vet allmänheten om skogen, skogsbruket och skogsnäringen?  

 Vilka attityder har människor till brukandet av skogen? Vad tänker och tycker de? 

 Skiljer sig synen på skogsbruk mellan olika grupper av allmänheten?  

 Hur ser våra nya invandrade invånare från andra kulturer på skogen och skogsbruket? 
 Vilken bild av skogsbruk förmedlas till barn och ungdomar i skolan?  

 Vilka konsekvenser kan allmänhetens bristande kunskap om skogsbruk få för skogsnäringen?  

 

Och sist, men inte minst – hur hanterar vi från skogsbranschen dessa utmaningar? 

 

 

 

 

 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Allmänheten, skogen och skogsbruket 
Torsdag 8 september 2016 
 

 

Moderator Tomas Lundmark, ordförande i KSLA:s Skogsavdelning 
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

 

15.30 Formell sammankomst 

Lisa Sennerby Forsse, Preses, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

 

15.45 Dagens överläggningsämne: Allmänheten, skogen och skogsbruket 
Tomas Lundmark, ordförande i KSLA:s Skogsavdelning 
 

15.50 Vad vet, tänker och tycker allmänheten om skog och skogsbruk? 

Cecilia Boman och Åsa Bihl, Svensk Skogskommunikation AB 

 

16.10 De nyinflyttade svenskarna och skogen 

Hur ser nyinflyttade från andra länder på skogen? 

Ghassan Sulaiman och Kajsa Häringe Frisberg, Skogsstyrelsen 

16.30 Ska du prata skog och skogsbruk med allmänheten - får du allt tänka till 

Cecilia Boman och Åsa Bihl, Svensk Skogskommunikation AB 

 

16.50 Bensträckare 

 

17.00 

 

 

17.50 

Diskussion 
Hur ska vi hantera utmaningarna och hitta vägar framåt?  

 

Sammanfattning 

 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

 

18.00 Ärtsupé 

 


