
 

 

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. 

 

Workshop 
 

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

Skogens ekosystemtjänster – värderingar och 
avvägningar 
 

 

Tid Den 13 september 2016, kl 09:00–12:30 (registrering och kaffe från kl 08:30) 

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

Anmälan Anmäl deltagande senast den 31 augusti via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se 

Antalet platser är begränsat. Inbjudan är inte personlig utan kan överlämnas till annan person 

inom din organisation.  

Webb Professor Dailys presentation sänds via länk på www.ksla.se 

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 

 Denna workshop finansieras med stöd av Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond och  

Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond 

 

 

Skogen förser oss med en rad ekosystemtjänster. Traditionellt tillmäter vi bara virkesproduktion ett 

ekonomiskt värde men skogen tillhandahåller många andra ekosystemtjänster såsom klimatreglering, 

rekreation, vattenrening, översvämningsskydd och renbete. Att lyfta fram även andra ekosystemtjänster kan 

bidra till ett bättre och mera ansvarsfullt nyttjande. Hur kan vi värdera olika ekosystemtjänster i skogen och 

hur kan vi göra avvägningar mellan olika intressen och ekosystemtjänster på ett bra sätt? 

 

KSLA:s Kommitté för skogens ekosystemtjänster bjuder in till en workshop för att diskutera dessa frågor. 

Gretchen C Daily, professor i miljövetenskap vid Stanford University, som genom sitt arbete gjort 

ekosystemtjänster till ett internationellt allmänt känt begrepp, är moderator och talare under dagen. 

 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Tisdag 13 september 2016 
 

 

Moderator Gretchen C Daily, professor, Stanford University 
 

 

08.30 Samling och registrering 

 

09.00 Välkomna 
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare 

Jessica Nordin, Kommittén för skogens ekosystemtjänster 

 

09.15 Vad är priset för naturen  
Gretchen C Daily, professor, Stanford University 

 

10.15 Introduktion till grupparbete 
Gunnar Lindén, Kommittén för skogens ekosystemtjänster 

 

10.30 Grupparbete 
 

11.30 Redovisning och diskussion 
 

12.25 Avslutning 
 

12.30 Lunch 
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