
 

 

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 
 

Hur ska vi tackla hoten från nya skadegörare? 
 
 

Tid Torsdag 9 mars 2017, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

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

Anmälan Senast 2 mars 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. 

 

 

 

Våra skogar ger oss ekonomisk välfärd, rekreation, biologisk mångfald och andra positiva värden. Men 

skogen utsätts hela tiden för påverkan av olika biologiska skadegörare. Rotröta på gran, snytbagge och älgar 

är några sedan länge välkända skadegörare som var och en ger förluster i miljardklassen årligen. Men bilden 

är inte statisk, vi har sett en exponentiell ökning av nya skade-svampar och -insekter under de senaste 

decennierna.  

 

Det är främst vår ökade handel och klimatförändringar som driver på denna utveckling. Som medlem i EU 

ska Sverige stoppa nya hot vid unionens yttre gräns. Men vi har inte tillräcklig beredskap i form av 

lagstiftning eller ersättning för skador för att hantera nya hot inom landet. I ett nötskal: Vem betalar 

skogsägare X för att sanera sin skog när den angrips av en ny skadegörare som potentiellt hotar också 

grannens skog eller rentav hela Sveriges? 

 

En annan typ av allvarliga problem som ökat i betydelse över tid är skadegörare i våra fröplantager för gran 

som begränsar möjligheten att förverkliga de genetiska vinster som görs i förädlingsarbetet. 

Fröproduktionen äts till stor del upp av insekter och rostsvamp. Detta gör att vi inte har någon marginal för 

att välja bort genetiskt mindre gynnsamt material ur fröplantagerna. 

 

 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Hur ska vi tackla hoten från nya skadegörare? 
 
Torsdag 9 mars 2017 
 

 

Moderator Jan Stenlid, professor, Inst. för skogligmykologi och växtpatologi, SLU 
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

 

15.30 Formell sammankomst 

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

 

15.45 Dagens överläggningsämne: Hur ska vi tackla hoten från nya skadegörare? 

Jan Stenlid, moderator och professor, SLU  

 

15.55 The threat of East Asian pathogens to Nordic Forests and How can we 

handle that challenge 

Jarkko Hantula, professor, naturresursinstitutet LUKE, Finland 

 

16.20 Hur är läget med tallvedsnematoden? 

Martin Schroeder, professor, SLU 

 

16.30 Ny enhet för riskbedömning i Sverige  

Johanna Boberg, riskanalytiker, SLU  
 

16.40 Betydelsen av skadegörare i fröplantager 
Bengt Andersson Gull, professor, Skogforsk 

 

16.55 Bensträckare 

 

17.05 Paneldiskussion  

 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

 

18.00 Ärtsupé 
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