
 

 

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 
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Samhällets mål och skogsägarens mål –  
synergi, målkonflikt eller både och? 

 

Tid Onsdag 15 mars kl 09.30–15.00 (registrering och kaffe från kl 09.00) 

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

Anmälan Endast personligt inbjudna.  

Senast den 8 mars via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast 10 mars, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Avgiftsfritt 

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 Gunnar och Birgitta Nordins fond. 

 

 

 

 

Skogen ger oss tillgång till många olika ekosystemtjänster som bidrar till att bygga ett hållbart 

samhälle. Markägare kan själva ha flera olika mål för sitt skogsägande. Genom det sektorsansvar 

som formuleras i skogspolitiken bär skogsägarna samtidigt en del av ansvaret för att uppfylla 

samhällets olika mål. Men vilka är de samhällsmål som kopplar till skogen och skogsägandet? I 

vilken mån bidrar skogsägarnas egna mål till att uppfylla samhällsmålen?  

 

KSLA:s skogsskötselkommitté bjuder in till dialog om i vilken mån skogsägarnas egna mål bidrar 

till att uppfylla samhällets mål. I dialogen deltar myndigheter, markägare och forskare. Tanken är 

att dagen ska ge såväl inbjudna som arrangörer ökad insikt om: 

- vilka samhällsmål som har kopplingar till skogen, 

- synergier och konflikter mellan skogsägares mål för sitt skogsägande och uppfyllande av 

samhällets mål, 

- hur skog kan skötas för olika mål. 

 
 

 

 

 

 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=44364
http://www.ksla.se/
mailto:gun.askero@ksla.se


 
 

Program 
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Samhällets mål och skogsägarens mål –  
synergi, målkonflikt eller både och? 

 
Onsdag den 15 mars 2017 
 

 

Facilitator Malin von Essen, facilitator, Malin von Essen AB 
 

 

09.00 Samling och registrering, kaffe 

09.30 Välkomna 
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare 

Marie Larsson-Stern, ordförande i KSLA:s skogsskötselkommitté 

 

09.45 Diskussioner om samhällsmål med koppling till skog 
Gemensam diskussion under ledning av facilitator 

 

12.00 Lunch 
 

13.00 Vilka är skogsägarnas mål? 

Gemensam diskussion under ledning av facilitator 
 

 Samhällets mål och skogsägarnas mål – synergi, målkonflikt eller både och?  
Grupparbeten och gemensam diskussion under ledning av facilitator 
 

15.00  Avslutning och kaffe 
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