
 

 

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 
 

Ekosystemens tjänster och gentjänster 
– möjligheter och hinder för hållbara avvägningar 
 

 

Tid Tisdag 30 maj, kl 13.00–16.30  

Inleder med lunch kl 12.00 

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

Anmälan Anmäl deltagande senast den 21 maj via den länk som du har fått via mejlinbjudan.  

Inbjudan är inte personlig utan kan överlämnas till annan person inom din organisation.  

Antalet platser är begränsat. 

Avgift Avgiftsfritt  

(avbokning måste ske senast den 24 maj, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader). 

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 

 

 

 

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

ekonomiskt värde men skogen tillhandahåller många andra ekosystemtjänster som t.ex. 

klimatreglering, rekreation och renbete. Men vilket värde kan dessa tillmätas? Diskussionen förs 

oftast i termer av att virkesproduktionen måste minska för att ge utrymme åt andra 

ekosystemtjänster. Men är det alltid så, eller går det att kombinera olika ekosystemtjänster? Går 

det att förändra brukandet så att fler ekosystemtjänster gynnas och därmed också fler näringar? 

Vilka samordningsvinster och synergieffekter finns det med ett förändrat brukande? 

 

KSLA:s Ekosystemtjänstkommitté bjuder in till en workshop för att diskutera dessa frågor. 

Workshopen inleds med tre korta presentationer av olika verksamheter som baseras på skogens 

ekosystemtjänster som sedan används som utgångspunkter i gruppdiskussioner. 

 
 

 

 

 

 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Ekosystemens tjänster och gentjänster 
– möjligheter och hinder för hållbara avvägningar 
 

Tisdag 30 maj 2017 
 

 

Moderator Anders Esselin, Man & Nature AB 
 

 

12.00 Registrering och lunch 

 

13.00 Välkomna 
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare 

 

13.10 Inledning  
Ann-Britt Edfast, ordförande, Kommittén för skogens ekosystemtjänster 

 

13.15 Presentationer av tre verksamheter kopplade till skogens ekosystemtjänster 
Tomas Bergenfeldt, verkställande direktör, Ekoäventyr AB 

Tomas Lundmark, forskare på skogens kolinlagring och klimatnytta, SLU 

Anne Walkeapää, näringshandläggare, Sametinget 

 

14.15 Kaffe 
 

14.35 Gruppdiskussioner 
 

15.45 Gemensam diskussion  
 

16.30 Avslutning 

 

http://www.ksla.se/

