
 

 
 

 
 
 
 

Inbjudan: 
 
 

Kan förluster av naturvärden kompenseras?  
 Möjligheter och risker med en ökad tillämpning av ekologisk kompensation i 

Sverige 
 
Tid 1 juni 2017, kl 10:00-15:00 (registrering från kl 09:30) 

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

Anmälan Anmäl deltagande senast den 24 maj via denna länk. Antalet platser begränsat. 

Arrangör Boliden, Sveaskog och Sveriges Lantbruksuniversitet 

Avgift Ingen  

Frågor Innehåll: Jessica Nordin, jessica.nordin@sveaskog.se , tfn: 070-646 54 67 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tfn: 08-54 54 77 

 
 
 
Ekologisk kompensation innebär att intrång i naturen som inte kan undvikas kompenseras på 
annan plats. Tidigare har krav på ekologisk kompensation nästan endast tillämpats vid intrång i 
skyddade områden. I dag finns starka signaler om att användningen av ekologisk kompensation 
kommer att öka i Sverige. I slutet av april 2017 redovisas regeringsutredningen om ekologisk 
kompensation med förslag om utvecklad lagstiftning, ökad användning och förenklad markåtkomst.  
 
Seminariet vill belysa möjligheter och risker med en ökad användning av ekologisk kompensation, 
hur ekologisk kompensation kan användas som verktyg för att uppfylla de nationella miljömålen 
och hur vi kan skapa en enklare och mer förutsägbar process vid tillämpningen av 
kompensationsåtgärder.  
 
 
Välkomna! 
 
Program i korthet: 
 
09:30 Registrering 
 
10:00 Introduktion – Tomas Lundmark, SLU 
 
10:05 Förutsägbarhet inom ekologisk kompensation – är det möjligt?  

Anders Enetjärn, Enetjärn Natur 
 
10:25 Erfarenheter från ett större kompensationsprojekt   

Anders Forsgren, Boliden 
 
10:45 Vad vet vi om naturvårdsnyttan med ekologisk kompensation?  

Jean-Michel Roberge, SLU 
 
11:05 FÖRMIDDAGSFIKA 
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11:30 Kompensationsåtgärder som naturvårdsverktyg i infrastrukturprojekt   

Kajsa Nilsson, Trafikverket 
 
11:50 Kompensationsmarker – tillgång och förvaltning  

Jessica Nordin, Sveaskog 
 
12:10 Vad krävs för att ekologisk kompensation ska fungera i praktiken? 

Peter Westman, Världsnaturfonden 
 
12:30 LUNCH 
 
13:30 Ekologisk kompensation som verktyg i arbetet med grön infrastruktur och de 

landskapsanknutna miljömålen 
Jörgen Sundin, Naturvårdsverket 

 
13:50 Förslag för en mer konsekvent och ökad tillämpning av ekologisk kompensation 

Karolina Ardesjö Lundén, utredningssekreterare i utredningen om ekologisk 
kompensation 

 
14:15 Paneldiskussion – moderator Tomas Lundmark, SLU 
 Aktörer samtalar om praktiska konsekvenser av en ökad tillämpning av ekologisk 

kompensation.  
 
15:00 Avslut 
 
 


