
 

 

 

 

Seminarium  
 

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

 

Det skogliga biståndet så här långt 
 

Vad hände och vad blev det av det? 
 

Tid Tisdag 31 oktober, kl 09.30–16.00 (registrering och kaffe från kl 09.00) 

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

Anmälan Senast den 24 oktober via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se 

Avgift 300 kr betalas kontant eller med Swish vid ankomst 

Frågor Innehåll: Jan Sandström, jan.g.sandstrom@telia.com, tel 070 603 98 11 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

  

 

 

Under 1960-talet kom det svenska biståndet igång på allvar. Skog och skogsbruk ansågs med rätta vara 

sektorer där Sverige med sin erfarenhet kunde bidra på ett positivt sätt till fattiga länders utveckling. Från 

slutet av 1960-talet till slutet av 1980-talet ökade Sveriges skogsbistånd väsentligt och rörde sig den sista 

halvan av 1980-talet om ca 5 procent av det totala biståndet, eller storleksordningen 500 miljoner kronor 

årligen. Det gällde inte bara finansiering av bilaterala samarbets- och programavtal med Sida (och dess 

företrädare och sidomyndigheter) som finansiär, utan också bistånd via internationella organisationer, t.ex. 

FAO, och flera s.k. NGOs. Insatser gjordes i alla världsdelar – Afrika, Asien, Latinamerika och 

Östeuropa. 

 

Många svenska myndigheter och organisationer var direkt inkopplade, t.ex. SLU, Skogsägarna, Skogs-

styrelsen, Domänverket och ett sort antal frivilligorganisationer och konsultföretag. Verksamheten spände 

över ett brett fält och varierade från land till land och över tiden – från rena skogsutvecklingsprojekt ”på 

marken”, t.ex. trädplantering, skogsskötsel, inventering, etablering av skogsindustrier, stärkande av by-

skogsbruk m.m., via insatser för skogsforskning, utbildning, institutionsbyggnad och kapacitetsutveck-

ling, till stärkande av lagstiftning och skogs- och miljöpolicy. Sannolikt är det över 500 personer från 

Sverige som under ett halvsekel (1967–2017) deltagit i skogsprojekt i mer än 25 länder. Det är med andra 

ord en viktig del av vår skogshistoria. 

 

I dagsläget har denna del av Sveriges bistånd minskat till 3 promille så det är dags att börja göra bokslut. 

Vad gjorde vi rätt och vad fel, vad händer nu, och hur kan vi – om vi vill! – utnyttja den enorma 

erfarenhet, kunskap och de kontaktnät och den goodwill som byggdes upp?  

 

Vi möter personer som varit med under denna tid i olika positioner och i olika världsdelar, lyssnar till 

deras berättelser och erfarenheter samt filosoferar lite över det svenska skogsbiståndets framtid. 

 

 

Välkomna! 

Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 

Jan Sandström 

Skogshistoriska Sällskapet 

 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=48631
http://www.ksla.se/
mailto:jan.g.sandstrom@telia.com
mailto:gun.askero@ksla.se


 

 

 

 

 

Program 
 

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

Det skogliga biståndet så här långt 
 

Vad hände och vad blev det av det? 
 

Tisdag 31 oktober 
 

Moderator: Björn Lundgren 

 

09.00 Samling och registrering 

09.30 Välkomna  

Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA 

Jan Sandström, Skogshistoriska Sällskapet, tidigare LRF 

09.35 Inledning 

Björn Lundgren, KSLA och African Forest Forum 

09.45 Skogsbiståndet under 50 år 

Reidar Persson, tidigare Sida och SLU 

 
Skogsbiståndet i några viktiga ”programländer” 

10.25 Skogsbiståndet till Tanzania – blandad kompott 

Sten Norén, f.d. skoglig konsult IRDC/SLU, och Håkan Sjöholm, tidigare ORGUT 

11.05 Paus 

11.15 Skogsbiståndet till Vietnam – från skandal till succé 

Mats Sandewall, projektledare SLU, och Eva Lindskog, sociolog och utredare f d 

Interforest/Jaakko Pöyry  

12.00 Lunch 

13.00 Skogsbiståndet till Nicaragua – krig och långsiktigt bistånd 

Jerker Thunberg, f.d. VD Swedforest och avdelningschef Sida 

13.30 Skogsbiståndet till Östeuropa – något helt nytt 

Håkan Liljeblad, Ilexum Consulting 

 
Vad händer idag och vilka lärdomar har vi dragit? 

13.55 Dagens skogsbistånd 

Margareta Nilsson, handläggare, enheten för global ekonomi och miljö Sida 

14.20 Vad har hänt och vad händer i Afrika? 

Björn Lundgren 

14.50 Vad blev det av det? 

Kommentarer från panel: Jerker Thunberg, Calle Mossberg, Susanne von Walter, 

Anders Malmer, Margareta Nilsson och Lennart Ljungman. 

15.30 Diskussion och summering 

16.00 Avslutande mingel i foajén 

 

http://www.ksla.se/

