
 

 

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 
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Endast för ledamöter och särskilt inbjudna 

 

Kommer EU:s regler kring skogens kolsänka påverka 
avverkningsmöjligheterna? 
 

Tid Torsdag 12 april, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

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

Anmälan Senast den 5 april 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 och  
Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond. 
 

 

 

Får Sverige i framtiden avverka på det som vi definierar som en hållbar nivå? Eller ska skogen användas 

som en kolsänka? 

 

Kolsänkorna (årliga upptaget av kol i skogen) har diskuterats intensivt inom EU under en längre period. I 

slutet av 2017 kom man överens om den s.k. LULUCF-förordningen (Land Use, Land Use Change and 

Forestry). Förordningen innehåller bland annat bokföringsregler för medlemsländernas åtagande 

beträffande skogens samlade upptag och utsläpp av koldioxid. Det slutliga förhandlingsresultatet betraktas 

från svensk sida som en framgång. 

 

Men vad kommer beslutet att innebära för Sverige och varför har frågan diskuterats så intensivt? Är det 

början till slutet för en självständig svensk skogspolitik? KSLA:s kommitté för klimat och 

markanvändning inbjuder till skogsavdelningens överläggningsämne i denna viktiga fråga.  

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Kommer EU:s regler kring skogens kolsänka påverka 
avverkningsmöjligheterna? 
Torsdag 12 april 2018 
 

 

Moderator Göran Örlander, skogsstrateg, Södra skogsägarna.  

 

 
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

 

15.30 Formell sammankomst 

Preses Lisa Sennerby Forsse 

 

15.45 Från Parisöverenskommelsen till bestämmelser om svensk 

avverkningsnivå – hur hänger det ihop? 

Hans Nilsagård, ämnesråd, Regeringskansliet 

 

16.10 Förhandlingarna i Bryssel ur ett skogsindustriellt perspektiv 

Mårten Larsson, vice vd, Skogsindustrierna 

 

16.35 Förhandlingarna i Bryssel ur ett skogsägarperspektiv 

Emma Berglund, ansvarig för samhällskontakter, LRF Skogsägarna 

 

17.00 Bensträckare 

 

17.10 Diskussion 

Panel bestående av föredragshållarna och Lovisa Hagberg, miljöpolicyansvarig, 

WWF 

 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

 

18.00 Ärtsupé 
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