
 

 

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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Skogsakademisk kompetens i en föränderlig värld  
 

Tid Tisdag 6 november kl 10.00–15.00 (registrering och kaffe från kl 09.30) 

Plats Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå 

Anmälan Endast personligt inbjudna. Senast den 1 november via denna länk  

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 av Sveriges Lantbruksuniversitet och Stiftelsen Carl Fredrik von Horns Fond. 

 

Sverige har historiskt sett haft en framgångsrik skogssektor. Den framtida konkurrenskraften för 

skogssektorn kommer att avgöras av möjligheter att ytterligare öka förädlingsgraden i produkterna och att 

fortsätta upprätthålla en produktivitet i världsklass. Det betyder att rekrytering av kompetenta personer till 

näringen, akademin och myndigheterna blir en fortsatt central uppgift och att kunskaps- och 

kompetensförsörjningen även fortsättningsvis blir kritiska frågor för skogssektorn.  

 

Det var en viktig utgångspunkt när KSLA år 2013 startade Kommittén för kunskaps- och 

kompetensförsörjning. Kommitténs uppdrag var att stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan i 

svensk skogsnäring genom att: 

• Lägga fram substantiella utbildningsförslag för den akademiska kategorin, som gör utbildningen mer 

relevant och förbättrar dess kvalitet och som därmed verkningsfullt bidrar till skogssektorns 

kompetensförsörjning. 
• Föreslå nya kompetenshöjande samverkansformer, dels mellan utbildande och forskande institutioner, 

dels mellan sådana och skogsnäringens företag och organisationer. 

• Analysera det framtida behovet av högre utbildning och diskutera åtgärder som kan bredda 

rekryteringsbasen och därmed underlätta kompetensförsörjningen. 

• Inspirera till ökade insatser för skogsbrukets framtoning och attraktivitet, något som i förlängningen 

kan ge nya förutsättningar för branschens kompetensförsörjning. 

 

Kommitténs arbete och rekommendationer dokumenterades i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 

Tidskrift (KSLAT) nr 2-2015 Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning. För att följa upp 

kommitténs rekommendationer upprättade KSLA:s skogsavdelning 2016 en arbetsgrupp som avslutas 

2018. För att säkerställa att det framöver blir en kontinuerlig dialog mellan SLU och näringen om de 

skogliga utbildningarna genomförs denna workshop. 

 

En viktig utgångspunkt i workshopen är skriften Framtidens skogsakademiker: Skogsakademisk 

utbildning i ett tidsöverskridande perspektiv (KSLAT nr 5-2018). Målet med dagen är att hitta en modell 

för hur en kontinuerlig dialog mellan SLU och näringen kan se ut, en modell som ger mervärde för såväl 

akademin som näringen. Som utgångspunkt för den diskussion har ett förslag till modell tagits fram. 

 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 

 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=56072
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Program 
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Skogsakademisk kompetens i en föränderlig värld 

 
Tisdag den 6 november 2018 
 

Moderator: Mats Sandgren, ordförande i KSLA:s arbetsgrupp Skogsnäringens kompetensförsörjning 

 
 

09.30 Samling och registrering, kaffe  

10.00 KSLA:s arbete med skogsnäringens kompetensförsörjning 

Mats Sandgren, ordförande i KSLA:s arbetsgrupp Skogsnäringens kompetensförsörjning  

10.15 Framtidens skogsakademiker – utbildning, kompetenser och yrkesroller i historien, 

framtiden och i nutiden 

Erland Mårald, professor och fil.dr idéhistoria, Umeå universitet 

 

10.45 Så här tror SLU de skogliga utbildningarna kommer att se ut i framtiden  

Anders Alanärä, professor och vice dekan för utbildning, SLU  

 

11.00 Frågestund 

 

11.15 Diskussion 

 

12.30 Lunch  

13.15 Förslag på hur en kontinuerlig dialog mellan SLU och näringen kan se ut 

Carolina Berg Rustas, jägmästarstudent, SLU i Uppsala  

13.30 Analys av ett företags kompetensbehov – ett exempel på vad som kan finnas med i en 

kontinuerlig dialog 

Mats Nilsson, HR-chef Holmen Skog 

 

13.45 Diskussion 

 

14.45  Sammanfattning 

Mats Sandgren 

Göran Ståhl, dekanus skogsvetenskapliga fakulteten, SLU  

15.00 Kaffemingel 
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