
 

 

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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Skogens rödlista 2050 – kortare, längre eller bara 
annorlunda? 
 

Tid Torsdag 8 nov, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

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

Anmälan Senast den 1 november 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. 

 

Få saker har påverkat spelplanen för svenskt skogsbruk så mycket som rödlistan. Den ingår i 

underlaget till de politiskt satta miljömål som rör skogen – samtidigt som den ofta används som 

”tillhygge mot hyggen” i skogsdebatten. Idag finns ca 2 000 skogsarter på rödlistan. 

 

Denna akademisammankomst har temat ”Skogens rödlista 2050”. 

 

Den svenska skogen förändras i rask takt. Stora arealer undantas sedan början av 1990-talet från 

traditionellt skogsbruk genom naturreservat, biotopskydd, frivilliga avsättningar och hänsyns-

tagande i samband med avverkningar. Träden i dessa miljöer blir allt äldre och vi kommer med 

tiden att få ett allt tätare nätverk av allt mer urskogslika miljöer i landskapet. Denna utveckling har 

redan visat sig i form av ökade volymer död ved och gamla träd. Samtidigt sjunker slutåldrarna i 

produktionsskogen och andelen gran växer. 

 

Hur kan detta sammantaget tänkas påverka skogens rödlista? Blir den kortare, längre eller bara 

annorlunda? Svaret på den frågan är en liten men viktig pusselbit i en betydligt större fråga: är 

dagens skogsbruk hållbart?  
 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Skogens rödlista 2050 – kortare, längre eller bara 
annorlunda? 
Torsdag 8 nov 2018 
 

 

Moderator Carl Henrik Palmér, jägmästare 
 

15.00 Samling, kaffe/te  

15.30 Formell sammankomst 

Lisa Sennerby Forsse, preses, KSLA  

15.45 Inledning 

Monika Stridsman, ordförande, KSLA:s Skogsavdelning  

15.50 Skogen och rödlistan. Om antal arter i olika regioner och hotklasser. 

Den svenska rödlistans utveckling. 

Artur Larsson, konsulent, Artdatabanken  

16.05 Rödlistans utveckling över tiden – exempel från Norge 

Ivar Gjerde, seniorforskare, NIBIO  

16.20 Den svenska skogen 2050 

Anna-Lena Axelsson, forskare, SLU/Riksskogstaxeringen 

 

16.35 Tre aktörer tänker högt kring frågan ”Skogens rödlista 2050 – kortare, 

längre eller bara annorlunda?” 

Gunnar Lindén, naturvårdsexpert, LRF Skogsägarna 

Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen 

Stefan Silfverblad, WWF 

 

17.05 Bensträckare  

17.15 Diskussion  

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

 

18.00 Ärtsupé 
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