
 

 

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 
 

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

Skogen brinner! Igen! 
 
 

Tid Torsdag 14 feb, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

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

Anmälan Senast den 11 februari 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. 

 

 

 

Ett av 2018 års hetaste debattämnen var de många och stora skogsbränderna som drabbade Sverige den 

gångna sommaren. Vid denna akademisammankomst behandlar vi detta ämne – ”Skogen brinner! Igen!” 

 

2014 års skogsbränder och fjolårets bränder sätter fokus på hur vårt samhälle och skogsbruket hanterar stora 

händelser i våra skogar. Alla är nog överens om att något måste göras, men på frågorna vad och hur varierar 

svaren. Dessutom är många olika aktörer inblandade och olika ansvarsområden i samhället berörs.  

  

Är det som hänt något unikt eller kan vi vänta oss fler liknande extrema situationer i framtiden? Vad krävs 

av samhälle och skogsbruk för att klara denna typ av krissituationer i framtiden och hur kan vi arbeta 

förebyggande? Är det skogsbrukets fel att det brinner? 

  

I månadsskiftet januari/februari 2019 lämnar utredaren Jan-Åke Björklund sin skogsbrandutredning till 

regeringen. Här får vi tillfälle att diskutera historia, nutid och framtid utifrån Björklunds slutsatser och olika 

intressenters inspel. 

 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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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 
 

Skogen brinner! Igen! 
 
Torsdag den 14 feb 2019 
 

 

Moderator Sture Karlsson, verkställande direktör, Mellanskog 

 
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

15.30 Formell sammankomst  

15.45 Inledning 
Sture Karlsson, verkställande direktör, Mellanskog  

15.50 Hur har Sveriges skogar brunnit historiskt? 
Anna-Lena Axelsson, skoglig doktor, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU 

Umeå  

16.05 Så brann det i somras, vilka slutsatser kan man dra  
Anders Granström, universitetslektor, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, 

SLU 

 

16.20 Skogsbrandutredningens slutsatser och förslag 

Jan-Åke Björklund, statens utredare  

16.40 Skogsbrandbekämpning ur en räddningsledares synvinkel  

Lars-Göran Uddholm, räddningsledare, Södertörns Räddningstjänst 

 

16.55 Hur blir framtiden? Klimatförändringarnas påverkan på brandrisken i 

olika delar av Sverige  

Peter Berg, seniorforskare, SMHI  

17.10 Skogsbrukets syn på vad näringen kan göra  

David Rönnblom, verksamhetsutvecklare inom naturvård, Holmen Skog 

 

17.25 Diskussion  

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

 

18.00 Ärtsupé 

 

http://www.ksla.se/

