
 

 

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 
 

Det nationella skogsprogrammet  
En lägesuppdatering 
 

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

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

Anmälan Senast den 9 september 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: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@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 Stiftelserna Carl-Fredrik von Horns fond samt Gunnar och Birgitta Nordins fond. 

 

Sommaren 2018 presenterade regeringen sin strategi och handlingsplan för Sveriges första nationella 

skogsprogram. Strategin bygger på visionen om ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar 

tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi” och innehåller fem fokusområden 

(Klimatnytta, Mångbruk, Innovationer och förädling, Internationellt samarbete samt Kunskapskliv) 

med var sitt mål. Handlingsplanen listar sammanlagt 79 åtgärder initierade under den förra regeringens 

mandatperiod som ska bidra till att nå programmets vision och mål.  

 

Nu ett drygt år senare är det dags att ta tempen på programmet. Vad har hänt under året som gått och kan 

man redan nu se några resultat? Regionala processer pågår eller har redan avslutats som i princip täcker 

Sveriges alla län. Hur har det arbetet utvecklats och vilka erfarenheter finns att hämta? 

 

Det politiska landskapet hösten 2019 ser annorlunda ut än sommaren 2018 med en ny regering, två nya 

samarbetspartier och Januariavtalet. Enligt avtalets punkt 26 ska Skogsprogrammet ”utvecklas för att 

ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk.” där ”Särskilt fokus ska läggas på 

goda villkor för företagande i skogssektorn.” Riksdagen har också gett ett tillkännagivande till regeringen 

om att inrätta en nationell bioekonomistrategi för att bland annat ”underlätta samarbete mellan staten och 

näringslivet för att underlätta de omställningar som krävs inom skogsindustrin och lantbruket”. Hur ser 

regeringen och övriga politiska partier samt skogsektorn på fortsättningen av det nationella 

skogsprogrammet och länken till en nationell bioekonomistrategi?  

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Det nationella skogsprogrammet  
En lägesuppdatering 
Torsdag 12 september 2019 
 

 

Moderator Tomas Lundmark, professor, Sveriges Lantbruksuniversitet 

 

 
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

15.30 Formell sammankomst  

15.45 Inledning 

Tomas Lundmark, professor och ledamot i KSLA 

15:50 Regeringens fortsatta arbete med det nationella skogsprogrammet 

Helene Holstein, departementsråd och enhetschef på Skog och klimatenheten, 

Näringsdepartementet 

16.10 Implementering av Östergötlands skogsnäringsstrategi 

Madeleine Söderstedt-Sjöberg, Näringslivs- och tillväxtdirektör, Länsstyrelsen 

Östergötland 

16.30 En forskares reflektioner på skogsprogrammets dialogprocess 

Johanna Johansson, fil dr, lektor vid Södertörns högskola 

16.50 Bensträckare 

17.00 Paneldiskussion  

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

18.00 Ärtsupé 
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