
 

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. 
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Diffusa definitioner driver dum debatt 
Onsdag den 20 november 2019 

 
Tid Onsdag 20 november, kl 10.00–15.00 (registrering och kaffe från kl 09.30) 

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

Anmälan Senast den 15 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(Avbokning efter den 15 november betalas inte anmälningsavgiften tillbaka. Vid förhinder kan 

platsen överlåtas till annan deltagare.) 

Avgift 300 kr, 150 kr för KSLA-ledamot, 0 kr för student och media 

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 Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelserna Carl-Fredrik von Horns fond, 
Gunnar och Birgitta Nordins fond samt Stiftelsen Stundande Skördar. 

 

För att kunna föra meningsfulla samtal om skogens nyttjande och hållbara förvaltning är det viktigt att 

deltagande parter har samma förståelse för vad som menas med olika begrepp. För många begrepp saknas 

idag entydiga definitioner. Idéhistorisk forskning visar dessutom att definitioner alltid ändrar innebörder i 

tid och rum. Det är därför viktigt att begrepp är entydigt definierade och att olika aktörer menar samma sak 

när begreppen används eller åtminstone förstår att man menar olika saker med samma begrepp. Väl 

definierade begrepp är även viktigt för möjligheten att framställa statistik. 

 

December 2017 inleddes därför ett arbete inom KSLA för att försöka klargöra dessa begrepp i en svensk 

och internationell kontext. Ett antal rundabordssamtal med statistikproducerande myndighet har 

genomförts. Under denna period fick också Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sveriges Lantbruks-

universitet och SCB i uppdrag från regeringen att ta fram samlad officiell statistik över hur mycket formellt 

skyddad och frivilligt avsatt skog som finns, hur mycket skogsägare lämnat som miljöhänsyn och hur 

mycket improduktiv skog vi har i Sverige. (Skogsstyrelsens rapport 2019/18 – DNR 2018/4167). 

 

Syftet med KSLA:s arbete har varit att ta fram ett diskussionsunderlag för att försöka strukturera frågan 

genom att föra olika typer av logiska resonemang kring begrepp och definitioner. Diskussionsunderlaget 

innehåller också förslag på nya definitioner. KSLA:s arbete och slutsatser redovisas i KSLA-T Skogliga 

begrepp och definitioner (KSLA-T nr 7-2019).  

 

Med detta seminarium vill vi understryka betydelsen av att olika aktörer regelbundet hittar ett gemensamt 

språk så att man inte talar förbi och missförstår varandra och varför det är så svårt. I KSLA-T föreslås några 

nya definitioner men också reviderade översättningar från engelskan som också kommer att diskuteras. Vi 

ser detta som ett bidrag till att strukturera den viktiga dialogen om skogens framtida förvaltning. 

 

Varmt välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Moderator: Sverker Olofsson 

 

09.30 Registrering och kaffe 

 

10.00 Välkomna  

Monika Stridsman, ordförande Skogsavdelningen, KSLA 

 

10.05 

 

Bakgrund 

Monika Stridsman, ordförande Skogsavdelningen, ledamot i KSLA 

Tomas Lundmark, professor Sveriges Lantbruksuniversitet, ledamot i KSLA 

  

10.15 Varför är det så svårt att enas om gemensamma definitioner 

Jimmy Jönsson, idéhistoriker och postdoktor, SLU 

 

10.50 Statistik om formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor 

samt improduktiv skogsmark – ett regeringsuppdrag 

Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen, ledamot i KSLA 

 

11.25 Skogliga begrepp och definitioner 

Tomas Lundmark, professor Sveriges Lantbruksuniversitet, ledamot i KSLA 

 

12.00 Lunch 

 

13.00 Diskussion 

Liselott Eriksson, skogsstrateg, Naturvårdsverket 

Svante Claeson, processförvaltare, Skogsstyrelsen 

Peter Roberntz, senior forest advisor, Världsnaturfonden 

Louise Karlberg, chef skog- och naturvård, Naturskyddsföreningen  

Linda Eriksson, ansvarig svensk skogspolitik, Skogsindustrierna 

Gunnar Lindén, naturvårdsexpert, LRF Skogsägarna 

 

14.45 Sammanfattning 

 

15.00 Avslutning  
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