
 

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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Markberedning  
– ett viktigt steg på vägen till hållbar föryngring  
Tisdag 5 november 

 
Tid Tisdag 5 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 30/10 via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Avgift 300 kr, KSLA:s ledamöter och studenter 150 kr. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan 

deltagare. Anmälningsavgift betalas inte tillbaka om avanmälan senare än 14 dagar. 

Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel 08-5454 77 24  

Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se,, tel 08-54 54 77 12 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Carl-Fredrik von Horns samt Gunnar och Birgitta Nordins fonder   

 

 

Etablering av ny skog efter avverkning har gjorts med samma teknik och metoder under lång tid. 

På en övervägande andel av föryngringsarealen innebär det någon form av mekaniserad 

markbehandling följt av manuell plantering. Markbehandlingen är ofta nödvändig för att ge 

plantorna goda förutsättningar för överlevnad, minskad risk för insektsangrepp samt möjlighet till 

hög skogsproduktion och värdetillväxt. Åtgärden är dock alltmer föremål för kritik då den upplevs 

radikal med hög andel markpåverkan som riskerar att ge negativa miljöeffekter och skapar hinder 

för friluftsliv och rennäring.  

 

Detta seminarium belyser markbehandlingsfrågan ur ett antal synvinklar: föryngringsresultat, 

markpåverkan, natur- och kulturmiljövård samt maskiner och metoder. Vi diskuterar även vilka 

framtida möjligheter som står till buds och om det (åter) är dags att mekanisera föryngringen. 
 

Varmt välkommen! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Markberedning – ett viktigt steg på vägen till hållbar föryngring  
Tisdag 5 november 
 

Moderator: Karin Hjelm, Skogforsk 
 

09.30 Registrering och kaffe 

 

10.00 Välkomna  

Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA 

 

10.05 

 

Inledning 

- Varför markbereder vi? Hur påverkas föryngringsresultatet? 

- Dagens program  

Karin Hjelm, bitr programchef, Skogforsk  

 

10.20 Markberedning idag 

- Skogsstyrelsen: perspektiv och uppdrag 

- Hur påverkas forn- och kulturlämningar? 

- Praxis: Så arbetar Sveaskog med markberedning 

Jonas Bergquist, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen 

AnnKristin Unander, inventeringsledare, Skogsstyrelsen 

Gisela Björse, Skogsskötselchef, Sveaskog 

 

11.20 Dags för nya grepp? 

- Vad måste vi förstå rent biologiskt om plantan och dess miljö? 

- Helhetsperspektiv på föryngringskedjan: exempel från Finland 

Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn, professor i föryngring, SLU 

Timo Saksa, PhD, forskare, LUKE 

   

12.00 Lunch 

 

13.00 Hinder och drivkrafter för att utveckla ny teknik och nya metoder.  

Olika perspektiv 

- Skogsbruk 

- Certifiering 

- Maskintillverkare 

- Forskare 

Erik Viklund, skogsskötselchef, Mellanskog och Kolbjörn Kindströmer, Kindströmer 

Skog och Salix AB 

Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig, FSC Sverige 

Linda Nyström, vd, Skogstekniska klustret 

Olle Gelin, projektledare, Skogforsk 

 
 

14.05 
 

Diskussion med panel av utvalda talare 

 

15.00 Avslutning  
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