
 

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. 

 

Workshop  
 

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

Skogsskadegörarnas konsekvenser 
 
5 mars 2020 

 
Tid Torsdag den 5 mars 2020, kl 10.00–15.00 (registrering med kaffe från 09.30) 

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

Anmälan Senast den 1 mars via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 2 mars, annars faktureras SEK 500 för omkostnader) 

Avgift Kostnadsfritt 

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 

 

 Denna workshop finansieras med stöd av Carl-Fredrik von Horns samt Gunnar och Birgitta Nordins fonder  

 

En viktig del av arbetet med att minimera negativa verkningar av skador i skogen är att uppskatta deras 

ekonomiska, inkl. skoglig tillväxt, ekologiska och sociala betydelse. Ett systematiskt helhetsgrepp om en 

sådan värdeuppskattning har egentligen inte tagits.   

 

Syftet med workshopen är att initiera ett sådant arbete vilket omfattar identifiering av viktiga principer för 

värdering, huvudsakliga skadeorsaker, omvärldsspaning om erfarenheter från andra länder. Vi kommer att 

belysa olika konsekvenser av skadegörare på skogen, både för skogsägare och samhälle i stort. 

Workshopen ska ge en samlad lägesbild av de mest betydande orsakerna till skador på Sveriges skogar, 

med utgångspunkt från aktuella och omfattande angrepp av insekter på granskog i söder och 

svampangrepp i ungskogar i norr. Målet för dagen är att ge ett underlag för kommitténs fortsatta arbete.   

 

Skador på skog som är förorsakade av vilt kommer att behandlas mer ingående vid ett senare tillfälle.  

 

Denna workshop är en startpunkt för KSLA:s Kommitté för skador på skog, med uppdrag att 

medvetandegöra betydelsen av skogsskador, höja kompetensen samt belysa skogsskadornas koppling till 

klimatförändringen. 

 

Notera att antalet platser är begränsat. 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=65626
http://www.ksla.se/


 

Program 
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Skogsskadegörarnas konsekvenser 
Torsdag den 5 mars 2020 
 

Moderator: Lotta Möller, ledamot i KSLA 

 

09.30 Samling och registrering 

 

10.00 Välkomna  

Jan Stenlid, professor och ordförande i KSLA:s Kommitté för skogsskador 

 

 Hur värderar en skogsägarförening granbarkborresituationen 

Magnus Petersson, skötsel och teknikchef, Södra Skogsägarna 

 

 Hur värderar Tjeckien granbarkborresituationen 

Johanna Witzell, forskare, SLU 

 

 Värdering av multiskadad skog i norr 

Gisela Björse, skogsskötselchef, Sveaskog  

 

10.45 Workshop: Värdering av skador – osäkerhet och betydelse 

 

11.45 Lunch 

 

12.30 Hur värderar ett försäkringsbolag skogsskador 

Johan Litsmark, produktspecialist Lantbruk, Länsförsäkringar 

 

 Modell för riskvärdering av nya skadegörare 

Niklas Björklund, analytiker, SLU 

 

 Hur värderar Skogsstyrelsen viltskador på ungskog  

Jonas Bergqvist, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen  

 

 Värdering av ekologiska konsekvenser, ex. askskottsjukan 

Göran Thor, professor, SLU  

 

14.00 Workshop: Vad är hindren för att göra en bra värdering av skogsskadornas 

effekter och vad kan vi göra för att undanröja dem?  

 

14.15 Diskussion 

 

14.45-

15.00 

Uppsummering och avslut  

Jan Stenlid och Lotta Möller 

 

http://www.ksla.se/

