
 

 

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 
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Amazonas – myternas skog 
 

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

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

Anmälan Senast den 9 mars 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 Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond och  
Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond. 

 

 

 

”Amazonas, jordens sista paradis. Ett område stort som tolv Sverige som i princip är opåverkat av den 

moderna civilisationen. Regnskogen här binder kolossala mängder koldioxid och är livsmiljö för miljontals 

arter. Den måste bevaras om vi ska klara jordens klimat och biologiska mångfald. Men det är ett hotat 

paradis …” Ja, denna bild möter vi så gott som dagligen i massmedia.  

 

Vid denna överläggning ska vi utmana, nyansera och problematisera den massmediala bilden. Hur mycket 

skog avverkas egentligen i dag för att bereda plats för bete, storskaligt jordbruk och småskaligt svedjebruk? 

Varför brinner det och har bränderna ökat med den nya regeringen i Brasilien? Hotas klimatet av dagens 

exploatering? Hur viktig är Amazonas för atmosfärens syresättning? Är vi nära några tipping-points med 

oåterkalleliga förändringar?  

 

Bilden av Amazonas har naturligtvis bäring även på den svenska skogsdebatten. Varför ska inte fattiga 

länder i Sydamerika få använda (en del av) sina skogar för att skapa välstånd när vi har blivit rika på våra 

skogar? Varför anses det vara positivt för klimatet att vi brukar våra svenska skogar för att fånga in och 

binda maximalt med koldioxid – men dåligt att bruka Amazonas skogar?  

 

Överläggningen inleds med några korta presentationer. Ambitionen är inte att ge en heltäckande bild, det 

skulle kräva en hel bok, utan att förmedla några olika perspektiv och inspel till den avslutande diskussionen.  

 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/65908
http://www.ksla.se/
mailto:birgitta.naumburg@ksla.se
mailto:agneta.ohlson@ksla.se
http://www.ksla.se/


 
 

Program 
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Amazonas – myternas skog 
 
Torsdag 12 mars 2020 
 

 

Moderatorer Carl Henrik Palmér och Lotta Möller 

 
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

15.30 Formell sammankomst 

15.45 Paradisets paradigm 

Kort introduktion  

15.55 Varför brinner Amazonas?  

Björn Rasmusson, svensk jägmästare som verkat i Brasilien i mer än 40 år  

16.15 Jordens lunga? Om syre, koldioxid och vatten i relation till 

markanvändning 

Anders Malmer, professor i tropiskt skogsbruk, internationell koordinator vid 

Skogsstyrelsen 

16.30 Regnskogarna i den globala politiken 

Peter Holmgren, fd vd för CIFOR, Center for International Forestry Research 

16.45 Rainforests futures – what should we do? Julia Young, Director, Global 

Forest Sector Transformation, WWF (presentation på engelska) 

17.00 Bensträckare 

17.10 Paneldiskussion: Bilden av Amazonas 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

18.00 Ärtsupé 
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