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Carl-Göran Adelswärds stiftelse

Carl-Göran Adelswärds stiftelse bildades 2014 och har till ändamål att främja vetenskaplig forskning om den svenska 
herrgårdskulturen och om den svenska skogsanvändningens historia. 

Symposium 
Skogliga katastrofer  

och skogsskador 
genom tiderna
Fredagen den 13 mars 2020. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien



Vilka katastrofer och skador har historiskt sett drabbat den svenska skogen? 
Hur omfattande är de olika skadorna och hur ofta inträffar de?  De senaste 
decennierna är det framförallt stormfällningar och skogsbränder som har 
uppmärksammats i media och på senare år även granbarkborrens härjningar. 
Samtidigt påverkas skogen hela tiden av skadeinsekter, svampar och betes
skador. Hur inverkar klimatförändringar på skadebilden?

För den enskilde skogsägare som råkar ut för en omfattande skada kan 
det vara en katastrof. Men för Skogssverige som helhet kan det mesta som 
har skett betraktas som övergående. Till och med stormen Gudrun 2005, 
som fällde nära tre procent av hela landets skogs förråd, är idag närmast att 
betrakta som ett »hack i kurvan«. 

Massmedia förmedlar gärna bilder och reportage från spektakulära 
 stormar och skogsbränder medan vardagliga skogsskador som rotröta, in
sektsangrepp och älgbete passerar förbi mer obemärkt. Hur påverkar dessa 
förhållanden inriktningen av olika åtgärder, anvisningar och ny lagstiftning 
på området?  

Symposiet syftar till att identifiera kunskapsbehovet för att förbättra vår 
beredskap inför skogliga skador och katastrofer. 

Carl-Göran Adelswärds stiftelse bildades 2014 och har till ändamål att främja 
vetenskaplig forskning om den svenska herrgårdskulturen och om den 
svenska skogsanvändningens historia. I det senare inbegrips bland annat 
virke och bränslen, men även skogens betydelse för jakt och bete. 

Stiftelsen tar nu initiativ till ett symposium där det aktuella forsknings
läget om skogliga katastrofer och skogsskador genom tiderna skall redovisas 
och diskuteras, i syfte att stimulera till studier som rör detta kunskaps
område som CarlGöran Adelswärds stiftelse har till ändamål att stödja. 
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osa senast den 6 mars 2020 till stiftelsens sekreterare
Rebecka Millhagen Adelswärd rma@cgastiftelse.se

Vänligen meddela då särskilda önskemål om kost och eventuella allergier.
Deltagandet är kostnadsfritt.



Styrelsen för Carl-Göran Adelswärds stiftelse inbjuder till ett symposium på temat

Skogliga katastrofer och skogsskador  
genom tiderna

Med historiska perspektiv på plötsliga naturkatastrofer och långsamma skador 
i skogen samt en diskussion kring aktuell forskning och problemställningar

tid Fredagen den 13 mars 2020 kl. 10.00
plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B, Stockholm 

 

Program
9.30 Samling med kaffe/te i Oscars källare 

10.00 Välkomsthälsning 
Jan Fryk , Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens preses

10.05 Inledande presentation av stiftelsen 
Magnus Kindstrand , advokat,  

ordförande i CarlGöran Adelswärds stiftelse

10.10 Skogliga katastrofer och skogsskador – varför ett symposium? 
Åke Barklund , civiljägmästare och styrelseledamot i  

CarlGöran Adelswärds stiftelse

10.20 Skogsbränder – förr och nu 
Anders Granström, universitetslektor slu Umeå

10.50 Stormskador – storlek och frekvens 
Erik Valinger , professor slu Umeå

11.20 Media och skogliga katastrofer 
Gunilla Kindstrand , kulturjournalist

11.50 Lunch i Oscars källare

Carl-Göran Adelswärds stiftelse



13.00 Svampskador – kända och nya 
Jan Stenlid , professor slu Ultuna 

13.30 Insektsskador – återkommande hot och ny forskning  
Åke Lindelöw, fältentomolog slu Ultuna

14.00 Betesskador av klövvilt 
Göran Ericsson , professor slu Umeå

14.30 Aktuell forskning – diskussion och förslag 
Moderator: Åke Barklund

15.30 Sammanfattande kommentar  
Åke Barklund

16.00–ca 17.00  
Avslutande mingel med förfriskningar i ksla :s donatorshall
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Välkommen!
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