
 

 

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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EU:s ökade fokus på skog  
Samtal med den nytillträdde chefen för EU:s representation i 
Sverige om vad detta innebär för skogsnäringen 
 

Tid Torsdag 8 oktober, kl 15.30–18.00 (uppkoppling sker från 15.15) 
Plats Via Zoom. Länk kommer att skickas dagen innan, till alla som har anmält sig enligt nedan. 

Anmälan Senast den 6 oktober via denna länk. 
Anmälan via samma länk till Skogsavdelningens 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 kl 15.45. 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond och  
Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond. 

 
 
 
Under senare år har skogsfrågorna blivit allt mer framträdande inom EU. Antalet initiativ som 
berör skog blir fler och styrningen över hur skogen används skärps, trots att EU inte har tilldelats 
någon kompetens inom skog.  
 
Sammankomsten syftar till att höja kunskapen om drivkrafterna bakom EU:s ökande intresse för 
skog, vad processerna handlar om samt hur den svenska skogssektorn ser på de viktigaste 
processerna. Aktuella processer som kommer att belysas är Biodiversitetsstrategin, Skogsstrategin, 
Bioekonomistrategin, Kriterier för hållbart skogsbruk och hållbara investeringar samt Skogens 
bidrag till klimatmålen. 
 
Christian Danielsson är nytillträdd chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Christian 
har 28 års erfarenhet från ledande positioner inom EU. Han kommer att berätta om varifrån EU:s 
ökade fokus på skog kommer och hur det yttrar sig. Utifrån detta förs sedan samtal om hur 
utvecklingen inom EU påverkar de svenska skogsägarna och den svenska skogsindustrin samt 
vilka åtgärder näringen kan vidta för att ta vara på möjligheter och bemöta hinder. 
 
 
Välkomna! 

 
Eva Pettersson 
Akademiens sekreterare och VD 
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EU:s ökade fokus på skog  
Samtal med den nytillträdde chefen för EU:s representation i 
Sverige om vad detta innebär för skogsnäringen 
 
Torsdag 8 oktober 2020 
 
 
Moderator Mårten Larsson, civiljägmästare och ledamot i KSLA 
 
 
15.15 Uppkoppling via Zoom 
15.30 Sammankomstens formella besluts- och informationspunkter  

Mötesordförande: KSLA:s preses Jan Fryk  
15.45 Inledning till dagens överläggningsämne 

Moderator Mårten Larsson, ledamot i KSLA 
15.50 EU:s ökade fokus på skogen 

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige 
16.10 Skogsnäringens bidrag till att mildra klimatförändringarna 

Peter Holmgren, Future Vistas, tidigare GD CIFOR, och ledamot i KSLA 
16.25 Bensträckare 
16.35 Skogsnäringens syn på de olika processerna 

Företrädare för sektorn ger sina synpunkter på de olika EU-processerna. 
- Biodiversitetsstrategin – Olof Johansson, skogspolitisk chef Sveaskog 
- Skogsstrategin – Nils Ringborg, Director of International Affairs Holmen  
- Bioekonomistrategin – Carina Håkansson, tidigare vd Skogsindustrierna och 

ledamot i KSLA  
- Kriterier för hållbart skogsbruk och hållbara investeringar – Lennart Ackzell, 

internationell samordnare LRF och ledamot i KSLA 
- Skogens bidrag till klimatmålen –Tomas Lundmark, professor i skogsskötel vid 

SLU och ledamot i KSLA.   

17.10 Diskussion 
Samtal i plenum om hur detta sammantaget påverkar svensk skogsnäring och 
vilka slutsatser näringen drar inför framtiden och kring behovet av 
påverkansarbete i Bryssel. 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 
 
 

http://www.ksla.se/

