
 

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. 

 

Rundabordssamtal  
 

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

Indikatorer för biologisk mångfald i jord- och skogsbruk 
16 oktober 2020 
 
Endast för särskilt inbjudna 
 

Tid 16 oktober 2020, kl 13-15  
Plats Zoom (länk mejlas ut senare) 
Anmälan Snarast, men senast 14 oktober via denna länk.  
Frågor Innehåll: eva.pettersson@ksla.se, tel 070-677 68 56 

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

Att den biologiska mångfalden är själva fundamentet för vår existens är uppenbart för de 
människor som lever i och av det brukade landskapet. KSLA:s verksamhet berörs i högsta grad 
av diskussionen och KSLA vill nu öka sitt engagemang i frågor kring biologisk mångfald inom 
jord- och skogsbruk. Av det arbete som pågår internationellt kan nämnas EU:s nya Gröna giv, 
som bland annat omfattar strategin för biologisk mångfald och strategin From farm to fork, som 
handlar om att få jordbruket att utvecklas i hållbar riktning. Båda presenterades i maj 2020. FN:s 
nya strategiska plan för biologisk mångfald skulle ha förhandlats fram i Kina i höst, men är nu 
uppskjuten till 2021. Trots höga ambitioner konstaterade FN:s mångfaldskonvention häromdagen 
att inget av de uppsatta delmålen för biologisk mångfald har uppnåtts.  
 
För Akademien är det självklart att brukare av jord och skog är centrala aktörer i 
mångfaldsarbetet. Det är mindre självklart hur man som brukare bör agera. Välgrundade och 
hanterbara indikatorer efterfrågas. Förslaget är att detta ska vara fokus för KSLA:s arbete med 
biologisk mångfald. I KSLA:s verksamhet ingår även havs- och vattenmiljöer där den biologiska 
mångfalden också behöver diskuteras. Men för att kunna genomföra en fokuserad diskussion på 
en begränsad tid har vi valt att inrikta oss på jord och skog vid detta tillfälle. 
 
Bland KSLA:s ledamöter finns såväl markägare och brukare som forskare och andra experter. 
Detta gör KSLA till en unik arena för kunniga och framåtsyftande diskussioner, som skulle 
kunna bidra till att höja kunskapsnivån i samhället och främja den biologiska mångfalden. Syftet 
med workshopen är att inventera kunskapsläget för indikatorerna samt ta reda på vad praktikerna 
behöver. 
 
Välkomna! 

 
Eva Pettersson 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Indikatorer för biologisk mångfald i jord- och skogsbruk 
Fredagen den 16 oktober 2020  
 
Moderator: Eva Thörnelöf  
 
12.50 Uppkoppling på Zoom 

 
13.00 
5 min 

Välkomna 
Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA  
 

13.05 
10 min 

Biologisk mångfald – internationell utblick 
Kerstin Niblaeus, KSLA 
 

13.15 
15 min 

Indikatorer för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet (kunskapsläget) 
Henrik Smith, KSLA och Lunds universitet  
 

13.30 
15 min 

Indikatorer för biologisk mångfald i skogsbruket (kunskapsläget) 
Joachim Strengbom, SLU 
 

13.45 
10 min (5 min 
vardera) 

Indikatorer i lantbruket – vad saknas och hur gör du? (brukarperspektivet) 
Carl-Gustaf Wachtmeister, KSLA och Mattias Hammarstedt, 
Hushållningssällskapet i Skåne 
 

13.55 
10 min (5 min 
vardera) 

Indikatorer i skogsbruket – vad saknas och hur gör du? (brukarperspektivet) 
Jan-Olof Thorstensson, KSLA och Sven-Erik Hammar, KSLA 
 

14.05 
5 min 

Paus 
 

14.10 
20 min 

Diskussion i slumpmässiga grupper 
Någon i varje grupp utses till sekreterare. 
Vad kan KSLA bidra med som ingen annan redan gör? Hur ska vi ta oss an 
frågorna? Långsiktighet i arbetet?  Kan vi påverka i någon riktning? Vilka är 
målgrupperna? 
 

14.30 
20 min 

Presentation av grupparbetena 
Alla grupper delar sina anteckningar och presenterar (3 min per grupp) följt av  
frågor och diskussion.  
 

14.55 
5 min 

Hur går vi vidare och avslutning. 
Moderator Eva Thörnelöf 
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