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
Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen
25 mars 2021
Tid

Torsdag den 25 mars 2021, kl 10.00–14.30 (Uppkoppling från 09.45)

Plats

Zoom. Anmälningslänk skickas dagen innan workshopen.

Anmälan

Senast den 16 mars via denna länk. Ange gärna om du är intresserad av att ingå i någon av
grupperna plantskog, ungskog eller äldre skog under workshopen.
Observera att antalet platser är begränsat. Om du har anmält dig och får förhinder, vänligen
kontakta Agneta D Ohlson för avanmälan.

Avgift

Kostnadsfritt

Frågor

Innehåll: Erik Willén, erik.willen@skogforsk.se Louise Eriksson, louise.eriksson@umu.se
Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel 08-54 54 77 12

Finansiering

Denna workshop finansieras med stöd av Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond

Svensk skog riskerar att framöver drabbas av skador som påtagligt sätter ner tillväxten, reducerar
framtida avverkningsmöjligheter och därigenom minskar skogens viktiga roll i en bioekonomi.
Området skogsskador är komplext och en stor osäkerhetsfaktor i sammanhanget är effekter av den
pågående klimatförändringen.
KSLA:s Skogsskadekommitté arbetar med att medvetandegöra betydelsen av skogsskador, höja
kompetensen samt belysa skogsskadornas koppling till klimatförändringen. För att bättre förstå de
ekonomiska konsekvenserna av skador på skogen behövs beräkningsmodeller för skogsskador.
Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och förbättrade
algoritmer för bättre beräkningar av ekonomiska konsekvenser av skogsskador. Efter inledande
presentationer för att introducera data och modeller som används för skadeberäkningar idag hålls
en workshop med fokus på några betydande skadegörare i plantskog (snytbagge, snöskytte),
ungskog (törskate/vilt) och äldre skog (granbarkborre, rotröta). En del handlar om att lära från hur
ekonomiska konsekvenser av viltskador beräknas men fokus ligger på konsekvenser av andra
skadegörare.
Välkommen!

Eva Pettersson, Akademiens sekreterare och VD
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Program
Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen
25 mars 2021

Moderator: Erik Willén, Skogforsk
09.45

Uppkoppling via Zoom

10.00

Välkomna
Hans Majestät Konungen
Jan Stenlid, ordförande i KSLA:s skogsskadekommitté
Erik Willén, KSLA:s skogsskadekommitté

10.10

Hur inventeras skogsskador idag och vilka möjligheter finns framledes
Sören Wulff, miljöanalysspecialist, Riksskogstaxeringen

10.25

Hur beräknas skogsskador i Heureka?
Jeannette Eggers, forskare, Inst. för skoglig resurshushållning, SLU

10.40

Hur räknar skogsbolagen på skogsskador?
Magnus Petersson, skötsel- och teknikchef, Södra skogsägarna

10.55

Bensträckare

11.05

Vad kan vi lära från att beräkna ekonomiska konsekvenser av viltskador
– utmaningar och möjligheter
Jonas Bergkvist, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen

11.20

Introduktion av workshop

11.30

Uppstart workshop i grupper.
Deltagarpresentationer och uppstart

12.00

Lunch

12.45

Arbete i grupper samt dokumentation

13.30

Bensträckare

13.40

Återsamling med redovisning och gemensam diskussion

14.30

Avslutning
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