
 

 

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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Biologiska mångfalden i skogen – vad behöver vi veta? 
 

Tid Torsdag 8 april, kl 15.30–18.00 (uppkoppling via Zoom fr kl 15.20) 

Plats Digitalt via Zoom 

Anmälan Senast den 6 april via denna länk. Länk skickas den 7 april till dem som har anmält sig. 
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 

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

 

Debatten om biologisk mångfald i de svenska skogarna tar sin utgångspunkt i FN:s mål för Ekosystem och 

biologisk mångfald. Vad är det som gör att diskussionerna tar de former som de gör? En förklaring kan vara 

att samsyn saknas om olika faktabaser och vad som kan utläsas ur dessa. Andra förklaringar kan vara att 

perspektiven på förvaltning av våra skogar är olika och att data inte räcker för att ensamt visa hur vi 

värderar biologisk mångfald eller hur vi borde agera. Vi tror att dessa frågor är grundläggande för att 

åstadkomma en mer konstruktiv diskussion och öka samsynen kring förvaltningen av den biologiska 

mångfalden och de värden den representerar. Frågan är vad som behövs för att diskussionerna ska bli mer 

konstruktiva?  

 

En viktig förutsättning är tillgång på och samsyn kring fakta om biologisk mångfald i skogen.  Vid detta 

överläggningsämne vill KSLA därför diskutera hur vi kan öka kunskapen om tillståndet och förändringen 

av biologisk mångfald i den svenska skogen samt vilket utvecklingsarbete detta kräver. I dag har vi, utöver 

enskilda studier, olika faktabaser att utgå från t.ex. Riksskogstaxeringen, NILS (Nationella inventeringar av 

landskapet i Sverige), Artportalen och Svensk fågeltaxering. Vad mäter dessa när det gäller biologisk 

mångfald och hur skulle Riksskogstaxeringen kunna utvecklas för att bättre fånga tillstånd och förändringar 

i skogen? 

 

Målet för dagen är att ge inspel till KSLA:s fortsatta arbete med biologisk mångfald. 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Biologiska mångfalden i skogen – vad behöver vi veta? 
Torsdag 8 april 2021 
 

 

Moderator Lotta Möller, ledamot i KSLA 
 

 

15.20 Uppkoppling via Zoom 

15.30 Sammankomstens formella besluts- och informationspunkter  

Mötesordförande: KSLA:s preses Jan Fryk 

  

15.45 Inledning till dagens överläggningsämne 

Lennart Rådström och Lotta Möller, ledamöter i KSLA 

  
 

Biologisk mångfald – definitioner och politiska åtagande  

Torbjörn Ebenhard, föreståndare, SLU Centrum för biologisk mångfald 

  
 

Hur och varför mäts biologisk mångfald  

Lena Gustafsson, professor emeritus, SLU och ledamot i KSLA 

  

 Riksskogstaxeringen – potentialen som faktabas för biologisk mångfald 

Jonas Jacobsson, skog.dr. och ledamot i KSLA 

 

 Deltagarsamtal i mindre grupper 

 

16.50 Bensträckare  

17.00 Återkoppling från gruppsamtalen 

 

 Naturlighet och skogsbruk: En historiker reflekterar   

Jimmy Jönsson, postdoktor vid Inst. för skogens ekologi och skötsel, SLU 

 
 

Diskussion  

17.55 Preses avslutar sammankomsten 
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