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Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr 
Fredag 18 juni 2021 
 

Tid Fredag 18 juni 2021, kl 09.00–12.00 (uppkoppling från 08.45) 

Plats Via länk som skickas ut dagen före till dem som anmält sig. Kan ses i efterhand på www.ksla.se 

Anmälan Senast den 16 juni via denna länk  

Avgift Kostnadsfritt 

Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel 08-5454 7707  
Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel 08-54 54 7712 

 
 

Detta seminarium finansieras med stöd av Skogsstyrelsen, Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond och 
Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond. 

 
Koldioxid motsvarande årligt utsläpp från landets personbilar. 

Virke för två stadiga massabruk. 
En miljard kronor för att återställa skogarna i skick. 

Sju miljarder kronor i förlorat förädlingsvärde varje år. 

De påvisade effekterna av multiskadad skog är enorma. Stora arealer ungskog i de norra länen är i så dåligt 
skick på grund av skador att de inte kommer att leverera de virkesvolymer som behövs för en växande 
bioekonomi. Kan inte skadorna minskas äventyras framtida råvaruförsörjningen till massabruk och sågverk 
med följder för arbetstillfällen och samhällsekonomi.  

Naturligtvis drabbas även skogsägare och landsbygdsboende. Betesskador av älg har störst betydelse men 
svampangrepp av exempelvis törskate är också vanliga. 

Under webbinariet beskrivs skadesituationen i ungskogen och de konsekvensanalyser gällande de negativa 
effekterna på skogstillväxten som gjorts vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) redovisas. Syftet är att 
tydliggöra de problem som finns i ungskogen i norr och de följder det kommer att få om inget görs.  

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Skogsstyrelsen välkomnar dig till ett webbinarium på ett 
viktigt tema! 
 

Varmt välkomna! 
 

 
 
Eva Pettersson 
Akademiens sekreterare och vd 

Herman Sundqvist 
Generaldirektör, Skogsstyrelsen 

 

http://www.ksla.se/
http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/73564
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Moderator: Anders Esselin, Man & Nature AB 
 
08.45 Webbinariet öppnas för inloggning 
09.00 Välkomna  

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd  
 Vad är multiskadad ungskog? 

Anders Esselin, moderator, Man & Nature AB 
 Skador av törskatesvampen 

Jan Stenlid, professor, SLU och ledamot i KSLA 

 ÄBIN, inventering av klövviltsbete 
Sabine Pfeffer, viltspecialist, Skogsstyrelsen 

 Skadebild från fyra oberoende inventeringar 
Anna Marntell, skoglig specialist, SCA 

10.00 Bensträckare 
 

10.10 Drönarfilmer från Övertorneå och Harads 
Ellinor Lindmark, bitr. projektledare Multiskadad ungskog i norr, Skogsstyrelsen 

 Konsekvensanalys baserad på ÄBIN-resultat 
Urban Nilsson, professor, SLU och ledamot i KSLA 

 Skogsstyrelsens lägesuppfattning och roll 
Emma Tillberg, distriktschef, Skogsstyrelsen 

10.55 Bensträckare 
 

11.05 Paneldiskussion 
Malin Larsson (S), ledamot miljö- och jordbruksutskottet, Herman Sundqvist, GD 
Skogsstyrelsen, Christer Björkman, professor SLU  
 

 Sammanfattning 
Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen 

12.00 Avslutning  
 

http://www.ksla.se/

