
Skogens många värden hotas av skadegörare som svampar och insekter och risken för allvarliga skogsskador 
bedöms öka när klimatet ändras. Det finns därför ett stort behov av att förstå hur skaderisker ändras och ut-
vecklas i framtidens skogar, vilka skador kan förväntas minska eller öka, och vilka nya skador kan uppstå.
 
För att kunna minska skadornas förekomst och konsekvenser behövs kunskap om framtida hot samt förståelse för hur 
skogsskötselåtgärder påverkar skogens hälsa. Kan vi genom val av trädslag, ståndortsan-
passning och tidpunkten för röjning och gallring förstärka skogens motstånd mot och 
återhämtning från skador? Vilka risker och möjligheter finns i hyggesfritt skogsbruk när 
det gäller skogsskador? Är risken för skador mindre i blandskogar? Forskningen och 
praktiken bakom bland annat dessa frågor diskuteras i workshopen som syftar till att öka 
förståelsen för kopplingen mellan skaderisker och skogsskötsel mot olika mål.  
 
Denna workshop organiseras av KSLA:s Kommitté för skador på skog, med uppdrag att 
medvetandegöra betydelsen av skogsskador, höja kompetensen samt belysa skogsskador-
nas koppling till klimatförändringen.

Eva Pettersson     
Akademiens sekreterare och vd   

Denna workshop finansieras av Gunnar och Birgitta Nordins fond.

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens främjar till samhällets gagn med stöd 
av vetenskap och praktisk erfarenhet 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 – onsdag 10 november 2021

Tid & Plats
Onsdag 10 november 2021 
kl 9–15. 

Anmälan
Senast den 8 november på 
denna länk, 
https://dinkurs.se/75891

Frågor 
Innehåll: 
Birgitta Naumburg
birigtta.naumburg@ksla.se 
tel 08-54 54 77 07 
Övrigt: 
Agneta D Ohlson  
agneta.ohlson@ksla.se 
tel 08-54 54 77 12

Inbjudan till workshop om skogsskötsel för att medvetandegöra betydelsen av 
skogsskador och belysa skogsskadornas koppling till klimatförändringen

Skogsskötsel för skogens hälsa
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