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 – torsdag 11 november 2021
Så kan KSLA bidra till en mer konstruktiv skogsdebatt

Skogen och skogsbruket har alltid varit föremål för diskussion, men dagens
polariserade skogsdebatt är något nytt. Motsättningarna har djupnat, orden har blivit
hårdare. Ett tecken i tiden är att SVT Vetenskap valde krigsmetaforen ”Slaget om
skogen” som samlingsnamn för sin programserie om svenskt skogsbruk.
Konfrontation och polarisering är sällan en bra väg framåt. Vi tror att KSLA kan bli en
arena för respektfull, faktabaserad dialog mellan skogens parter. Akademien är
ekonomiskt och politiskt oberoende och ledamöterna besitter tillsammans en bred
kompetens i de alltmer komplexa skogsfrågorna. Vid dagens överläggning ska vi
diskutera hur KSLA:s unika position bäst kan utnyttjas för att få en mer konstruktiv
skogsdebatt ”till samhällets gagn”.
Varmt välkomna!
Eva Pettersson
Akademisekreterare och vd

Tid & plats
Torsdag 11 november 2021,
kl 15.30–18 på KSLA och via
länk.
Observera att antalet platser
på KSLA är begränsat, gäller
endast dem som är fullt
vaccinerade eller har
antikroppar.
Ärtsupé efteråt.
Zoomlänken mejlas ut.

Anmälan
Senast den 8 november
via denna länk:
https://dinkurs.se/75888

Frågor

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

Innehåll:
Birgitta Naumburg
birgitta.naumburg@ksla.se
tel 08-54 54 77 07
Anmälan:
Agneta D Ohlson
agneta.ohlson@ksla.se
tel 08-54 54 77 12
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Program – torsdag 11 november 2021
Så kan KSLA bidra till en mer konstruktiv skogsdebatt
Moderator: Johan Kuylenstierna*, ordförande i Klimatpolitiska rådet mm
15.00

Kaffe/te i Oscars källare

15.15

Möteslänken öppnas för dem som deltar digitalt

15.30

Formell sammankomst
Jan Fryk*, preses

15.45

Skogen är ingen isolerad ö
Kort introduktion av Monika Stridsman*, Skogsavdelningens ordförande

15.55

Skogen i samhällsdebatten – det långa perspektivet
Erland Mårald*, professor och fil.dr idéhistoria, Umeå universitet

16.10

Hur hamnade vi i dagens polariserade skogsdebatt?
Henrik Ekman*, miljöjournalist

16.25

Skogsdebatten ur en spillkråkas perspektiv
Kerstin Dafnäs, konsult och ordförande i Spillkråkorna, ett nätverk för kvinnor som
äger skog

16.40

Hur får vi en respektfull dialog om skogsbrukets etiska dimension?
Anders Wejryd, f.d. ärkebiskop

16.55

Paus

17.05

Diskussion: Så kan KSLA bidra till en mer konstruktiv skogsdebatt
Inleds med inspel av fyra KSLA-ledamöter:
Christer Segerstéen*
Emma Berglund*
Karin Perhans*
Lars-Erik Liljelund*

17.55

Sammankomsten avslutas
Jan Fryk, preses

18.00

Ärtsupé i Oscars källare

*) Ledamot i KSLA
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