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.

Webbinarium – 21 mars 2022
Nya tankar kring skogens hälsa: Föredrag och reflektioner

Skogens hälsa och skogsskadefrågor blir alltmer aktuella. Det finns behov att ändra utgångspunkter och
referensramar för skogsskador då målbilderna för skogens brukande blir alltmer komplexa. Genom att lyfta
in nya perspektiv och tänka innovativt och utanför ramarna kan en utveckling av framtida arbete med
skogsskador initieras.

För att hantera klimatförändringar pågår en samhällsomställning där skogen är
central. Efterfrågan på träråvara ökar men det finns även krav på att bevara
biodiversitet. Skogens användning och skötsel debatteras därför flitigt, inte sällan
utifrån ensidiga målbilder snarare än utifrån hur disparata mål kan nås. För att
utveckla arbetet med skogsskador i ett föränderligt klimat finns ett behov av att
tänka nytt. Samtidigt är det viktigt att nytänkande inte förblir abstrakta idéer utan
lyfts in i dagens praktik. Under webbinariet varvas föredrag med frågor via
mentimeter och avslutningsvis får en panel med bred representation från sektorn
reflektera kring seminariets budskap. Med ett brett deltagande kan seminariet
främja att viktiga perspektiv på skogsskadefrågor inte glöms bort.
Syfte med webbinariet är att starta tankeprocesser för nytänkande kring skogens
hälsa och skogsskadefrågor. Målet är att deltagarna ska börja formulera nya
frågor som hjälper oss möta de utmaningar vi kan förväntas ställas inför.
Varmt välkomna!
Eva Pettersson
Akademisekreterare och vd

Tid & plats
Mån 21 mars, 13–15.30.
Webbinariet sänds via
Zoom, länken mejlas ut
dagen före.

Anmälan
Senast den 18 mars på
denna länk:
https://dinkurs.se/78217

Frågor
Innehåll:
Birgitta Naumburg
08-5454 7707
birgitta.naumburg@ksla.se
Övrigt:
Agneta D Ohlson
08-5454 7712
agneta.ohlson@ksla.se

Detta webbinarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond
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Program – 21 mars
Nya tankar kring skogens hälsa: Föredrag och reflektioner
Moderatorer: Christer Björkman, SLU, och Louise Eriksson, Umeå universitet
13.00

Inledning
Akademiens sekreterare Eva Pettersson*
Ordförande i Kommittén för skador på skog Jan Stenlid*, SLU

13.15

Vad är en skada? Idéhistoriska perspektiv på ogräs, sly, flygfän och andra trassel
Erland Mårald*, professor i idéhistoria, Umeå universitet

13.35

Skogsskador – en drivkraft till omställning?
Sara Holmgren, forskare i miljökommunikation, SLU

13.55

Filmen Först här samt konstnärens reflektion kring skogsskador
Clara Bodén, konstnär

14.10

Bensträckare

14.20

Insikter om skogsskador: Hinder och möjligheter för att ta till oss av kunskap från andra
Mikael Klintman, professor i sociologi, Lunds universitet

14.40

Politik på riktigt – från vision till verklighet
Camilla Sandström*, professor i statskunskap, Umeå universitet

15.00

Avslutande reflektioner
En panel med: Lennart Svensson, nationell skogsskadesamordnare, Skogsstyrelsen; Peter
Fredman*, professor i turism, Mittuniversitetet; Gisela Björse, skogsskötselchef, Sveaskog; Peter
Roberntz, senior rådgivare skog, WWF

15.30

Webbinariet avslutas

*: ledamot KSLA
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