
Skogens värde - �nns det utrymme för mat och turism i skogen?
Kurs 24 april 2019 i Stockholm kl 10 - 16
Sjöfartshusets Festvåningar, Skeppsbron 10
Såväl debatt som reklam handlar om att man kan göra nästan allt av den svenska skogen, 
åtminstone allt man kan göra av olja. Samtidigt är skogen central för biologisk mångfald 
och för att möta klimatförändringarna. Varningar höjs om att den svenska skogen inte 
räcker till allt. Vi måste prioritera.

Finns det plats för naturturturism som Sverige prioriterar i sin internationella marknads-
föring? Finns det plats för skogens mat, exempelvis med fäbodar och skogsbete? Kött 
från äldre �ällkor lyfts fram som ett av världens bästa kött.  

Vi diskuterar frågor som:
• Vad är de�nitionen av en skog? Är det dags att skilja mellan skogar och trädåkrar?
• Vilka olika värderingar ligger bakom den svenska skogsdebatten?
• Vad vill vi med den svenska skogen? Vilka prioriteringar behöver göras?
• Vad är mest lönsamt för skogsägarna i framtiden?
• Hur förenas ett lönsamt skogsbruk med hållbar utveckling?
• Hur kan vi optimera skogen som kolsänka?
• Skillnaden mellan brukande och ägande – äganderättens skyldigheter. 
• Vem äger skogens mångfald?
• Vem äger skogens framtid?



VÅRA INSPIRATÖRER
Sara Cousins 

och markanvändning påverkar växters spridning och mångfald. 

Hjalmar Croneberg 

liksom traditionellt hantverk. http://www.svenskakulturlandskap.se

Karl-Johan Lindholm 
Karl-Johan är arkeolog på Uppsala universitet. Forskar om historisk ekologi och biokulturarv samt 

Karl-Ivar Kumm
Karl-Ivar Kumm är ekonomiagronom, docent i lantbruksekonomi och anställd vid SLU i Skara. Var 
tidigare statskonsulent i det kombinerade jord- och skogsbruksföretagets ekonomi. Under senare år 
har hans forskning främst handlat om hur man kan göra nöt- och lammköttsproduktionen ekonomiskt 
och klimatmässigt hållbar.

Sten B Nilsson
Sten är professor som nyligen gjort en omvärldsanalys om skogen för regeringen. Sten är en inter-
nationell nestor och har ett brett perspektiv på skogen. 
https://www.skogen.se/nyheter/vart-ar-svensk-skogsnaring-pa-vag 

Håkan Wallander
Håkan är professor i jordbiologi, Lunds universitet. Forskar bl.a. om markens kolinnehåll 
http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2018/03/Hakan-Wallander.pdf

Urban Laurin 

under 30 år skrivit, utbildat och varit rådgivare om frågor som har med måltid och turism att göra.

Leif Öster

debattör och krönikör samt sitter i styrelsen för Naturturistföretagen. http://dalagard.eu. 
Läs gärna https://www.landskogsbruk.se/tag/leif-oster



Onsdag 24/4

09.45-10.00  Fika och mingel

10.00 - 10.15 Välkommen och presentation av deltagarna. Urban Laurin, Knytkraft
10.15 - 10.25 Så här lägger vi dagens arbete. Urban Laurin är moderator och håller samman dagen
10.25 - 11.15 Svensk skogsnäring i förändring. Professor Sten B Nilsson
11.15 - 16.00 En intensiv dag där vi varvar korta föreläsningar på 20 minuter med dialog och 
                          workshops. Urban Laurin håller i trådarna. Vi gör avbrott för lunch och �ka.
                          • Biologisk mångfald kopplat till halv-öppna landskap och vikten av bete. 
                             Sara Couisins, Professor, Stockholms universitet.
                          • Skogsbete och dess e�ekter. Hjalmar Croneborg, samordnare för nätverket Svenska 
                             kulturlandskap. Kunnig om skogsbete och dess e�ekter. Rubrik kommer.
                          • Lönsam köttproduktion i stora betes-skogsmosaik, men vad händer med skogen och 
                             klimatet?” Karl-Ivar Kumm, docent och forskningsledare, SLU.
                          • Skogens människor och landskap under de senaste tvåtusen åren, vad kan vi lära oss 
                             om framtida hållbarhet? Karl-Johan Lindholm, arkeolog, Uppsala universitet. 
                          • Är jord gjord av svamp? Mykorrhizasvamparnas betydelse för att bygga upp kollagret 
                             i marken Håkan Wallander, Professor i jordbiologi, Lunds universitet.
                          • Naturturism som lönsam verksamhet för skogsägare. Leif Öster, skogsägare.



Kostnad 
Avgiften är 500 kr (exkl. moms) - 625 kr (inkl. moms). Två �ka och lunch tillkommer och
kostar 350 kr plus moms. Tillsammans blir detta 850 kr plus moms.

Arrangörer
Kursen arrangeras av Knytkraft.

Knytkraft för Öppen Innovation Ekonomisk Förening. Kontaktperson är Urban Laurin
tfn: 070-494 44 66. Har ni frågor om kursen, ring honom. Mail till Urban är urban.laurin@telia.com.

Anmäl dig till info@knytkraft.se.


	Grön_Kulturarv_Stockholm_1
	Grön_Kulturarv_Stockholm_2
	Grön_Kulturarv_Stockholm_3_2
	Grönt_Kulturarv_Stockholm_4

