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SKogen; mÅngfald av Natur- och 
Kulturarv - SKÅNK 
Inbjudan att lämna förslag på föredrag till konferens om skogens 

kulturarv. 

Den 3 – 5 oktober 2017 på Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, 

Uppsala. 

 

Syfte och målsättning 

 
Syftet med konferensen är att diskutera och sprida kunskap om: 

- antikvarisk och vetenskaplig metodutveckling,  

- aktuella forskningsfrågor samt 

- kommunikativa och förmedlande insatser om skogens kulturarv. 

Arbetet med skogens kulturarv behöver utvecklas för att nå miljömålet 

levande skogar och målen för kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet 

har också i samverkan med hundratalet aktörer tagit fram en vision för 
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kulturmiljöarbetet till 2030 om att alla oavsett bakgrund upplever att de 

kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Det behöver 

skapas plattformar för kunskapsutbyte, kunskapsuppbyggnad och 

nätverksskapande. Detta uppnås bäst genom samverkan mellan olika 

vetenskapsområden och aktörsgrupper. Förhoppning är därför att 

SKÅNK ska bli en mötesplats för alla som är intresserade av att 

diskutera skogens natur- och kulturarv.  

 

Målgrupp 

 

SKÅNK riktar sig till handläggare vid miljömålsmyndigheter, 

länsstyrelser och museer samt forskare vid t ex universitet, högskolor, 

fristående institutioner, myndigheter, museer och företag samt civila 

samhällets organisationer. Alla är välkomna att delta i konferensen och 

att anmäla ett föredrag eller en poster.  

 

Preliminärt maxpris 2500 kr exklusive moms (3125 inklusive moms). 

Detta inkluderar alla måltider och exkursion. Vi återkommer med 

information om deltagande i delar av konferensen reducerar priset. 

Boende och resor bekostas av deltagarna. Konferensbidrag ger 

reducerat pris, se Instruktion för konferensbidrag nedan. 

 

För förslag på hotell och vandrarhem se TripAdvisor: 

https://www.tripadvisor.se/  
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Preliminärt program 

 

Tisdag 3 oktober 

10.00 - 11.30 Konferensen öppnas 

11.30 - 12.15 Lunch 

12.15 - 17.00 Exkursion i Uppland 

På kvällen  Konferenspub 

 

Onsdag 4 oktober 

9.00 - 17.00  Tre sessioner 

På kvällen  Konferensmiddag 

 

Torsdag 5 oktober 

9.00 - 12.00  En session och avslutning 

12.00  Lunch, därefter hemfärd 

 

 

Sessioner och teman 

Bidragens inriktning avgör sessionsindelningen. Vi välkomnar föredrag 

och posters med olika inriktningar. Nedanstående teman ska ses som 

inspiration och riktlinje (utan inbördes rangordning): 

 

Tvärvetenskap och integrerade perspektiv 

Skogens natur- och kulturarv/biocultural heritage  

Skoglig vegetationsekologi i historiskt perspektiv 
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Metodutveckling: från datainsamling till presentation och handläggning 

Förmedling och besöksmålsutveckling 

Kulturarv och utveckling 

Antikvariska behov – bevara, använda och utveckla 

 

Forskning och utvecklingsområden 

Skogens aktörer i tid och rum, centrum och periferi 

En mångfald av kulturmiljöer – urval och bortval 

Skogens industrilandskap 

 

 

Instruktion för konferensbidrag 

Det finns tre olika typer av konferensbidrag:  

 

1. Konferensföredrag 20 min + 10 min diskussion 

Exempelvis pågående eller avslutande forskningsuppgifter, resultat 

från arkeologiska undersökningar, pågående eller avslutade projekt av 

olika typer.  

 

Anmäl genom att skicka titel och sammanfattning om ca 150 ord.  

Antaget konferensföredrag innebär att deltagaren inte betalar 

konferensavgift. Om två delar på föredraget reduceras avgiften till 

hälften. 

 

2. Miniföredrag 10 min + 5 min diskussion 

Exempelvis ideér och frågor i behov av diskussion, presentera ett 

nätverk eller kort informera ett arbete som påbörjats.  
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Anmäl genom att skicka titel och sammanfattning om ca 150 ord.  

Antaget miniföredrag reducerar avgiften med 1000 kr. 

 

3. Konferensposter 

Anmäl genom att skicka titel.  

För introduktion till postertillverkning, se exempelvis 

https://internt.slu.se/vetenskapligposter 

 

Tidplan för hanteringen av konferensbidrag 

 

Förslag på konferensbidrag skickas via detta formulär (Obs! 

Hyperlänken fungerar inte med vissa brandväggar. Klistra i så fall in 

länken i webbläsaren!): 

https://docs.google.com/forms/d/1MHqK1HbLem_TjTNx50MYIgGfoSMolT5u4D5nS6N

_apo/ 

senast den 8 maj 2017. Besked om bidraget har antagits lämnas 

senast 19 maj.  

 

 

Anmälan till konferensen för deltagare  

 

Programmet skickas ut i början av juni. Anmälan är öppen redan nu 

(Obs! Hyperlänken fungerar inte med vissa brandväggar. Klistra i så 

fall in länken i webbläsaren!): 

 

https://docs.google.com/forms/d/1MHqK1HbLem_TjTNx50MYIgGfoSMolT5u4D5nS6N

_apo/ 
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Efter anmälan över detta formulär kan avanmälan endast ske över e-

post (se nedan).  

 

Sista anmälningsdag för deltagande i konferensen är den 25 augusti 

och anmälan är bindande efter 1 september. Konferensavgiften betalas 

över postgiro, anvisningar om detta skickas ut löpande efter 26 maj. 

 

 

För alla slags frågor kontakta:  

 

Karl-Johan Lindholm: karl-johan.lindholm@arkeologi.uu.se 

 

eller  

 

Anneli Sundkvist: anneli.sundkvist@raa.se 

 

 

Välkomna!  


