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Skogens Dag 2016
Norra Skogsklubben inbjuder till
Skogens Dag torsdagen den 25 februari 2016

Skogspolitik i omdaning?
– dagsläge och framtid
Skogspolitik berör alla som är intresserade av skog och skogsbruk. Idag pågår flera politiska processer som
har betydelse för hur alla anspråk på skogen ska balanseras. I Sverige har arbetet i det nationella skogsprogrammet nyligen kommit igång. Vad kommer det att innehålla och vilken betydelse kommer det att få? Och
hur självständig skogspolitik kommer Sverige att kunna föra? Inom EU ser medlemsländerna olika på skogens
funktion. Globalt uppmärksammas skogens roll för klimatet liksom för fattigdomsbekämpning allt mer. Det
framgick bland annat av klimatmötet i Paris. Vid Skogens Dag beskrivs skogspolitiken från ett brett perspektiv. Olika processer och initiativ presenteras. Dessutom ger några intressenter och forskningen sin syn på
skogspolitiken. Den nyligen genomförda SKA 15 ger svar på frågan om hur långt den inhemska skogsråvaran
räcker och skogen kan utvecklas. Välkommen med din anmälan! Och var med och hylla Skogs-Oskar 2015!

Plats: P-O Bäckströms sal (Aulan), Skogshögskolan (SLU) i Umeå.
09.00
09.15
09.45

Norra Skogsklubbens årsmöte
Kaffe med tilltugg
Skogs-Oskar 2015. Erika Nilsson, verksamhetsledare Mera Skog i Västerbotten.

10.00

Skogens Dag 2016: Inledning Ann-Britt Edfast, ordförande.
På spaning efter framtidens skogsbruk. Eva-Maria Nordström, SLU.
SKA 2015: Avverkningsmöjligheter och skogstillstånd under kommande hundra år.
Svante Claesson, Skogsstyrelsen.
Skogens roll för klimatet och i Parisavtalet. Gustaf Egnell, SLU.

11.30

Lunch. Äts enklast i lunchrestaurangen på SLU, ingen föranmälan.

12.30

WWF:s syn på skogspolitiken: Ståndpunkter och viktiga frågor. Linda Berglund, WWF.
Hur familjeskogsbrukets ser på skogspolitiken? Ståndpunkter och viktiga frågor. Jonas
Eriksson, Norra.
Paus
Nationella skogsprogrammet – vad är det? Svensk skogspolitik och EU. Agnetha
Alriksson, Näringsdepartementet.
Paneldiskussion och längre frågor. Föredragshållare och deltagare vid Skogens Dag.
Avslutning och kaffe/te.

14.30
15.15

Anmälan om deltagande vid Skogens Dag 2016 görs till Clas Fries, tillhanda senast söndag 21/2.
Anmäl helst med epost: clas.fries@skogsstyrelsen.se, alternativt till Clas Fries, Skogsstyrelsen, Box
284, 901 06 Umeå eller på telefon: 090-15 83 14.
Läs mer om Norra Skogsklubben på hemsidan: www.norraskogsklubben.se.
Du som ännu inte betalat 2016 års medlemsavgift för Norra Skogsklubben, 150 kr, kan göra det
på plusgiro 22 77 72-1. Medlemskap gör att du fritt deltar på Skogens Dag 2016 och Höstexkursionen
2016. Ange namn och epostadress vid betalning.

