INBJUDAN TILL SLUTKONFERENS FÖR
SKOG KLIMAT MILJÖ

Sedan 2012 har Skog, klimat och miljö pågått och projekttiden börjar närma sig sitt slut.
Därför bjuder vi nu in till slutkonferens!
Tid: 26 november, 2014 kl 9-16
Plats: Lokal Björken, SLU Umeå
Kostnad: Vi bjuder på konferensen, kaffe och lunch
Klicka här för att komma till anmälningsformulär
Skog, klimat och miljö är ett samverkansprojekt som drivs av Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med Umeå kommun, Sveaskog, Norra Skogsägarna och SLU. Under arbetets gång har
vi undersökt skogstillväxt, skötselåtgärder i skogen och klimateffekter. Vi har även testat nya
tekniker och arbetssätt i skogsbruket.
Tack vare det samarbete vi haft mellan alla aktörer har vi också under två år format ett stort
visningsområde vid Nydalasjön. Vi hoppas att det området ska öka intresset för hur ett hållbart skogsbruk och ett uthålligt samhälle hänger ihop. Det är bland annat det vi ska prata om
den 26 november. Mer information om projektet hittar du på skogklimatmiljö.se som du hittar
här.
Vi har också nöjet och äran att kunna presentera Madeleine Westin som en av talarna! Madeleine Westin känner vi igen som en av meteorologerna på TV4, men hon har många strängar
på sin lyra: hon har bland annat som forskare deltagit i en Nordpolsexpedition. Läs mer om
våra talare och programmet på nästkommande sidor.
Varmt välkommen!
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PROGRAM
26 NOVEMBER 2014
LOKAL BJÖRKEN, SLU UMEÅ

9:00 		

Fika och registrering

9:30 		
Välkommen!
		Staffan Westlin, ordförande i styrgruppen för Skog, klimat och miljö
9:40 		
Framtidens hållbara skogsbruk
		Madeleine Westin, meterolog, vädertaktiker och författare
10:25 		
Om arbetet i projektet Skog, klimat och miljö. Det här ville vi, det här blev det
		Åsa Nilsson, projektkoordinator Länsstyrelsen Västerbotten
10.50 		
Kommunskogen – en skog för alla
		Per Westergren, skog-, mark- och exploatering, Umeå kommun
11.05 		
Så kan jägmästarutbildningen använda visningsområdet
		Anders Karlsson, programstudierektor jägmästarutbildningen SLU
11.30 		

Lunch

12.30 		
Skogens klimatnytta
		Hans Winsa, forskningsledare och projektledare Sveaskog
12.50 		
Från passivitet till konstruktiv verkstad
		Mikael Forsman, projektledare Norra Skogsägarna
13:10 		
Biomassapotential från marginalmarker
		Torgny Lind, forskare SLU
13.30		
Tillväxtskapande kretsloppsanpassning
		Johan Lundbäck, projektledare Sveaskog
		
13.50 		
Kaffepaus
14.20 		
Skörd av trädbiomassa från marginalmarker
		Raul Fernandez Lacruz, forskningsassistent, SLU
14.40 		
Utveckling av teknik och system för skörd av trädbiomassa från marginalmarker
		och skogsmark
		Dan Bergström, forskare och projektledare SLU
15.00 		
Slutdiskussion
15.30 		

AVSLUT

VÅRA TALARE

MADELEINE WESTIN har många strängar på sin lyra. Sin bakgrund har

hon som kapten för flygvapnet, men vi känner henne mest som meteorolog
på TV4 eller som programledare för Mera väder och Sommarväder på samma kanal. Under många år har hon arbetat med väderförutsägelser och är
vädertaktiker åt professionella kappseglare som Volvo Ocean Race.
Madeleine har även deltagit som forskare i Nordpolsexpeditionen då isbrytaren Oden som första ytfartyg nådde nordpolen. Hon är en uppskattad talare vars ämnen är väder i alla dess former. Nu för tiden är intresset även
stort för det mer och mer uppenbara faktum att vi står inför en klimatförändring som nog kommer att påverka oss mer än vi nu kan ana. Fler och svårare
stormar, katastrofala översvämningar och hetare somrar är bara några få av
konsekvenserna av en varmare värld.
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