
Future Forests bjuder in till Future Forests Week

Med sikte på framtidens skog
Hur ska skogen räcka till när kraven ökar på vad skogen ska ge? Vilken roll kan skogen 
spela i omställningen till en fossilfri värld? Kommer det att �nnas plats för biologisk 
mångfald i framtidens skog? Och �nns det plats för människor?

Att sköta skogen hållbart är en uppgift som ställer stora krav. Förväntningarna från samhället är 
höga,  naturresurser ska brukas för att ge människor välfärd, och det måste ske på ett långsiktigt 
hållbart sätt så att skogens biologiska mångfald, dess mark och vatten, rekreationsvärden och 
kulturarv inte utarmas eller skadas. Storskaliga förändringar på global skala, som klimatförändringar, 
demogra�ska trender och förändrade ekonomiska mönster sätter den svenska skogen och 
skogsbruket under ytterligare press.  

Future Forests arbetar med utgångspunkt i dessa utmaningar och med en insikt om att komplexa 
frågor kräver forskare med många olika kompetenser och ett intensivt och ömsesidigt utbyte med 
en bred uppslutning av skogliga aktörer i syfte att vidga perspektiven. Nu bjuder Future Forests in till 
tre dagar med presentationer av forskningsresultat och diskussioner med fokus på lösningar. 

Anmälning sker via länkarna ovan. Sista anmälningsdag är 9 februari.

Vi ser fram emot att trä�a er i februari!

Annika Nordin, programchef  Future Forests 
Camilla Sandström, biträdande programchef Future Forests

Tid: 16 -18 Februari 
Plats: KSLA, Stockholm
Arrangör: Future Forests 
Kontakt och mer information: Kommunikatör Annika Mossing, annika.mossing@slu.se, 0727-103944

16 februari 10.00 – 15.00
Biologisk mångfald i framtidens skog: strategier för att kombinera naturvård och skogsproduktion
Anmälan: https://dinkurs.se/33965

17 februari 10.00 – 15.00
Klimatet och framtidens skog: styrning och skötsel som integrerar klimatnytta och klimatanpassning
Anmälan: https://dinkurs.se/33966

18 februari 09.00 – 15.00
Mark och vatten i framtidens skog: nya möjligheter med styrning, skötsel och praktiska verktyg
Anmälan: https://dinkurs.se/33967



16:e februari 2016

Biologisk mångfald i framtidens skog
– Strategier för att kombinera naturvård och skogsproduktion

09:30-10:00  Registrering och kaffe 

10:00-10:05  Välkommen och regler för dagen
Henrik Ekman (moderator)

10:05-10:20  Inledning
Camilla Sandström (UmU, biträdande programchef Future Forests)

10:20-10:50 Ökade anspråk på skogen: en internationell utblick
Karin Beland Lindahl (Luleå tekniska universitet)

Bensträckare

11:00-11:30  Mellan frihet och ansvar: skogsägarnas beslutsfattande kring miljö och produktion 
Erik Löfmarck (Örebro universitet)

11:30-12:00 En dialogprocess för hyggesfritt skogsbruk 
Johan Sonesson (Skogforsk), Erland Mårald (Umeå universitet)

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:30 Omloppstider och blandskogsskötsel i relation till skogens värden
Jean-Michel Roberge (SLU), Adam Felton (SLU)

13:30-13:50 Strategier för fördelning av naturvården i landskapet 
Thomas Ranius (SLU)

13:50-14:10  Skötsel för klimat och biologisk mångfald?
Adam Felton (SLU)

Bensträckare

14:20-15:20  Paneldiskussion 
Jan Terstad, Naturskyddsföreningen
Gunnar Lindén, LRF
Linda Berglund, WWF
Caroline Rothpfeffer, BillerudKorsnäs
Johan Wester, Skogsstyrelsen

15:20-15:30 Sammanfattning av dagen – var står vi nu?
Camilla Sandström (Umeå universitet, vice programchef Future Forests)

15:30- Mingel i foajén med Future Forests forskare


