
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



18:e februari 2016

Mark och vatten i framtidens skog
– Nya möjligheter med styrning, skötsel och praktiska verktyg

08:30-09:00  Registrering och kaffe (OBSERVERA TIDIG START)

09:00-09:05  Välkommen och regler för dagen
  Hjalmar Laudon (moderator)

09:05-09:15  Inledning
  Annika Nordin (SLU, programchef Future Forests)

09:15-09:45 Utmaningar: styrning och förvaltning av skogens vatten
  Elisabet Andersson (Skogsstyrelsen)

09:45-10:15  Behövs ett landskapsperspektiv för skogens vatten?
  Martyn Futter (SLU)

10:15-10:45 Fika

10:45-11:10 Varför minskar kväveläckaget från skogsmark?
  Ryan Sponseller (Umeå universitet)

11:10-11:35 Kvicksilver i skogens vatten: idag och i framtiden
  Kevin Bishop (SLU/Uppsala universitet)

11:35-12:00 Skogens vatten: hur hanterar vi osäkerhet och risk?
  Rolf Lidskog (Örebro universitet)

12:00-13:15 Lunch

13:15-14:15 Nya möjligheter att sköta skogen för att skydda dess vatten
  William Lidberg (SLU), Johan Sonesson (Skogforsk) och Johanna Lundström (SLU)

  Presentationer om syften, värden och kostnader för att implementera nya metoder och    
  synsätt i skogsbruket. Inspel från praktiker som testat verktygen i praktiken.

14:15-14:45 Ordet är fritt 
  Frågor och diskussion kring mark och vatten i framtidens skog.

14:45-15:00  Sammanfattning – från praktik till politik: skogens vatten i ett landskapsperspektiv
  Camilla Sandström (Umeå universitet, vice programchef Future Forests)

15:00-   Mingel i foajén med Future Forests forskare


