Södermanlands, Västmanlands och Örebro län

Morgondagens skogar -

en introduktion till skogsprogrammet
Länsstyrelserna i Örebro, Södermanland och Västmanlands län bjuder in till ett upptaktsmöte om
det regionala skogsprogrammet.
Tid: Tisdagen den 11 december, klockan 09.00-16, fika från klockan 08.15.
Plats: Sundbyholms slott, https://sundbyholms-slott.se/
Välkommen!
Målgrupp: Skogsägare, skogsindustri och andra skogliga intressenter
Anmälan: Senast den 27 november till: ulf.g.sandstrom@telia.com. Ange om du har särskilda behov av utrustning eller
hjälpmedel som arrangören ska tillgodose, eller om du har allergier eller behov av speciell kost.
Program: Preliminärt program, se nästa sida.
Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt
Frågor:

Om programmet eller praktiska arrangemang, kontakta: Ulf Sandström, 073-659 59 00,
e-post ulf.g.sandstrom@telia.com

Deltagarna är välkomna att skicka in frågor till konferensen i förväg. Skicka frågorna till ulf.g.sandstrom@telia.com.
För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Program
Moderator: Malcolm Dixelius
08.15

Fika

09.00

Block 1: Klimat och utmaningar för skogen
- Inledning Liselott Hagberg, landshövding i Södermanlands län
- Moderator Malcolm Dixelius
- Vad hände i somras och vad kan framtiden ge oss, Martin Hedberg
- Framtida utmaningar inom skogen, Ola Engelmark, docent i skogsekologi
- Hållbara skogslandskap, Linda Berglund, WWF
Paus

10.10
10.20

Block 2: Skogen - det gröna guldet
- Skogens nya produkter
- Framtidens skogsskötsel, Johan Sonesson, Skogforsk
- Skogens betydelse för turism och hälsa, Leif Öster, Dalagård

11.20

Block 3: Panelsamtal med föreläsarna ovan. Tillfälle att ställa frågor.

12.00

Lunch

13.00

Introduktion till workshops
Åsa Hofring, Skogsstyrelsen, om det nationella skogsprogrammet.
Länsstyrelsen om intentionerna med ett regionalt skogsprogram.

13.15

Parallella workshops
1. Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs. Erik Petré, Häradskog
2. Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser. Linda Berglund, WWF
3. Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, Hannele Arvonen, Setra

14.00

Diskussion länsvis, diskussionsledare från respektive länsstyrelse.

14.45

Fika, mingel

15.15

Återsamling
Kort summering vad som framkommit under respektive workshop (workshopledarna eller sekreterarna). Dialog
med deltagarna. Frågor via mentimeter. Diskussion i plenum.

15:50

Summering och avslut (Moderator)

Deltagarna erbjuds möjlighet att skicka in frågor i förväg till ulf.g.sandstrom@telia.com.

