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Seminarium

Klimatet och skogen
 

En kunskapsspäckad dag för dig som är aktiv i klimatrörelsen
Hur samverkar klimatet och skogen?

Lördag 13 januari 2018 

Naturskyddsföreningens rikskansli, Stockholm
Åsögatan 115 (2:a våningen), Stockholm

 

10:00  Välkomna!
 Kristina Bäck, initiativtagare, och Viktor Säfve, moderator, hälsar välkomna.

10:15  Verklighetens ”miljöcertifierade” skogsbruk
 Sebastian Kirppu, skogsbiolog
 
11:00 Kolcykeln och skogsbruket – hur hänger det ihop?
 Amanda Tas, miljövetare och ideell naturvårdare

11:45 Hur klimatsäkrar vi skogen?
 Stig-Olof Holm, lektor, ekologi, Umeå universitet

12:30 Paus (Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen beskostar ej lunch; lunch          
 förtäres på valfritt matserveringsställe alternativt medhavd lunch)
 
13:30  Naturskyddsföreningen: Ställ krav på biobränslena
 Anders Friström, klimatavdelningen på Naturskyddsföreningen

14:15 Biobränslen och konsumtion - Hur använder vi skogen? 
 Elin Götmark, Skydda Skogen, medskapare till www.klimatetochskogen.nu

15:00 Diskussion: Biobränslen

15:30  Paus, kaffe och te

15:45 Diskussion: Dags att samarbeta! Hur påverkar vi skogsbruket tillsammans?

16:15 Avslutning
 

Anmäl ditt deltagande till Kristina Bäck, Skydda Skogen, senast den 11 januari 2018:
kristina.back@skyddaskogen.se



Arrangörer:

Föreläsare och arrrangörer:

Sebastian Kirppu, skogsbiolog, 
inventerare och miljödebattör.

Har arbetat med natur- och skogs-
frågor senaste 20 åren, både som 
inventerare för skogsbolag, 
myndigheter och ideell naturvård, 
men även som nationalparksvärd. 
Är expert på naturskogar och 
bedömning av naturvärden. Har 
skrivit om och debatterat frågor som rör den biologiska 
mångfalden, klimatet och skogen i många år.

Amanda Tas, miljövetare och ideell
naturvårdare.

Är aktiv inom miljörörelsen sedan 
många år. Har varit skogshand-
läggare på Greenpeace, är med-
grundare till föreningen Skydda 
Skogen och har sysslat med olika 
miljöprojekt internationellt. Senaste 
åren har hen bland annat arbetat 
som nationalparksinformatör och med att föreläsa om 
klimatet och skogen.

Stig-Olof Holm, Ekolog och 
forskare, Universitetslektor vid 
Umeå universitet.

Undervisningen som hen bedriver 
innefattar huvudsakligen den tvär-
vetenskapliga humanekologin; 
miljöhistoria, hållbar utveckling, 
hållbart skogsbruk m.m.
Är vid sidan av undervisningen på 
Umeå universitet en aktiv miljödebattör.

Har utvecklat en modell för hållbart borealt skogsbruk och 
har ett stort intresse för ”skogen och klimatet”.

Anders Friström, arbetar med 
klimatfrågor på Naturskydds-
föreningen, samt som samordnare 
för Klimatnätverket. 

Anders har varit aktiv inom 
miljörörelsen i många år, började 
på Naturskyddsföreningen 1988 
och har jobbat med en lång rad 
olika saker, det mesta med 
informationsinriktning. Har skrivit om det mesta inom natur 
och miljövård, men ett specialintresse är klimatfrågor. 
Arbetate fram till 2017 på tidningen Sveriges Natur.

Elin Götmark, naturvårds- och 
skogsexpert som är aktiv i 
föreningen Skydda Skogen. 

Har ett stort intresse för frågor som 
rör skogen och klimatet och var 
talesperson för Skydda Skogen i 
två år och debatterade då flitigt i 
media. Är en av initiativtagarna 
och skaparna av hemsidan 
klimatetochskogen.nu. Elin engagerade sig först i skogs-
frågor i Fältbiologerna och har även ett stort intresse för 
artkunskap, särskilt mossor. Arbetar som universitetslektor 
i matematik vid Chalmers.

Initiativtagare:
Kristina Bäck, miljödebattör och 
skogsaktivist, ledamot i föreningen 
Skydda Skogen.

Har ett stort intresse och engage-
mang för olika miljöfrågor i synlighet 
skogens biologiska mångfald och 
skogen och klimatet. Initiativtagare 
till manifestationen för biologisk 
mångfald.

Skriver ofta artiklar om natur- och miljö bland annat för 
Natursidan: natursidan.se.

Moderator:
Viktor Säfve. Uppvuxen i Norrbotten. Nu bosatt i sydöstra Närke där hen 
tillsammans med sin familj driver ett naturnära småbruk mitt i skogen. 
Arbetar som naturvårds- och ekoturismentreprenör, samt med pedagogik. Är 
skogsaktivist och medgrundare av föreningen Skydda Skogen.


