
INBJUDAN
till seminarium den 9 oktober

Skogens roll för samhällsutvecklingen

Välkomna önskar Övertorneå kommun med samarbetspartners Sveaskog, LKAB,
SLU, LRF Norrbotten och Centek

Övertorneå kommun

Välkommen till en eftermiddag med
samtal och fördjupning om skogens roll
för klimatet och vårt välstånd.

Skogsbruket och basindustrin är de största
jobbskaparna i Norrbotten. Dessutom motverkar det
svenska skogsbruket växthuseffekten genom att
binda stora mängder koldioxid genom fotosyntesen
och genom att skogsråvaran skördas och ersätter
fossilt baserade råvaror. Men skogens klimatnytta
kan ökas ytterligare.

Världshandeln med skogliga koldioxidkrediter växer
och omsätter redan 178 miljoner dollar. Globalt finns
idag en rad klimatprojekt där sambandet mellan
skogsskötsel och ökat koldioxidupptag
demonstreras. Kan vi på hemmaplan, utifrån våra
förhållanden, utveckla liknande modeller stärker det
Sveriges möjligheter att bli koldioxidneutralt år 2050
och är positivt för svensk industri.

På seminariet den 9 oktober presenteras resultat från
projektet Arctic Boreal Climate Development (ABCD)
i Övertorneå kommun. Inom projektet har lösningar
och system för handel med skogens klimatnytta
utvecklats. Ett handelssystem för skogliga
koldioxidkrediter som är både långsiktigt hållbart och
passar mindre markägare har konstruerats.

Syftet med projektet är att skapa ekonomiskt incitament
för skogsägare att sköta skogen med ökad tillväxt och
därmed minska klimatförändringarna, främja
energiomställningen och öka sysselsättningen.

På seminariet den 9 oktober debatterar vi skogens
klimat- och samhällsnytta. Följande frågor kommer att
diskuteras under eftermiddagen:

• Vilken samhällsnytta har skogen?
• Hur kan skogen motverka växthuseffekten?
• Hur skapar vi en hållbar användning av
skogsresurser?

Moderator för eftermiddagen är Lars Pekka.

När?
Tisdag den 9 oktober, kl. 13.00 – 17.00

Var?
Luleå Tekniska Universitet, Luleå.
Lokal: Aula Aurora

Hur?
Anmäl dig senast den 7 oktober genom att kontakta
Siw Härkönen på 0927-720 89, sivh@overtornea.se

Seminariet är kostnadsfritt!



PROGRAM

Skogens roll för samhällsutvecklingen

Seminarium tisdag 9 oktober i Aula Aurora på Luleå Tekniska Universitet

13.00-13.10 Roland Kemppainen, Övertorneå Kommun
Välkommen

13.10-13.30 Kenneth Sahlén, SLU
Skogens klimatnytta

13.30-13.50 Anna Andersson, Övertorneå Kommun
ABCD projektet & skogliga koldioxid krediter

13.50-14.10 Krister Nilsson, Prime
ABCD-projektets roll i klimatpolitiken

14.10-14.30 Marcus Öhman, Luleå Tekniska Universitet
Hur skapar vi en hållbar användning av länets skogsresurser - Är bioenergi
svaret och vad är LTU:s roll?

14.30-15.00 Fika

15.00-15.20 Mårten Larsson, Skogsindustrierna
Skogsindustrins betydelse för den biobaserade samhällsekonomin

15.20-15.40 Jonas Lundström, Handelskammaren
Skogens roll för näringslivsutvecklingen

15.40-16.00 Britta Jonsson Lindvall, Skogsriketambassadör i Norrbotten
Sveriges mest produktiva skogshektar

16.00-17.00 Diskussion


