PreEvent till v.46 - tisdag 12 november

Skogen – Nyckeln till ett framgångsrikt klimat och energiarbete
Sveaskog i samarbete med BioFuel Region och projekten Forest Refine, Skog Klimat och
Miljö bjuder in till ett seminarium i Piteå 12 november.
Plats: Nolia City Konferens, Piteå (fd. Folkets Hus)
Moderator: Li Skarin
Den svenska skogen är nyckeln till ett framgångsrikt klimat- och energiarbete. Dessa frågor
är idag mycket aktuella och behöver lyftas. Efterfrågan på biomassa inom EU kommer att
stiga mycket kraftigt. En del ser framför sig en rovdrift på den svenska skogen medan andra
ser möjligheter till regional utveckling. Många tror fortfarande att en orörd skog lagrar mer kol
än en skött skog och debatten om trakthyggesbruk kontra blädningsskogsbruk rasar vidare.
Vilken väg detta ska ta bestäms till stor del av framtida energi- och klimatpolitiska regelverk,
såväl på EU-nivå som på nationell nivå.

PROGRAM
9.30 - 10.00 Registrering, mingel, kaffe
10.00 – 10.45 EU:s regelverk och framtida möjligheter för skoglig biomassa. Ska Bryssel
bestämma till vad och hur vår biomassa får användas?
Minna Gillberg Expert förnybar energi LRF.
Minna Gillberg har arbetat för EU-kommissionen i Bryssel som rådgivare och talskrivare åt
Margot Wallström. Hon har en bakgrund som forskare och strategisk rådgivare åt flera
internationella företag och europeiska regeringar beträffande industriell praktik, hållbar
utveckling, klimat- och energifrågor.
10.45 – 11.10 Hur kan svensk skog användas i energi och klimatarbetet?
Jonas Rudberg Sakkunnig Skog Svenska Naturskyddsföreningen
11.10 – 11.35 Ökat nyttjande av skoglig biomassa. Är det bra för klimatet?
Gustaf Egnell Forskare miljöpåverkan skogsenergi SLU
11.35 - 12.00 Klimat nyttan av att substituera material av fossilt ursprung med material
tillverkade av skog
Leif Gustavsson Professor Sustainable Built Environment Group Linneuniversitetet

12.00 - 13.00 Lunch
13.00 – 13.25 Skogsägarnas roll i klimatarbetet
Nils-Olof Lindfors Ordförande LRF Norrbotten
13.25 - 13.50 Konkurrensen om skoglig råvara - Sverige, Finland och Baltikum
Fredrik Forsén Affärsutvecklare BillerudKorsnäs Skog och Industri AB
13.50 – 14.15 Skog Klimat Miljö - Skogsskötsel för bättre klimatnytta
Hans Winsa Forskningsledare Sveaskog
14.15 - 14.40 Skogliga bioraffinaderier
Magnus Matisons Projektledare Forest Refine BioFuel Region
14.40 – 15.05 Nya Produkter från Skogen - Ekonomi och Kolbalans
Fredrik Lundqvist Section Manager, Millwide & Bioresources. ÅFConsult
15.05 -15.30 Kaffe
15.30 - 16.30 Paneldebatt

För mer info och bokning, www.nolia.se/v46

