Altingets skogspolitiska nätverk
Träff 1: Regeringens skogspolitik de kommande åren

Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson (S)

Hur ska regeringens skogspolitik se ut de kommande åren? Vilka frågor prioriteras,
och hur går detta ihop med januariavtalet? Per Callenberg är statssekreterare hos
landsbygdsminister Jennie Nilsson med ansvar för landsbygd, livsmedel och areella
näringar samt regional tillväxt. Här berättar han för, och diskuterar med, nätverket om
skogspolitiken de kommande fyra åren och vilka frågor som ligger på regeringens
skogsagenda framöver. Även ekonomiska frågor berörs i diskussionen, som skogens
betydelse för svensk samhällsekonomi.
Dalarnas Hus, fredagen den 30 augusti, kl. 09:30-12:30

Träff 2: Hållbart skogsbruk och en vetenskapsbaserad samhällsutveckling

Annika Nordin, professor på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och programchef för
forskningsprogrammen TC4F och Future Forests

Hur kan vi säkerställa ett hållbart skogsbruk? Hur förankras samhällsutvecklingen för
skogen i vetenskap och evidens? Annika Nordin leder två stora forskningssatsningar
vid fakulteten för skogsvetenskap på SLU. Här tas en tvärdisciplinär ansats i
samverkan med samhällets aktörer för att utveckla ny kunskap om hållbart och
produktivt skogsbruk. Vid dagens möte berättar hon mer om och diskuterar med
nätverket hur vi med hjälp av forskningen möjliggör ökad skogstillväxt och
skogsskötsel för mål som förenar skogens produktions- och miljövärden.
Dalarnas hus, torsdagen den 10 oktober kl. 09:30-12:30

Träff 3: Ett historiskt perspektiv på den svenska skogsmodellen

Örjan Kardell, forskare agrarhistoria vid Uppsala universitet

Utformningen av den svenska skogspolitiken är en het politisk fråga med många olika
intressenter. För att få ytterligare förståelse för den samtida politiska diskussionen
kommer vi i säsongens tredje träff utgå från ett historiskt perspektiv. Vilka har varit de
tydliga trenderna i svensk skogspolitik under 1900-talet och ger de oss svar kring hur
utvecklingen kommer se ut framöver?
Inbjuden gäst är Örjan Kardell, forskare i agrarhistoria vid Uppsala Universitet. Örjan
har en bred erfarenhet av forskning om svensk skogshistoria och har tidigare varit en
del av Future Forest arbete vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
Dalarnas hus, torsdagen den 12 december 2019, kl. 09:30-12:30

Träff 4: Vi-Skogen – ett globalt perspektiv

Maria Schultz, talesperson för Vi-Skogen och internationell chef, We Effect & Jenny
Wickström Talesperson för klimatkompensation på Vi-Skogen

Vid denna träff lyfter vi blicken från den svenska skogen. Gästar gör Maria Schultz som
är verksamhetschef för Vi-Skogen och Jenny Wickström som är Vi-Skogens
talesperson för klimatkompensation. Vi-Skogen är en biståndsorganisation som
planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Detta är länder som drabbats
hårt av avskogningen som haft förödande effekter för både människor och natur. We
Effect, där Schultz även är internationell chef, är en organisation som samarbetar nära
med lokala aktörer för att åstadkomma långsiktig förändring mot en hållbar miljö. Maria
Schultz berättar om båda organisationers verksamhet och tillsammans med Maria och
Jenny diskuterar nätverket vad vi i Sverige kan lära oss av deras arbete och av
skogens betydelse globalt.
Dalarnas hus, fredagen den 31 januari 2020 kl. 09:30-12:30

Träff 5: EU och skogspolitiken

Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker, Gruppen Progressiva förbundet av
Socialdemokrater i Europaparlamentet, Ledamot i Miljöutskottet (ENVI)

Jytte Guteland är socialdemokratisk Europaparlamentariker och sitter som ledamot i
EU-parlamentsutskottet för miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet. Vilken roll spelar EU i
svensk skogspolitik och vad får EU-valsresultatet för effekter för skogspolitiken i
Sverige och EU framöver?
Klarahuset, Drottninggatan 33, fredagen den 13 mars kl. 09:30-12:30
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