Workshop: Nordiskt skogsbruk i tider av extremväder
Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) har inrättat en
nordisk arbetsgrupp för att undersöka de utmaningar som skogsbruket står inför i en framtid med mer extrema
väderförhållanden. I arbetet ingår att föreslå konkreta nordiska samarbetsområden som kan bidra till ett mer
motståndskraftigt nordiskt skogsbruk. Som en del av detta arbete bjuder SNS och arbetsgruppen in till detta
event.

När: 1 mars, kl 9-14 CET
Var: Nordens Hus, Ved Stranden 18, 1061 Köpenhamn
Arrangör: Samnordisk skogsforskning (SNS)
Syftet med dagen är att dela erfarenheter och kunskap kring de utmaningar som extremväder skapar för
nordiskt skogsbruk, med särskilt fokus på beredskap för skogsbränder. Nordiska samarbetsmöjligheter och
gemensamma insatser kommer att diskuteras. Resultatet av dagen kommer bland annat att utgöra underlag till
det nordiska ministermötet i juni.
Språket för dagen är skandinaviska, men de som så önskar är välkomna att ställa frågor och kommentera på
engelska. Vidare hålls två av föredragen på engelska och då dessa föredragshållare även är med på workshopen
kommer delar av denna att hållas på engelska.

PROGRAM
8.30

Incheckning och kaffe

9.00

SNS och Nordiska ministerrådet hälsar välkommen
Extreme Wildfire Events in northern Europe: when, how and how often?
Marc Castellnou, Wildfire analyst and Associate Professor, Universitat de Lleida
Risk prevention and management - learnings from the European Forest Risk Facility
initiative
Laura Nikinmaa, Researcher, European Forest Institute
Samarbete över landsgränserna – erfarenheter från danska insatser i svensk
skogsbrandbekämpning
Martin Vendelbo, Sektionschef, Beredskabsstyrelsen, Danmark

10.30

Workshop
Workshopen syftar till att diskutera och föreslå hur organisationer för krishanteringoch beredskap, skogsbruket och andra aktörer kan utveckla effektivare beredskap för
skogsbränder, samt ge förslag på hur skogsbruket kan bli mer motståndskraftigt i ett
klimat med mer extremt väder. Underlag till workshopen skickas ut 22 februari.

12.00

Lunch

12.45

Möte
Arbetsgruppens möte #3, samtliga deltagare är välkomna att delta

14.00

Eftersnack och kaffe

ANMÄLAN Om du inte redan anmält ditt deltagande, vänligen gör så senast 20 februari till Maria
Tunberg, maria.tunberg@stelacon.se. Vänligen ange eventuella matpreferenser.
FRÅGOR ställs till Maria Tunberg, maria.tunberg@stelacon.se, +46 736 14 15 97

VÄLKOMMEN!

