
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Dag	  1	  –	  Onsdagen	  den	  17	  september	  

9.00	  Registrering	  och	  kaffe	  

10.00	  Avfärd	  ut	  i	  skogen	  

10.45	  Välkommen	  och	  inledning	  
Moderatorer	  Herman	  Sundqvist,	  ordf.	  Föreningen	  Skogen	  och	  Lars	  Gabrielsson,	  vd	  Sydved	  

11.00	  Virkesförrådet	  växer	  och	  klimatet	  förändras	  
• Vad	  krävs	  för	  att	  minska	  skogsskador	  i	  ett	  klimat	  under	  förändring?	  Slutsatser	  från	  

gallringsförsök.	  	  Ulf	  Johansson,	  SLU	  
• Vad	  väntar	  oss?	  Klimateffekter,	  stormar	  och	  framtida	  skogsskador.	  	  Johan	  Bergh,	  SLU	  
• Erfarenheter	  från	  Gudrun.	  Så	  hanterar	  vi	  framtida	  risker.	  	  Leif	  Olofsson,	  Sydved	  

12.30	  Lunch	  

13.30	  Tar	  stormarna	  över	  avverkningsplaneringen?	  

• Oplanerad	  stormavverkning	  –	  Konsekvenser	  och	  omfattning?	  	  Martin	  Ahlström,	  SLU	  
• Skogsskadeförsäkring	  –	  Hur	  ser	  de	  nya	  riskbedömningarna	  ut?	  	  Johan	  Litsmark,	  

Länsförsäkringar	  
• Hur	  kan	  vi	  genom	  förändrad	  skogsskötsel	  minska	  stormskadorna?	  Erfarenheter	  och	  

rekommendationer.	  	  Ulf	  Johansson	  o	  Urban	  Nilsson,	  SLU	  
• Sydveds	  slutsatser	  och	  gallringsstrategi	  efter	  Gudrun.	  	  Anders	  Ehrenström,	  Sydved	  

15.	  30	  Kaffe	  

15.45	  Alternativa	  skötselmetoder	  -‐	  Är	  kontinuitetsskogsbruk	  lösningen?	  

• Alternativa	  skötsel-‐	  och	  föryngringsmetoder	  ur	  ett	  stormperspektiv,	  för-‐	  och	  
nackdelar.	  	  Ulf	  Johansson,	  Urban	  Nilsson	  och	  Martin	  Ahlström,	  SLU	  

• Vad	  händer	  med	  kolbalansen?	  	  Johan	  Bergh,	  SLU	  
• Kontinuitetsskogsbruk	  ur	  ett	  myndighetsperspektiv	  Sven	  Nilsson,	  Skogsstyrelsen	  
• Vad	  vill	  politikerna?	  Riksdagspolitiker	  

17.30	  Avslutning	  och	  transport	  till	  hotellet	  

19.00	  Middag	  
	   	  



	  

	  

	  

	  

Dag	  2	  –	  Torsdagen	  den	  18	  september	  

08.00	  Avfärd	  från	  hotellet	  
	  
09.00	  Så	  förädlas	  granfibern	  i	  ett	  modernt	  tidningspappersbruk	  

• Dagen	  inleds	  med	  ett	  besök	  på	  Hylte	  Bruk.	  

10.00	  Kaffe	  

10.15	  Så	  påverkas	  industrin	  

• Granens	  framtid	  -‐	  Vad	  krävs	  av	  massa-‐	  och	  pappersindustrin	  när	  skogsskötsel	  och	  
trädslag	  förändras?	  	  Kenneth	  Ohlsson	  och	  Mikael	  Hannus,	  StoraEnso	  

• Hur	  påverkas	  sågverken	  av	  stormskadat	  virke,	  kortare	  omloppstider,	  nya	  trädslag	  
och	  kvalitetsförluster	  vid	  stormlagring?	  	  Representant	  från	  Vida	  

12.00	  Fältlunch	  Sperlingsholm	  

13.00	  Skogsägaren	  som	  byter	  trädslag	  

• Sperlingsholms	  erfarenheter,	  strategier	  och	  skötselprogram	  för	  stormanpassning.	  
Vad	  säger	  forskarna	  om	  produktion	  och	  risker	  med	  nya	  trädslag?	  Marknadens	  
efterfrågan?	  Industrins	  möjligheter?	  	  
Medverkande:	  Anders	  Lomholt	  Sperlingsholm.	  Ulf	  Johansson,	  Martin	  Ahlström	  och	  
Urban	  Nilsson,	  SLU	  Anders	  Ehrenström	  Sydved	  

• Politikernas	  syn	  på	  alternativa	  skötselmetoder	  och	  nya	  trädslag,	  Riksdagspolitiker	  

16.30	  Summering	  och	  utvärdering	  

16.45	  Avslutning	  


