LRF och Norrskog bjuder in till en högaktuell Skogskväll
för att sätta fokus på skogens roll i ett framtida Jämtland
Seminariet ingår som en del i den nationella satsningen Skogen och Landet,
ett samarbete mellan skogsägareföreningarna och LRF skogsägarna, med syfte att
belysa skogsnäringens betydelse för landet.

Vilket värde har min skog i en biobaserad framtid?
Måndag den 3 februari 2014 kl 18.00–21.30, Hörsalen Torsta, Ås
•

Program

Svensk skog i stället för olja-stora möjligheter men vissa utmaningar.
Pål Börjesson från Lunds Universitet.
• Hur påverkas skogens användningsområden av de beslut som fattas i Bryssel?
Minna Gillberg, LRF Skogsägarna.
• Paneldiskussion med några av länets riksdagsmän för att höra och ställa frågor vad de vill
och hur de ser på skogens och skogsägarnas möjlighet att bidra till en hållbar utveckling i länet.
Moderator och samtalsledare är Marianne Eriksson, kommunikatör på LRF Skogsägarna
För dig som inte har möjlighet att vara med rent fysiskt på seminariet så kan du i stället vara med
via webben! Då du anmäler dig till medlemsservice@lrf.se kommer du att få tillgång till en kod.
Välkommen med din anmälan till medlemsservice@lrf.se senast den 29 januari på telefon 020-44 44 33.
Information om seminariet: Ann Larsson, LRF Jämtland telefon 063-55 10 94.
Kostnad för seminariet, 100 kr + moms kommer att faktureras i efterhand.
Pål Börjesson är professor i Miljö- och Energisystem vid Lunds Universitet och forskar
kring hur långsiktigt hållbar biobaserad energi, kemikalieproduktion mm kan utvecklas i
Sverige och integreras med nuvarande produktion inom jord- och skogsbruk.
Pål Börjesson är ursprungligen agronom och bor på en släktgård i norra Skåne där han
bedriver aktivt skogsbruk.
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.

Målgrupp för seminariet är skogsägare, politiker, tjänstemän och andra med intresse för länets viktigaste råvara, skogen.

