Torsdag 28. mai 2020

Velkommen til Skog & Tre-webinar!
TEMA: Klimakrise og naturkrise – er skogbruket problemet eller løsningen?
TID: Torsdag 28. mai 2020 kl. 10.00–12.00
Seminaret er gratis og gjennomføres digitalt. Møtelink sendes ut ved påmelding.
Påmelding på skogogtre.no
Verden står ovenfor store utfordringer knyttet til klima og tap av naturmangfold. De siste årene har det kommet flere
rapporter både fra FNs klimapanel og FNs naturpanel som beskriver hvilke tiltak som må settes i gang for å bremse den
negative utviklingen. Skogen vil spille en sentral rolle i å løse både klimakrisen og naturkrisen, men er tiltakene som
skisseres av klimapanelet og naturpanelet forenelige? Hva er status i den norske skogen, og hvordan kan vi på best mulig
måte bruke skogen til å løse begge krisene?

PROGRAM
10.00

VELKOMMEN OG INTRODUKSJON
Trygve Enger, adm. dir. Det norske Skogselskap og
Per Skorge, adm. dir. Norges Skogeierforbund (ordstyrer for webinaret)
Åpningshilsen fra landbruksministeren
Olaug Bollestad, landbruks- og matminister (Krf)

10.20

DE GLOBALE KRISENE TILKNYTTET KLIMA OG TAP AV NATURMANGFOLD
Hva sier hovedrapporten fra naturpanelet og hva betyr den for norsk skogbruk?
Er situasjonen like alvorlig i Norge som i resten av verden?
Kristin Thorsrud Teien, forskningssjef NINA
Hva betyr rapportene fra klimapanelet for norsk skogbruk?
Er tiltakene i klimapanelet og i naturpanelet forenelige?
Gunnhild Søgaard, avdelingsleder skog og klima, NIBIO
Kort pause

11.00

SKOGFORVALTNING TIL FORDEL FOR KLIMA OG MILJØ
Hva betyr rapportene fra klimapanelet og naturpanelet
for Norge og forvaltning av norsk skog?
Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet
Hvilken rolle spiller skognæringa i å løse disse utfordringene?
Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund

11.30

DEBATT: HVORDAN FORVALTER VI DEN NORSKE SKOGEN PÅ BEST MÅTE
TIL FORDEL FOR VERDISKAPING, KLIMA OG MILJØ?
Innlegg og debatt
Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet
Arild Hermstad, nestleder i Miljøpartiet De Grønne

Møterommet åpnes 10 minutter før møtestart. Det vil bli mulighet til å sende inn spørsmål via møtechatten.

