Hur bibehåller vi en konkurrenskraftig skogsindustri?

Viveka Beckeman, VD på Skogsindustrierna
Den svenska skogsindustrin står sig stark i internationella mått. Samtidigt möter
den utmaningar i att kombinera en ökad tillväxt med en miljömässigt hållbar
produktion. Altinget bjuder in Skogsindustriernas nya VD, Viveka Beckeman,
som berättar om hur skogsföretagen ska upprätthålla produktionen och samtidigt
värna den biologiska mångfalden. Är detta en ekvation som går ihop?
DIGITAL. Tisdagen den 16 februari 2021. kl. 09.30-12.30

Agneta Ögren om skogsutredningen

Skogsutredningen
En konflikt om skogen har pågått under en längre tid. Är det verkligen möjligt att
kombinera ett växande skogsbruk med ett som värnar om den biologiska
mångfalden? De två målen står på många sätt emot varandra och har skapat en
rättslig otydlighet. Det har lett till att skogsägare med nyckelbiotoper i sin skog
förlorat rätten att bruka den samtidigt som finansiell kompensation uteblivit.
Miljörörelsen menar samtidigt att det skett en omvänd naturvårdsgallring, där
skogsägare medvetet huggit ner nyckelbiotoper, för att undvika brukningsförbud.
I Januariöverenskommelsen ställde Centerpartiet därför ett krav på en utredning
om att stärka äganderätten i skogen. Nu har den publicerats. Den föreslår en

hundra mil lång naturvårdskedja av skyddad skog längs fjällen, ett avskaffande
av nyckelbiotopsinventeringen och större frivillighet för miljöarbete hos
skogsägarna. Hur gick utredningen till? Vad var de största utmaningarna? Och
varför är detta den bästa lösningen? Agneta Ögren, statens särskilde utredare
för skogsutredningen, berättar och svarar på frågor om den hett debatterade
utredningen.
DIGITAL. Onsdagen den 14e april 2021. Kl.09.30-12.30

Skogsbränder i klimatförändringarnas spår

Anders Granström, universitetslektor inom brandekologi på Sveriges
lantbruksuniversitet.
Klimatförändringarna gör att den svenska sommaren blir allt hetare och regnet
mer oregelbundet. Som konsekvens har skogsbränderna blivit större och mer
destruktiva. 2014 förstördes hela 13 100 hektar skog i Västmanland. 2018 brann
hela 25 000 hektar skog upp vid ett 50-tal olika bränder runt om i Sverige.
Bränderna har fått förödande konsekvenser för både ekosystem, skogsägare
och människor. Vad orsakar skogsbränder som dessa och vad kan göras för att
förebygga dem framöver?
Dagens träff gästas av Anders Granström, universitetslektor inom brandekologi
vid SLU, som var på plats vid bränderna i Ljusdal och Västmanland. Han
kommer berätta för nätverket om sin forskning kring och erfarenheter från
skogsbränder.
DIGITAL, onsdagen den 19 maj 2021. Kl.09.30-12.30

EU:s skogsstrategi: är den kompatibel med svenskt skogsbruk?

Lennart Ackzell, internationell samordnare på LRF Skogsägarna, och Sven Erik
Hammar, styrelseledamot på CEPF
Det svenska skogsbruket är en central del av Sveriges industri. Branschen har
ett exportvärde på 150 miljarder kronor och har stor potential att utvecklas när
fossilt ska fasas ut med förnybart i det globala klimatarbetet. Svenskt skogsbruk
har dock fått kritik, både från EU och miljöorganisationer, för att inte ta hänsyn till
den biologiska mångfalden samt att skogen brukas för hårt. EU har specifikt
pekat ut skogsbruket som en orsak till att Sverige inte når sina miljömål.
Svensk skogsindustri håller inte med om denna bedömning och bedriver därför
lobbyverksamhet i Bryssel för att informera EU-politiker om den svenska
skogsmodellen samt i ett försök att påverka policy. Sven Erik Hammar,
styrelseledamot i europeiska familjeskogsbrukets organisation (CEPF),
och Lennart Ackzell, internationell samordnare för LRF Skogsägarna, berättar
om EU:s skogsstrategi och den svenska skogsindustrins påverkansarbete inom
unionen.
DIGITAL. Måndagen den 14 juni 2021. Kl.09.30-12.30

