Forskningsprogrammet CLEO bjuder in till slutkonferens
Hur påverkar klimatförändringen och skogsbruket möjligheten att uppnå våra
miljömål?

Tid:

17 november 2015, kl 10.00 – 16.30 (registrering från kl 09.45)

Plats:

SIDA, Stockholm

Anmälan:

Anmäl dig via länk: http://kunskap4.ivl.se/sv-SE/CoursePeriod/Show/IVL/P/841001

09:45 – 10:00 Registrering med Kaffe och smörgås
Välkommen och introduktion
10:00 CLEO-programmet och miljömålen
Talare
Vi presenterar övergripande mål och syfte med
John Munthe IVL
CLEO-programmet och hur det kopplar till
Ulla Bertills, Maria
miljömålen. Vi ger en översikt över de grundläggande Ullerstam, Naturvårdsverket
scenarier för klimat och utsläpp av luftföroreningar
Joakim Langner SMHI
som vi använt oss av.
Så här påverkas luftmiljön av ett förändrat klimat!
10:30 Spridning och nedfall av luftföroreningar
Här presenterar vi resultat om vilka halter och nedfall
av luftföroreningar vi kan förvänta oss i framtiden. Vi
redovisar även lite mer ingående om partiklar
(PM2.5) och marknära ozon.
11:15 Lunch

Talare
Magnuz Engardt, SMHI
Per-Erik Karlsson, IVL

Så här påverkas mark- och vattenmiljön av ett förändrat klimat
12:30 Effekter i vatten, skog och mark
Vi presenterar hur ett förändrat klimat och nedfall av
luftföroreningar påverkar miljötillståndet i skogsmark
och ytvatten.

Talare
Filip Moldan, IVL
Göran Lindström, SMHI
John Munthe, IVL

Helhetssyn på skogsskötsel: Att nå miljömålen trots påverkan från intensifierat
skogsbruk
13:15 Synergier och konflikter av ett intensifierat
Talare
skogsbruk
En av de viktigaste klimatåtgärderna är ökad
Cecilia Akselsson, Lunds
användning av biobränsle från skogen. En ökad
Universitet
intensitet i skogsbruket kan dock orsaka negativ
påverkan på skogsmark och ytvatten. Här presenterar
vi hur effekterna ser ut och diskuterar hur
skogsbruket kan anpassas.
14:00 Kaffe
Ett vidare grepp på utsläpp och utsläppsminskande åtgärder – Att nå miljömålen
genom renande åtgärder
15:00 Synergier och konflikter – utsläppsminskande
Talare
åtgärder
Vilken påverkan har luftföroreningar på klimatet och HC Hansson, ITM
hur man kan ta hänsyn till detta när man diskuterar
Stefan Åström, IVL
olika åtgärdsstrategier för utsläppsminskningar. Här
presenteras hur effekterna ser ut av att vi eldar
biobränsle, hur det påverkar utsläppen av partiklar
och andra luftföroreningar.
Syntes och framtidsutblick
15:30- Syntes och sammanfattning - Hur ser påverkan från
16:30 klimatförändringen och skogsbruket ut
Framtidsfrågor - Vi lyfter fram de viktiga frågor som
bör belysas i fortsatt forskning
Diskussion och avslut

John Munthe, IVL

