PRESSEINVITASJON/PRESSEMELDING
Seminar- "-Kan skogen redde klimaet?"
Hønefoss/Skedsmo, 22. februar 2018: Daglig hører man om klimautfordringene og «det
grønne skiftet» - hvilken rolle har egentlig skogen i denne sammenheng? Møt de ypperste
innenfor klimaarbeid i Norge og hør mer om hvorfor skogen er en klimavinner og hva man
kan bruke tømmerstokken til i fremtiden.

Åpent folkemøte med innlegg fra Norges ypperste spisskompetanse onsdag 7. mars
Klimaendringene er vår tids største utfordring, og Norge har sluttet seg til det europeiske målet
om å redusere klimautslippet med 40% innen 2030. I dag binder de norske skogene ca.
halvparten av det norske karbonutslippet, og skogen er tiltenkt en viktig rolle som ressurs i det
grønne skiftet.

Oppfordrer til mer bruk av tre
Østre og Nedre Romerike skogeierområde i Viken Skog arrangerer klimaseminaret. Skogeier
Morten Haugerud er en av initiativtakerne til klimaseminaret han har store forventninger til.
- Vi ønsker en debatt om hvordan vi fremmer skogens klimabidrag. Alt som lages av olje, kan
også lages av tre. Det mest åpenbare er å bruke tre i bygg som erstatning for
utslippsintensive alternativer som stål og betong. Skog kan også bli til biodrivstoff, dyrefor,
tekstiler og andre høyteknologiske produkter. Vi ønsker å engasjere «mannen-i-gata» og
oppfordrer politikerne til å legge til rette for mer bruk av tre, sier Haugerud.
Innledere
•
•
•
•
•

Miljøstiftelsen ZERO v/daglig leder Marius Holm
Borregaard v/teknologidirektør Gudbrand Rødsrud
Viken Skog v/nestleder i styret Gudbrand Gulsvik
NMBU v/professor Hans Fredrik Hoen
Veidekke Entreprenør v/ leder prosjektutvikling Per-Inge Heen

Etter hovedinnlederne vil vi utfordre sentrale politikere på temaet. Det blir paneldebatt med
spørsmål direkte fra salen. -Ordstyrer: Adm. dir. Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein
Tid og sted
•
•
•

Onsdag 7. mars 2018 - Skedsmo Samfunnshus, Furuveien 1, 2020 Skedsmokorset
Dørene åpner kl. 17:00 - Minimesse og pizza-servering
Programstart kl. 18:00 - Forventet slutt ca. kl. 21:00

Fint med en tilbakemelding innen onsdag 7. mars kl 12:00 om en fra deres redaksjon ønsker å delta på
arrangementet til kommunikasjonsleder Linda Camilla Strømsod, tlf 926 83 644 eller lcs@viken.skog.no

