
	

	 	

Inbjudan till webbinarium 25 september 2020 

Skogen, stillheten och dess värde 
Naturskyddsföreningen i Jokkmokk i samarbete med Strukturum bjuder in till 
webbinarium om vilka mervärden skyddade skogsområden kan ha för en hållbar 
utveckling i glesbygdskommuner. Vad i består Norrbottens gammelskogars vär-
den? Hur kan skyddad natur bidra till både den lokala ekonomin och människors 
välmående? Förhoppningen är att webbinariet ska bidra till en ökad samverkan 
mellan olika aktörer, kommuner och myndigheter i dessa frågor. 
 
Anmälan senast torsdag den 24 september kl 12 via detta formulär. 

 
Buorisboahtem! Buris boahtin! Buerie båeteme! Varmt välkommen! Welcome! 

 

 



	

	 	

Program 
Fredag den 25 september 
08 00: Välkommen och introduktion 
08 10: Louise Karlberg, Svenska Naturskyddsföreningen: ”Vad gör Svenska Natur-
skyddsföreningen globalt och nationellt?” 
08 40: Kort paus 
08 45: Gunilla Johansson, LTU: ”Naturen och skogen för att främja hälsa”. 
09 15: Frågor 
09 25: Kort paus 
09 30: Per Angelstam, SLU/Mittuniversitetet: ”Fjällskogen som värd för EU:s sista 
intakta skogslandskap”. 
10 00: Frågor 
10 10: Kort paus 
10 25: Fréderic Forsmark, Länsstyrelsen: ”Reservatsbildning och höga 
naturvärden”. 
10 55: Frågor 
11 05: Kort paus 
11 10: Amanda Mannervik, Strukturum. ”Skogens betydelse för kreativitet och håll-
bart entreprenörskap.” Caroline Palm och Liselotte Norén från Jobba Smart samt 
Goncalo Marques från Northern Sustainable Futures medverkar. 
11 40: Frågor 
11 50: Avslutning 
 

Norrbottens gammelskogar 

En gammelskog är en skog som är opåverkad av modernt skogsbruk. Skogen kan bära spår av 
mänsklig påverkan, men den har och aldrig varit kalavverkad. De stora skogarna i Norrbottens 
inland är en del av taigabältet som löper runt jorden över Kanada och Ryssland. I Sverige finns 
endast fyra områden kvar där du kan vara omgiven av en mil obrutet skogslandskap i alla 
riktningar till stora delar helt orörda. Alla dessa fyra områden finns i Norrbottens län. Dessa 
skogslandskap hyser kulturella och biologiska värden som saknar motsvarighet i Europa. Här 
finns en unik artsammansättning och mångtusenåriga märken av mänsklig aktivitet, t.ex. 
kokgropar, barktäkter och eldstäder. 


