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Miljöanalys och ett varmare klimat 
Uppsala 13 september 2017 

Program 

08:30-9:00 Registrering, material och frukostfika 

09:00-10:00 Posterutställning om SLU:s klimatrelaterade verksamhet. Träffa 

forskare och miljöanalytiker inom olika klimatprojekt och hör om ny 

kunskap. Nätverka med kollegor. 

10:00-10:15 Introduktion. Talare: Kevin Bishop, vicerektor SLU och Johan 

Stendahl, koordinator för program Klimat, SLU. 

10:15-10:55 LANDET. Landekosystemen påverkas av ett varmare klimat på många 

olika sätt. Hur ser vägen ut mot en hållbar användning av landekosystemen 

som samtidigt motverkar uppvärmningen av klimatet? Hur följer vi 

utvecklingen i miljön när klimatet ändrar förutsättningarna?  

Talare: Abraham Joel, temaledare SLU Global samt forskare vid inst. för 

vatten och miljö, SLU, och Annika Nordin, professor vid SLU samt 

programchef för Framtidens skog. Moderator: Hillevi Eriksson, klimat- 

och bioenergispecialist, Skogsstyrelsen. 

10:55-11:05 Bensträckare, fruktutdelning 

11:05-11:45 VATTNET. Ett varmare klimat påverkar vattnet, från källa till hav, och 

vattenekosystemen på många olika sätt. Hur följer vi arbetet mot en hållbar 

förvaltning av vatten och hav när referenserna flyttas och ekosystemen 

förändras? 

Talare: Stina Drakare, koordinator för program Sjöar och vattendrag samt 

forskare vid inst. för vatten och miljö, SLU, och Anna Gårdmark, 

professor vid inst. för akvatiska resurser, SLU. Moderator: Irene Bohman, 

vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns 

vattendistrikt. 

11:45-12:00 VATTNET KOMMER. Förstå. Acceptera. Agera. Alla måste bidra i 

arbetet med klimatanpassningen. Hur kan konstnärliga metoder kan 

användas för vidgad kunskapsspridning och diskussion? Introduktion till 

utställningen "Vattnet kommer", som lyfter frågan om stigande havsnivåer.  

Talare: Carola Wingren, professor vid inst. för landskapsarkitektur, 

planering och förvaltning, SLU. 
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12:00-13:30 Lunch i foajén/fiket utanför Audhumbla och tid att gå i utställningen 

Vattnet kommer, Ulls hus, vid Servicecenter. 

13:30-14:10 ARTMÅNGFALDEN. Ett förändrat klimat bidrar till ytterligare 

påfrestningar och nya risker för artmångfalden. Hur påverkar det arbetet 

med att vända trenden med minskande artmångfald? 

Talare: Lena Tranvik, programchef Naturvård vid Artdatabanken, SLU, 

och Jörgen Wissman, forskare vid CBM. Moderator: Jan Terstad, chef 

skog och naturvård, Naturskyddsföreningen. 

14:10-14:15 Teknisk paus 

14:15-14:55 MÄNNISKAN. Klimatförändringarna är här och kunskapen växer om vad 

dessa förändringar innebär. Hur hanteras forskarnas kunskap i samhället 

och av enskilda människor och varför hanteras den som den gör? Vad 

bidrar till förändrade perspektiv, livsstilar och produktionsformer? Vilken 

roll spelar byråkratin i en situation som ställer krav på snabb förändring? 

Kan breddning från miljömål till hållbarhetsmål göra skillnad?  

Talare: Tuija Hilding Rydevik, professor SLU och chef för CBM, och 

Lotten Westberg, forskare vid inst. för stad och land. Moderator: Carola 

Winberg, professor vid inst. för landskapsarkitektur, planering och 

förvaltning. 

14:55-15:30 Mingelpaus med kaffe och kaka i posterutställningen 

15:30-16:00 Paneldiskussion. Vad är universitetets roll i klimatarbetet i framtiden? 

Vilka möjligheter ger breddningen från miljömål till hållbarhetsmål?  

Medverkande: Irene Bohman, vattenvårdsdirektör för Vattenmyndigheten 

för Södra Östersjöns vattendistrikt, Hillevi Eriksson, klimat- och 

bioenergispecialist, Skogsstyrelsen och Jan Terstad, chef Skog och 

naturvård, Naturskyddsföreningen. 

Moderator: Kevin Bishop, vicerektor SLU. 

16:00-16:30 Avslutning och eftermingel. 

---------------------- 

Dokumentation från dagen kommer att göras tillgänglig via 

www.slu.se/klimat2017.  

#klimat2017, #miljöanalys20, #slu40 

 

 

 

 


