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Klimat & tropisk skog

i ett Nord/Syd-perspektiv
- ett seminarium om avskogningens roll i klimatförhandlingarna

Skövlingen av tropisk skog är ett enormt problem i klimatsammanhang. Beräkningar
visar att den står för omkring 20 procent av de globala växthusgasutsläppen. Detta
har föranlett en diskussion kring att inkludera mekanismer för minskade utsläpp av
växthusgaser från avverkning och utarmning av skog i utvecklingsländer - Reduction
of Emission from Deforestation and Degradation (REDD) - i de vidare klimat-
förhandlingarna inom FN.

Avskogning påverkar dock inte bara klimatet, utan också ursprungsbefolkningars
och lokala samhällens rättigheter och livsmiljöer samt den biologiska mångfalden
i negativ riktning. Detta öppnar för att avskogningsfrågan som en del i internationella
klimatavtal kan ge upphov till både synergieffekter och målkonflikter.

Ett flertal förslag kring hur avskogning ska hanteras inom ramen för klimatsam-
talen har lagts fram av enskilda stater och organisationer. Här finns på samma gång
förhoppningar och oro för vad ett inkluderande av avskogningsfrågor inom ett
kommande klimatavtal skulle innebära för biologisk mångfald, möjligheter för
ursprungsbefolkningars och lokala samhällen att fortsätta bruka skog på ett hållbart
sätt och huruvida det går att hitta lösningar som fungerar både i länder där avskogning
sker i hög takt och i områden där skogen i stor utsträckning fortfarande finns kvar.

En rad frågeställningar ryms inom diskussionen. Ska rikare länder kunna tillgodoräkna
sig utsläppsminskningar genom att ge pengar till regnskogsländer som avstår från
avskogning? Vem ska resurserna tillfalla – stater eller lokala samhällen? Hur kan man
garantera att avskogning inte sker ändå? Dessutom, är diskussionen fokuserad på
symptombehandling utan att adressera de bakomliggande drivkrafterna som ger
upphov till avskogning, och vad krävs för att reducera dessa?

Avskogningsfrågan kommer att vara en av de stora frågorna under klimattoppmötet i
Köpenhamn i december (COP15). Samtidigt är frågan komplex. Miljöförbundet Jordens
Vänner har därför tagit initiativ till ett seminarium för att lyfta denna fråga. Vid
seminariet träffas politiker, forskare inom skogs- och klimatrelaterade områden
och svenska och internationella miljöorganisationer för att diskutera möjligheter
och farhågor, målkonflikter och synergieffekter inom området klimat och tropisk skog.
Vi vill gärna bjuda in er att delta på detta seminarium.

Välkomna!

Tid: onsdagen den 13 maj 8.30-15.30
Plats: Folkuniversitetet, Kungsgatan 45, Stockholm
Anmälan till: registrering@mjv.se, senast den 27 april

Deltagare bjuds på lunch och kaffe under dagen.
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Program

8.30 Ankomst och registrering

9.00 Välkomsthälsning

9.15 Mats Olsson – SLU, Mark och Miljö
Skogen – kolsänka eller källa? Hur ser kunskapsläget ut idag när det gäller relationen
mellan skog och klimatpåverkan och finns det andra kolkällor som kan vara väl så
betydande att beakta i klimatavtalsförhandlingar?

9.45 Martin Persson – Chalmers, Göteborgs Universitet
Skogen i klimatförhandlingarna. Vilka förslag ligger på bordet och vilka är de stora
knäckfrågorna? Hur diskuteras risken för läckage, skogsdegradering och återplan-
tering?

10.15 Paus

10.45 Lisa Westholm – Handelshögskolan Göteborgs Universitet
Vilka förslag för utformning av ett system för att inkludera tropisk skog i kommande
klimatavtal har lagts fram och hur kan dessa komma att påverka möjligheten till en
hållbar utveckling i regnskogsländer? Analyser från en rad av de pilotprojekt som hittills
har genomförts utifrån en kommande rapport.

11.15 Bård Lahn – Norges Naturvernforbund
Hur ser norska miljöföreningar på Norges agerande inom området?

11.45 Clarissa Abreu – Friends of the Earth Brazil, Amigos da Terra
REDD for the poor? Kan ursprungsbefolkning och lokala samhällen gynnas av REDD
eller kommer deras rättigheter i kläm om skogen blir en handelsvara? Vilka
erfarenheter finns från de pilotprojekt som just nu pågår?

12.15 Lunch

13.00 Kajsa Lindqvist – Miljöförbundet Jordens Vänner
Är REDD rätt sätt att adressera avskogningen på? Vilka andra vägar finns att gå?

13.30 Klas Österberg - Naturvårdsverket
Hur ser den svenska regeringen på skogen som en del i kommande klimatavtal? Hur
ser man på frågor kring återplantering, ursprungsbefolkningars rättigheter och
utsläppshandel mm?

14.00 – 15.30 Paneldebatt
Samtliga tidigare talare medverkar.


