
Slutseminarium Life Taiga

Den 15–17 september arrangerar projekt Life-Taiga sitt slutseminarium 
efter nästan sex års erfarenheter av storskalig naturvårdsbränning på 
nationell nivå. 

Projektet är ett samarbete mellan 14 länsstyrelser inom ramen för Life. Naturvårds-
verket är en stor medfinansiär. För den som vill ha hela bakgrunden kring Life Taiga 
så rekommenderas denna sida: http://www.lifetaiga.se/

Tanken med seminariet i fråga är att sprida kunskap om våra erfarenheter och lärdo-
mar från Life Taiga, men också blicka ut och se hur ett antal andra länder på norra 
halvklotet resonerar kring och arbetar med naturvårdsbränning. Ni finner nedan 
ett preliminärt program. Vi reserverar oss även för ändringar kopplat till situationen 
kring Corona. 

Seminariet kommer att genomföras på Vildmarkshotellet i Kolmården: 
https://www.kolmarden.com/nya-vildmarkshotellet

Sista anmälningsdag är 12 juni 2020 och anmälan görs till Niclas Bergius via e-post: 
niclas.bergius@lansstyrelsen.se

Glöm inte att uppge behov av specialkost eller eventuella allergier i er anmälan!



Tisdag 15 september
10.00 Kaffe och registrering
11.00 Konferensen startar. Bakgrund kring Life Taiga och genomgång av projektets upp-
nådda resultat och erfarenheter
12.30 Lunch
13.30 Naturvårdsbränning i USA. Carl Seielstad, Professor – Fire Science and Manage-
ment WA Franke College of Forestry & Conservation – CHCB441 University of Montana
15.00-15.30 kafferast
15.30 Vildbränder och naturvårdsbränning i Ryssland. Dr Sergei Verkhovets. Siberian State 
University of Science and Technology Krasnoyarsk city, Siberia, Russia.
16.30 Planer för och behov av naturvårdsbränningar i Norge. Gunnar Kjærstad, Miljødirek-
toratet
17.15-17.40 Genomgång av onsdagens fältbesök.

19.00  konferensmiddag

Onsdag 16 september
En hel dag i fält där besök kommer att ske i flera områden som bränts inom ramen för Life 
Taiga. Tack vare Kolmårdens placering så kan vi utan för långa transporter besöka objekt 
brända av både Länsstyrelsen i Östergötlands län samt Länsstyrelsen i Södermanlands 
län. Detaljschema för denna dag presenteras längre fram.
Och givetvis är det kläder efter väder som gäller.

Torsdag 17 september
08.00 Föredrag. Naturvårdsbränning i Finland. Henrik Lindberg från det finska naturvårds-
bränningsprojektet Light & Fire LIFE
09.00 Situationen för naturvårdsbränning i Lettland. Namn på föreläsare presenteras längre 
fram
09.45-10.15 kafferast
10.15 Planer för och behov av naturvårdsbränningar i Danmark. Peter Friis Møller, De Na-
tionale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
11.00 Summering och tid till förfogande.
12.00 Lunch

Program


