Program
Frukostseminarium

Eftermiddagsseminarium

07.30 – 08.00 Frukost och mingel
med besökare och skogsexperter.

16.30 – 17.00 Öl och smörgås samt
mingel med besökare och skogsexperter.

08.00 – 09.00 Tre miniseminarier
med experter från Stora Enso Skog
och Areal:
•S
 kogen byter ägare: generationsskifte i praktiken
• Äga skog på distans
• Skogsråvaran i framtiden
09.00 – 09.30 Mingel, rådgivning och
erfarenhetsutbyte fortsätter efteråt för
den som vill.

17.00 – 18.00 Tre miniseminarier
med experter från Stora Enso Skog
och Areal:
• Skogen byter ägare: generationsskifte i praktiken
• Äga skog på distans
• Skogsråvaran i framtiden
18.00 – 18.30 Mingel, rådgivning och
erfarenhetsutbyte fortsätter efteråt för
den som vill.

Anmäl dig idag med bifogat svarskort eller på storaensoskog.se/seminarium

Tid & plats

Vi ses!

Välkommen till
ett inspirerande
seminarium om din
framtid med skogen!

www.storaensoskog.se/seminarium

Vi kommer till en plats nära dig under mars månad.
Du väljer det seminarium som passar dig bäst!

Göteborg
Plats: Hotell Radisson Blu, Södra Hamngatan 59
Tid: 8 mars kl. 16.30 – 18.30

Karlstad
Plats: Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22
Tid: 9 mars kl. 07.30 – 09.30 och kl. 16.30 – 18.30

Stockholm
Plats: Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21
Tid: 10 mars kl. 07.30 – 09.30 och kl. 16.30 – 18.30

Stora Enso Skog AB
Besöksadress:
Åsgatan 22
791 80 Falun

Telefon växel:
01046-40 000
storaensoskog.se

Vi bjuder på inspiration,
fakta, råd och nyheter.
Och något gott att äta.
Årets seminarium från Stora Enso Skog har
fokus på att sköta skogen på distans, och vad ett
generationsskifte innebär för dig och dina närmaste.

Generationsskiften i praktiken

Under seminariet gör vi även några väl valda djupdykningar i aktuella ekonomiska och skogliga frågor.
Slutligen gör vi en resa in i framtiden och ser vad den
har att bjuda på i den skogliga världen.
Du som besökt något av våra seminarier tidigare
kommer att känna igen dig i den trevliga atmosfären, de
intressanta ämnena och möjligheterna till fördjupning.
Som vanligt bjuder vi också på något gott att äta.
Seminariet är givetvis helt kostnadsfritt.
Antal platser är begränsat. Anmäl dig redan idag på
storaensoskog.se/seminarium

• Möt skogsexperter
• Nyheter om
skogsskötsel
• Dela erfarenheter
med andra skogsägare
• Råd och tips
• Skogsråvaran i
framtiden

Det finns många frågor att besvara inför en eventuell överlåtelse. Vem ska ta över? Samägande eller kanske klyvning? Gåva
eller köp, eller en kombination av båda? Hur ska skiftet gå till?
Hur blir det med den fortsatta driften? Under seminariet kommer
experter från rådgivningsbyrån Areal att gå igenom vilka möjligheter och fallgropar som finns vid ett generationsskifte för att göra
det ekonomiskt gynnsamt både
ur överlåtarens och den tillträdandes perspektiv. Vi bjuder på tips
och råd kring vad man bör tänka på inför överlåtelsen, och hur man går vidare efteråt.

Areal är en rådgivningsbyrå med inriktning
på skogsbruk och jordbruk.

Äga skog på distans

Framtidens supermaterial
växer redan i våra skogar
Trä är en helt fantastisk råvara. Visste du att allt som idag tillverkas av olja i framtiden
kan tillverkas av trä? Det kan till exempel handla om flygplan, bildskärmar och kläder.

Drygt en tredjedel av alla Sveriges skogsägare bor på
annan plats än där skogen finns. Men skogen kan ändå
vara nära,tack vare värdefulla och lättillgängliga hjälpmedel. Med hjälp av digitala tjänster och pålitliga partners
är det numera praktiskt möjligt att bedriva ett aktivt
skogsbruk när du har ett annat jobb att sköta och bor en
bit från fastigheten. Vi ger dig de bästa tipsen och råden
kring hur du bedriver ett skogsbruk på distans.

Du äger en del av det gröna guldet!
Möjligheterna för hur vi använder skogsråvaran i framtiden
är oändliga och på seminariet får du ta del av några av dem.
Branschen är inne i en stor och spännande förändringsprocess och vi ger dig en inblick i forskning, innovation och
framtida produkter där skogsråvaran kommer att
ha en självklar plats.

Talare: Fredrik Granath, Marknadschef Stora Enso Skog

Talare: Lars Axrup, Stora Enso Research Centre

