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NordGen Skog
– till nytta för skogarna i Norden

NordGen Skog är ett nordiskt samarbetsorgan med fokus på skogsföryngring, frö- och plantproduktion och genresurser.

NordGen - Nordiskt Genresurscenter - är en
nordisk institution för bevarande och hållbart nyttjande av växter, husdjur och skog.
Samarbete om bevarande av genetiska
resurser för mat och lantbruk i Norden har
pågått i mer än 30 år. NordGen bildades den
1 januari 2008 efter en sammanslagning
av Nordiska Genbanken, Nordisk Genbank
Husdyr och Nordiska skogs-brukets frö- och
plantråd.
NordGen finansieras av Nordiska
Ministerrådet.

Kontakt
NordGen Skog
att. Kjersti Bakkebø Fjellstad
Tel: +47 90 50 66 61
E-post: kjersti.fjellstad@nordgen.org
www.nordgen.org/skog

NordGen Skog har i uppdrag att arbeta med bevarande och hållbart nyttjande av skogens genresurser. Vi vill vara ett forum för forskare, beslutsfattare och personer som arbetar praktiskt med skogsgenetik, frö, plantor
och skogsföryngring, och vill främja kunskapsöverföringen mellan dessa
grupper. NordGen Skog delar ut stipendier, initierar forskning och diskuterar frågor med nordiskt fokus.
Vårt huvudmål är att bidra till etablering av bästa möjliga nordiska skogar
inför framtiden.
Nordisk mötesplats
Vi för samman människor genom våra konferenser, temadagar, seminarier
och andra möten, men även genom vårt övriga informationsarbete gentemot fackfolk och allmänhet.
NordGen Skog anordnar årligen en nordisk konferens och två temadagar.
Genom presentationer, diskussioner och exkursioner har deltagarna möjlighet att utöka sin kompetens inom skogsföryngring och förvaltning av
skogliga genresurser.
Organisation
Arbetet i NordGen Skog sker i två enheter där samtliga nordiska länder
representeras (Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island):
- Rådet för skoglig föryngring planerar den utåtriktade verksamheten,
utvecklar information om föryngringsfrågor och diskuterar frågor som är
aktuella för nordiskt skogsbruk.
- Arbetsgruppen för genresurser säkrar samarbetet kring genbevarande
och ett bärkraftigt nyttjande av skogsträdens genresurser i Norden.
Ordförandeskapet växlar mellan medlemsländerna.
Sekretariatet för NordGen Skog är förlagt till Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i Ås, Norge.
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NordGen Forest

– for the benefit of Nordic forests

NordGen Forest is a Nordic body dedicated to forest regeneration, plants,
seed and genetic resources.

NordGen – the Nordic Genetic Resource
Center – is a Nordic organisation dedicated
to safeguarding and sustainable use of cultivated plants, farm animals and forest trees.
The Nordic countries have been co-operating
for more than 30 years on conservation of
genetic resources. NordGen was established
in January 2008 as a result of a merger between the Nordic Gene Bank, the Nordic
Gene Bank Farm Animals and the Nordic
Council for Forest Reproductive Material.
NordGen is mainly financed by the Nordic
Council of Ministers.

The mandate of NordGen Forest is to address conservation and sustainable use of forest genetic resources, by being a forum for researchers,
practitioners and managers working on forest genetics, seeds, planting
stock and regeneration, and by facilitating the flow of scientific information and knowhow between these groups. We award scholarships, initiate
research and discuss issues of common Nordic interest.
Our main goal is to contribute to the establishment of the best possible
Nordic forests for the future.
Nordic meeting place
We connect people in conferences, thematic days, seminars and meetings,
as well as through our information and public awareness work.
NordGen Forest hosts a conference and two thematic days annually.
Through presentations, discussions and excursions the conferences and
thematic days increase the general level of competence in the field of forest
regeneration and genetic resources management.
Organisation
NordGen Forest consists of two units, each with members from all the Nordic countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark and Iceland):

Contact
NordGen Forest
att. Kjersti Bakkebø Fjellstad
Phone: +47 90 50 66 61
E-mail: kjersti.fjellstad@nordgen.org
www.nordgen.org/forest

- Forest Regeneration Council members exchange information on regeneration issues, discuss topics of interest for Nordic forestry and plan coming
events.
- Working Group on Genetic Resources ensures cooperation in conservation and use of forest genetic resources across the Nordic countries.
The chairmanship circulates among the member countries.
The secretariat of NordGen Forest is located at the Norwegian Institute of
Bioeconomy Research (NIBIO) in Ås, Norway.
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