Höstseminarium med temat
aktuella och framtida luftvårdsfrågor
När: 9 november, kl 13:00 - 15:30
Var: Digitalt (Zoom), länk skickas ut inför mötet
God luftkvalitet är en viktig del av det goda livet. Men plötsliga händelser kan snabbt
ändra det man annars tar för givet. Vid SLFs höstseminarium 2021 tar vi upp två
aktuella exempel, avfallsbranden i Kagghamra och skogsbränder. Vi visar också på
nya rön om att förorenad luft har större inverkan på vår hälsa än vad än vad vi
tidigare antagit.
WHO och EU är två av de viktigaste aktörerna när det gäller att ställa upp riktlinjer
och bindande krav för luftkvaliteten. Vid detta seminarium beskriver vi vad som
närmast är på gång från dem.
Anmälan: Gå via denna länk, eller sök dig fram på www.luftvard.se
Sista anmälningsdag: 7 november
Seminariet är kostnadsfritt

Välkomna!
13:00-13:10 Inledning
Moderator Lennart Frisch, Agenda Enviro AB, Svenska Luftvårdsföreningen.
13:10-13:35 20 års svensk forskning om luftföroreningar visar att vår hälsa påverkas
mer än vad vi tidigare förstått.
Leonard Stockfelt, Göteborgs Universitet
13:35-14:00 Nya riktlinjer från WHO kring luftkvalitet – vad och varför
Bertil Forsberg, Umeås universitet
14:00-14:25 Revidering av EU:s luftkvalitetsdirektiv och framtida miljökvalitetsnormer
Matthew Ross-Jones, Naturvårdsverket
14:25-14:35 Bensträckare
14:35-15:00 Luftföroreningar från skogsbränder – hälsoeffekter idag och med
klimatförändringar
Bertil Forsberg, Umeås universitet
15:00-15:25 Hur och vad mäter man när man inte vet vad man letar efter? Exemplet
sopbranden i Kagghamra.
Michael Norman, Stockholm Luft- och Bulleranalys
15:25-15:30 Summering och avslut

Svenska Luftvårdsföreningen (SLF) är en obunden
intresseorganisation och arenan för dig som i samverkan med andra
aktörer vill utbyta erfarenheter, utveckla din kompetens och ta del av den
senaste kunskapen inom nationellt och internationellt luftvårdsarbete.
SLF erbjuder ett nätverk av yrkesverksamma och andra intresserade
medlemmar med starkt intresse för och kunskap om luftvårdsfrågor.

www.luftvard.se

Bli medlem, medlemskap kostar 300 kronor per år, medlemskap för
forskarstuderande vid högskolor och universitet är gratis.
Gå via denna länk, eller sök dig fram på www.luftvard.se, för att ansöka.

