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Arrangemang av CNDS i samarbete med MSB

FORUM FÖR NATURKATASTROFER

NATUROLYCKOR OCH  
KLIMATANPASSNING
– SKADOR OCH KOSTNADER FÖR INTRÄFFADE 
NATUROLYCKOR OCH NATURKATASTROFER



Forum är en mötesplats för kunskapsutbyte 
och dialog kopplat till naturolyckor och naturka-
tastrofer samt anpassningen av Sverige till ett 
förändrat klimat. Eventet vänder sig till besluts-
fattare och yrkesverksamma vid myndigheter, 
länsstyrelser, kommuner, företag och frivilligor-
ganisationer samt till forskare och doktorander. 
Forum arrangeras nu för femte gången och har 
över åren bidragit till meningsfulla diskussioner 
och förstärkta nätverk. I år arrangeras Forum av 
Centrum för naturkatastroflära (CNDS) i samar-
bete med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) och kommer att fokusera på 
följande frågor:

• Vad är samhällets skador och kostnader för 
naturolyckor och naturkatastrofer? 

• Hur kan vi använda data och varandras  
erfarenheter för att minska samhällets sårbar-
heter för naturolyckor och naturkatastrofer?

I årets Forum för naturkatastrofer diskuteras 
samhällets skador och kostnader för katastrofer 
från ett globalt till ett lokalt perspektiv. Vi kom-
mer att diskutera tillgång till data, metodik för 

användande av data, och hur data kan och får 
användas. Dagen tar också upp frågor om vem 
som bär ansvaret för olika skadeförebyggande 
åtgärder och hur vi kan lära oss av varandra och 
förstärka samarbetet mellan olika aktörer.

Varmt välkommen att anmäla dig nu!  
Sprid gärna inbjudan till kollegor och andra  
kontakter som kan vara intresserade av att 
medverka.

FORUM FÖR  
NATURKATASTROFER 
EN MÖTESPLATS FÖR OSS SOM VILL MINSKA RISKERNA FÖR  
OCH KONSEKVENSERNA AV NATUROLYCKOR OCH NATURKATASTROFER.

Datum och plats

15 november 2018, Karlstads universitet  

Anmälningslänk: forum2018.axacoair.se

Programmet hålls huvudsakligen på svenska, 
men med några inslag på engelska. Delta-
gandet är kostnadsfritt och inkluderar fika och 
lunch, men anmälan krävs. Sista anmälnings-
dag är den 31 oktober 2018.

Kontakt och mer information:

Stephanie Young, 072-974 85 14  
stephanie.young@fhs.se 
www.cnds.se
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