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Bättre träd med förädling och modern genteknik  
 
Tid Torsdag 19 april 2012, kl 13.00–16.00 
Plats Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Wenströmsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm 
Anmälan Senast den 13 april via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Gun Askerö, tel 08-54 54 77 12) 
Avgift Avgiftsfritt 
Frågor Innehåll: Bo Carlestål, bo.carlestal@ksla.se, tel 08-54 54 77 07, 070-661 14 71 

               Magnus Breidne, magnus.breidne@iva.se, tel 08-791 29 07 
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309 

 
 
 
 
I ett globalt perspektiv ökar efterfrågan på skogsråvara hela tiden och kommer troligen att fortsätta 
göra så under överskådlig framtid. Framgent ska skogen inte bara möta en växande befolknings 
efterfrågan på pappersmassa och sågtimmer utan också ge ett allt större bidrag till bioenergi, 
biodrivmedel och nya material som ersätter plast, stål, betong, etc. På grund av behovet av mark 
för livsmedelsproduktion så kommer troligen inte mer mark att bli tillgänglig för skogsproduktion. 
För att kunna möta den ökade efterfrågan kommer vi istället att bli tvingade att producera mer 
skog på samma eller mindre areal än idag om ytterligare mark tas i anspråk för annat än skogs-
produktion. Förhoppningsvis kan växtförädling och bioteknik aktivt bidra till att lösa denna 
problematik.  
 
Vid seminariet presenteras hur arbetet med skogsträdsförädling bedrivs idag och vilka vinster som 
uppnåtts men också vilka nya tekniker som finns tillgängliga nu och i framtiden för att snabbare 
erhålla förädlingsvinster. En annan aspekt som kommer att tas upp är hur vi ska ställa oss till 
eventuella risker med en utökad användning av förädlat material framställt med såväl traditionella 
som nya tekniker. 
 
 
 
Välkomna! 
 
 
 

Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
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Professor och VD 
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Moderator  Elisabet Salander Björklund, VD Bergvik Skog AB 
 
13.00 Välkomsthälsning 

Moderator Elisabet Salander Björklund, VD Bergvik Skog AB 
 

13.10 Det svenska trädförädlingprogrammet 
Bengt Andersson, professor, Skogforsk  
 

13.35 
 

Högförädlade plantor from somatisk embryogenes 
Sara von Arnold, professor, SLU 
 

14.00 Skogsbioteknikens möjligheter för framtida förädling 
Ove Nilsson, professor, SLU 
 

14.25 Kaffe 
 

15.00 Korta reflektioner 
Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen 
Stefan Jansson, professor, Umeå universitet 
 

15.25 
 

Diskussion – hur kommer framtidens trädförädling och användningen av 
förädlade träd att se ut? 
 

16.00 Avslutning 
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