
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. 
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Tekniska produkter från biomassa – Hur långt har 
vi kommit? 
 
Tid Onsdag 24 oktober, kl 09.30–16.00 (registrering och kaffe från kl 09.00) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 17 oktober via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 19 oktober, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Avgift 500 Kr, studenter och ledamöter 200 kr 
Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel 08-54 54 77 07, 0706-611 471 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se ,tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309 
Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 
 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond 

 
 
 
 
Omställningen mot en biobaserad ekonomi pågår och strategier utvecklas globalt, inom EU och 
nationellt. Idag utgör bioenergi en viktig del i det svenska energisystemet och drivs av olika 
styrmedel. Parallellt med denna utveckling ökar också det kommersiella intresset för tekniska 
produkter baserade på bioråvara, trots avsaknaden av motsvarande styrmedel. Vad driver denna 
utveckling, vilka är förutsättningar för att nya tekniska produkter ska bli en viktig del i svensk 
skogsindustri och inom svenskt jordbruk och hur långt har vi kommit i denna utveckling?  
 
Dessa och många fler frågor kopplat till omställningen mot en biobaserad ekonomi med fokus på 
nya och innovativa produktionssystem för tekniska produkter kommer att belysas och diskuteras 
vid detta heldagsseminarium. Kom och lyssna och diskutera dessa framtidsfrågor som är viktiga 
för den svenska jordbruks- och skogsnäringen för att bibehålla och stärka den framtida konkurrens-
kraften. 
 
 
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 
Tekniska produkter från biomassa – Hur långt har vi 
kommit? 
Onsdag 24 oktober 2012 
 
Moderator Annika Åhnberg, ordförande Kommittén för hållbar utveckling, KSLA 
 
09.30 Välkomna 

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD 
09.35 Inledning 

Erik Herland , KSLAs energikommitté och dagens moderator Annika Åhnberg 
09.40 En biobaserad samhällsekonomi – varför, när och hur? 

Sara Österman, chef för forskningsenheten, Formas 
10.00 En framtidsvision – Ekoportal 2035 

Jan Lagerström, forskningsdirektör, Skogsindustrierna 

10.20 Jorden kan ge mycket mer än bara mat och öppna landskap 
Sten Stymne, professor, SLU 

10.40 Förutsättningarna för en biobaserad plastindustri i Sverige, EU och globalt 
Lena Lundberg, Plast- & Kemiföretagen 

11.00 Diskussion  

11.30 Lunch  
12.30 Hur villig är industrin att ställa om? 

Lars Coenen, universitetslektor, Lund universitet 
12.50 Om Södras satsning på produktion av textilråvaror m.fl. tekniska produkter 

Mikael Alfridsson, teknisk direktör, Södra Cell 
13.10 Vi gör mer av trädet! Högförädlade produkter med stark miljöprofil! 

Kristina Elg Christoffersson, forskningschef, Domsjö Fabriker  
13.30 Kaffepaus 

 

13.50 När blir åter biomassa basen för Perstorps kemiråvaror? 
Bo Häggman, Director Market Development, Perstorps Bioproducts,  

14.10 Vad mer än drivmedel från tallolja? 
Lars Stigsson, VD, KIRAM 

14.30 Avslutande paneldiskussion  
där alla föredragshållare samt Stefan Cairén från Näringsdepartementet medverkar och 
diskuterar utvecklingens drivkrafter och hinder, bl a behovet av styrmedel som en 
koldioxidskatt på fossil råvara till kemisk tekniska produkter  

16.00 Avslutning 

 


