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Skogsnäringens värdekedjor – rundabordssamtal 
  
Den 22 mars 2013 genomfördes på KSLA ett andra samtal med särskilt inbjudna om skogsnäringens 
värdekedjor. Det hade föregåtts av ett möte på IVA strax innan jul (http://www.ksla.se/wp-
content/uploads/2012/12/121218-Referat-rundabordssamtal.pdf).  
 
Lennart Rådström, KSLA, inledde med en återkoppling till förra samtalet och några reflektioner med 
anledning av ett IVA-seminarium ”Är Kina på väg att bli en skogsindustriell stormakt?”. Avsikten med 
rundabordssamtalen är att hitta frågor av generell natur, där det finns kunskapsfrågor att belysa som 
alla intressenter har anledning att samlas kring. 
 
Därefter diskuterades insatsområden med stor potential att stärka skogsnäringens värdekedjor. Varje 
insatsområde presenterades av någon eller några inledare. Först ut var Gert Andersson, Rolf 
Björheden och Lars Wilhelmsson, samtliga Skogforsk, som talade om värdekedjan Skog – industri. 
Därefter diskuterades olika träkedjor. Anders Grönlund, Luleå Tekniska Universitet, berättade om 
industriell tillämpning av röntgen för optimal produktion av trävaror och om modern teknik för 
skanning. Per-Erik Eriksson, SP Trä, gav en presentation av Smart Housing och Biobaserat byggande.  
Nästa värdekedja att diskuteras var massa och papper, för vilken Stina Blombäck, Billerud Korsnäs 
och IVA:s avd. VIII, inledde diskussionen. Energikedjor presenterades av Rolf Björheden, Skogforsk 
(primära skogsbränslen) och Ann-Segerborg-Fick, Busad (industrins möjligheter som energiproducent 
och –leverantör). Värdekedjor för nya produkter var också en viktig punkt på dagordningen. Lars 
Berglund, chef för Wallenberg Wood Science Center, gav en inspirerande och tänkvärd bild av 
möjligheter och utmaningar för biokompositer och nanocellulosa.  
 
Gruppen kommer att träffas igen under våren/försommaren. Innan dess kommer mindre 
konstellationer att ytterligare arbeta igenom beskrivningar av befintliga och nya värdekedjor i form 
av case, inklusive aktörer och innovationssystem. Dessa bör kompletteras med kommentarer och 
bedömningar om vad som krävs för att utvecklingen ska börja gå i rätt riktning, viktiga systemfel som 
gör att man inte träffar varandra och kommunicerar. Dessa case utgör samlat en förstudie. Gruppen 
kommer även att söka samband med kanadensiska organisationer som genomfört liknande 
utvecklingsarbete med skogsnäringens värdekedjor. 
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