
 

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. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

Seminarium 
 

Skogsnäringens värdekedjor 
 – definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden 
 
Tid Tisdagen den 26 november 2013, kl 09.30–14.30 (registrering och kaffe från 09.00) 
Plats KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den19 nov via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 21 nov, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Avgift Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. 
Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel 08-54 54 77 07 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 
 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns Fond och  
Stiftelsen Oscar af Ugglas minnesfond. 

 
 
De flesta är övertygade om att skogsnäringen har mycket mer att ge, men för detta krävs 
värdeskapande förnyelse. För att närmare undersöka möjligheterna har en grupp med koppling till 
IVA och KSLA (Kommittén för skoglig teknik och logistik) fört rundabordssamtal om skogs-
näringens värdekedjor. Centrala frågeställningar har varit hur befintliga värdekedjor fungerar och 
kan utvecklas samt hur nya kan skapas.  
 
Vid detta seminarium, som arrangeras i samarbete med IVA Avd. VIII, redovisas resultaten från 
det arbetet. Seminariet tar upp skogsnäringens situation, värdekedjebegreppet och möjligheter att 
utveckla samt ta fram nya produkter ur skogsråvara. Vi kommer även att redogöra för hur man i 
Kanada på ett ambitiöst sätt angripit dessa frågor.  
 
Avslutningsvis vill vi diskutera hur arbetet kan drivas vidare, på vilken nivå, med vilka aktörer och 
med vilken finansiering. 
 
Seminariet vänder sig till alla som vill bidra till utvecklingen av skogsnäringens värdekedjor; 
företrädare för industri och skogsbruk, energiföretag, FoU-organisationer, forskningsfinansiärer 
och beslutsfattare.   
 
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 
 

Skogsnäringens värdekedjor 
– definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden  
 
Tisdagen 26 november 2013 
 
 
Moderator Lennart Rådström, ordförande Kommittén för skoglig teknik och logistik 
 
09.00 Samling och registrering 
09.30 Välkomna 

Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA 
09.35 Introduktion till dagens seminarium 

Lennart Rådström, ordförande Kommittén för skoglig teknik och logistik 
10.00 Situationen för svensk skogsnäring 

Lennart Rådström, ordförande Kommittén för skoglig teknik och logistik 
10.20 Ett kanadensiskt initiativ, vad kan vi lära? 

Magnus Thor, sekr. Kommittén för skoglig teknik och logistik 

10.40 Värdekedjan Skog – industri 
Gert Andersson, programchef och Lars Wilhelmsson, SkogD, Skogforsk 

11.05 Värdekedjan Biobaserat byggande 
Per-Erik Eriksson, sektionschef, SP Trä 

11.35 Vilka processer krävs för tillverkning av framtidens pappers- och 
kartongprodukter? 
Daniel Söderberg, docent, Innventia 
 

12.00 Lunch 
 

13.00 Värdekedjan Energi från skogsråvara 
Rolf Björheden, programchef, Skogforsk 

13.25 Nya värdekedjor: Biokompositer och andra nya produkter från skogsråvara 
Lars Berglund, professor, Director Wallenberg Wood Science Centre, KTH 
 

13.50 Slutdiskussion 
 

14.15 Slutsatser och förslag 
 

14.30 Avslutning, kaffe 
 
 


