
 

 

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 
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Framtiden växer på träd!  
Råvaruförsörjning och teknikutveckling – skogsråvara för energi 
 

Tid Måndag den 17 november 2014, kl. 12.30–16.30 (registrering och lunch från kl 11.30) 

Plats KSLA, Drottninggatan 95 B,  Stockholm 

Anmälan Senast den 10 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 13 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 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond 

 

 

Ett seminarium för att belysa råvarufrågorna inom skog kopplat till det politiska klimatet för 

förnybara råvaror till energianvändning.  

 

Skogen är råvarubasen för sågverksbranschen, för massa-och pappersindustrin, för fasta 

skogsbränslen och i allt större utsträckning för tillverkning av biodrivmedel, men även kemikalier, 

plaster, textilier m m. Hur mycket som kan användas beror på tillgången till lämplig skogsråvara 

och på utvecklingen av de olika marknaderna samt den tekniska och ekonomiska utvecklingen i 

fråga om tillverkning av de olika produkterna.  

 

Läget på marknaderna förändras på kort- och lång sikt och eftersom de är starkt sammanvävda så 

får en förändring inom en bransch direkt inverkan på de andra branscherna. Exempelvis är såväl 

massabruk som sågverk betydelsefulla leverantörer av skogsbiprodukter till energisektorn 

samtidigt som energisektorn i sig är en direkt konkurrent om råvaran. I framtiden kan 

energisektorn och drivmedelsproduktion komma att konkurrera – eller samverka – om råvaran. 

Prisbilden på andra energiråvaror inverkar direkt på branschens efterfrågan på skogsbränslen, etc.  

 

Energibranschen är i hög grad beroende av miljöpolitiska beslut på internationell och nationell 

nivå. Under de senaste åren har flera händelser av stor betydelse inträffat som påverkar 

förutsättningarna för de biobränsleplaner som var aktuella för bara några år sedan. 

 
 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Framtiden växer på träd!  
Råvaruförsörjning och teknikutveckling – skogsråvara för energi 
 

Måndag den 17 november 2014 
 

Moderator Björn Leifland, Lantbrukarnas Riksförbund 
 

11.30 Samling samt inledande lunch 

12.30 Potentialer från skogen 

- Råvarupotential i skog och alternativa marker samt teknik- och logistikutmaningar 

Mia Iwarsson Wide, programchef Skogsbränsle, Skogforsk 
 

Sly i landskapet - en förbisedd energiresurs? 

Torgny Lind, Skoglig Doktor, Sveriges lantbruksuniversitet 

Framtida utveckling för värme och kraftvärme 

- Hur ser energibranschen på användning av skogsbränslen? 

Raziyeh Khodayari, ansvarig för bränsletillförsel och miljö, Svensk fjärrvärme 
  
Nya produkter från skogsråvara 

- Vad kan vi göra av skogsråvaran och hur gör vi det? 

Birgit Backlund, Senior Research Manager, Innventia 
 

Genetisk modifiering av skogsträd 

- Produktion av gröna kemikalier från skogsråvara 

Hannele Tuominen, Senior Lecturer, Umeå Universitet 
 

Strategisk forskning och innovation för skogsindustrins framtid 

Presentation av Skogsindustrierna arbete samt planerna i den strategiska forskningen,  

Jan Lagerström, forskningsdirektör, Skogsindustrierna 

 Presentation av rapporten ”Så bra kan det bli” från Skogsindustrierna 

Marianne Svensén, direktör enheten bransch- och marknadsanalys, Skogsindustrierna 

14.40 Kaffe 

15.10 Reflektion samt paneldiskussion med aktörer från berörda parter; 
 

En marknadsaktör från råvarusidan – Sveaskog 

Lena Bruce, affärsutvecklare, Sveaskog 
 

Två marknadsaktörer från producentsidan  

Per Kallner, R&D Manager Biomass Utilization, Vattenfall – Värme 

Sören Eriksson, Senior Manager, Preem - Drivmedel 
 

En representant från miljörörelsen 

Jonas Rudberg, sakkunnig skog, Sveriges Naturskyddsförening, SNF 

 

En representant från familjeskogsbruket 

Sven Erik Hammar, ordförande, LRF Skogsägarna 

16.30 Avslutning 
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