
 

 

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 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Så vaskar vi fram det gröna guldet 
 

 

Tid Fredag 27 februari, kl 09.30-12.00 (registrering och kaffe från kl 09.00) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 25 februari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Avgift Seminariet är kostnadsfritt 

(avbokning måste ske senast den 25 februari, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel 08-54 54 77 07, 070-661 1471 

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 Carl Fredrik von Horns Stiftelsen 

 

 
KSLA:s Kommitté för energifrågor bjuder in till ett halvdagsseminarium för att diskutera hur EU:s 

regelverk för hållbar produktion av biomassa bör utformas för att utveckla europeiskt jord- och skogsbruk 

och skapa förutsättningar för en stark bioekonomi.  

 

Sverige har stora areella tillgångar och en resurseffektiv skogsnäring som är en hörnsten i ekonomin och 

skapar sysselsättning i hela landet. Här ses bioenergin – vårt största energislag – som ett naturligt och 

hållbart val. Inom EU finns dock en oro för att en ökad bioenergianvändning kan få negativa miljö-

konsekvenser och drabba befintlig industri samt en framtida bioekonomi negativt. För närvarande utreds 

möjligheten att politiskt styra användningen av biomassa genom reglering av vilken råvara och teknik som 

får användas till vad. Hur kan vi hållbart öka produktion och uttaget av biomassa och nå visionen om en 

bioekonomi? Hjälper eller stjälper det pågående lagstiftningsarbetet möjligheten att nå visionen?  

 

Kom och lyssna till Pierre Schellekens, biträdande kabinettschef på Energi- och klimatdirektoratet, berätta 

om EU-kommissionens arbete och Nils Torvalds, ledamot av Europaparlamentet och parlamentets 

huvudrapportör i ILUC, berätta om det pågående arbetet i parlamentet. Medverkar gör också en panel 

bestående av bl.a. Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna, Gunnar Olofsson, ordförande Svenska 

Bioenergiföreningen, SVEBIO, Anders Fröberg, ordförande Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, 

IKEM, Mårten Larsson, skogsdirektör Skogsindustrierna och Ulf Svahn, VD, Svenska Petroleum och 

Biodrivmedel Institutet. Moderator för dagen är Annika Åhnberg, akademiledamot KSLA.  

 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Så vaskar vi fram det gröna guldet 
 
Fredag den 27 februari 2015 
 

 

Moderator Annika Åhnberg, akademiledamot, KSLA 

 

 

09.00 Samling och registrering 

 

09.30 Välkomna 
Bo Andersson, vice preses KSLA 

Ann-Segerborg-Fick, ordförande KSLA:s energikommitté 

 

09.50 Så främjar vi hållbar biomassa i EU 
Pierre Schellekens, biträdande kabinettschef, Energi- och klimatdirektoratet 

 

10.10 ILUC hot eller möjlighet 

Nils Torvalds, ledamot av Europaparlamentet och parlamentets huvudrapportör i ILUC, 

(Indirect Land Use Change impacts of biofuels/Biodrivmedel och indirekt förändrad 

markanvändning) 

  

 

10.30 Kaffe 

 

10.50 Panelsamtal 

Sven-Erik Hammar, ordförande, LRF Skogsägarna 

Gunnar Olofsson, ordförande, Svenska Bioenergiföreningen, SVEBIO  

Anders Fröberg, ordförande, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, IKEM 

Mårten Larsson, skogsdirektör, Skogsindustrierna 

Ulf Svahn, VD, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, SPBI.  

 

11.55 Summering  

 

12.00 Avslut 
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