
SVERIGE LIKSOM MÅNGA andra länder står in-
för stora samhällsutmaningar. En av dessa är att 
minska behovet av fossila råvaror för att minska 
utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

”Skogsnäringen driver tillväxt i världens  
bioekonomi” är temat för årets Skogsnärings- 
vecka. För att närma oss den behöver vi  
tillsammans utforska hur skogen ytterligare  
kan bidra till det biobaserade samhället. 

Näringen har en unik möjlighet att förverkliga 
en biobaserad och hållbar ekonomi. Två avgöran-
de faktorer är innovation och visioner. Bioeko-
nomins utveckling är beroende av nytänkande 
och handlingskraft och här har branschen och 
politikerna en nyckelroll. 

 
 

OM SKOGSNÄRINGSVECKAN

Skogsnäringsveckan är den årliga mötesplatsen 
där branschen, politiker och andra intressenter 
möts och diskuterar aktuella frågor som berör 
skogsnäringen. Veckan inleds med det traditions-
enliga Skogsminglet och fortsätter med pris-
utdelning genom H.K.H. Prins Carl Philip samt 
inspirerande seminarier och föredrag.

Välkommen att ta del av spännande dagar!
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Skogsindustrierna

Carina Håkansson  
vd Skogsindustrierna
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” Bioekonomi är ett sätt att leva utan 
att förbruka jordens ändliga resurser.
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Anmäl dig senast den 27 mars genom att registrera dig på skogsnaringsveckan.se

18 organisationer inom skogsnäringen har arrangemang under Skogsnäringsveckan. 

För mer information samt anmälan till övriga aktiviteter, exempelvis slutna årsmöten, se:  
skogsnaringsveckan.se

Reservation för eventuella programändringar. Följ twitterflödet på #snv15

          
NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 
18.00- Skogsmingel
21.00 Välkommen till vår uppskattade mötesplats skogsminglet. 
 Ta chansen att nätverka och träffa kollegor inom branschen.

  Gästtalare kl 19.00: Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen. 

 Lättare mat och dryck. 

NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19
09.40 Inledning 

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna. 

09.45 Skog till nytta för alla – räcker den  
svenska skogsråvaran?     
Skogsstyrelsen

 Vilken världsmarknad möter skogssektorn  
i framtiden?                                                      

10.30 Kaffepaus                                                                       

11.00 Print Power och Two Sides
 Grafiska Företagen
 Trycksaker i vårt digitala samhälle och  

hållbarheten i distributionskedjan inom grafisk 
industri och skogsindustrin.

12.00 Lunch

13.00 En bro mellan forskning och politik
 SamNordisk Skogsforskning (SNS)
 Hur bidrar SNS till att utveckla ett socialt,  

ekologiskt och ekonomiskt hållbart skogsbruk  
och utnyttjande av träråvaran?

13.45 Kaffepaus

14.00 Jämställdhet som branschgemensam strategi
 SLU och Luleå Tekniska Universitet
 Att utveckla hållbara strategier för ett fram- 

gångsrikt jämställdhetsarbete kräver kunskap, 
engagemang och målmedvetenhet. I denna 
paneldiskussion utbyter deltagare från näringsliv, 
myndigheter och akademi sina erfarenheter  
av praktiskt jämställdhetsarbete för ökad  
konkurrenskraft.

15.30 Avslutning

Parallella seminarier 
Arrangeras av SLA

13.30 Lean – en väg till bättre lönsamhet i  
ditt företag

14.30  Kaffepaus

15.00 Future Forests
 Seminarium om den svenska skogssektorns  

förutsättningar idag och utmaningar för  
framtiden.               

15.45  Tacka vet jag Sverige 
Ett seminarium om Zinat Pirzadehs möte  
med det nya landet, arbetslivet, det sociala  
samspelet, språket och det kulturella bagaget.

16.45  Avslutning
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KSLA,  DROTTNINGGATAN 95 B
08.45 Inledning 

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna. 

08.50 Bioekonomi och ekonomiska styrmedel 
Stockholm Resilience Centre  
Den politisk-ekonomiska spelplanen inom  
EU för bioekonomin.

09.45 Bioekonomin; inte starkare än sin  
svagaste länk?   
Stockholm Environment Institute 
Seminarium om bioekonomins kopplingar till  
olika samhällssektorer och vilka möjligheter och 
utmaningar som föreligger för en omställning.                                                                                                            

10.30 Kaffepaus                                                                             

11.00 Skogens spelplan – hur kom vi hit och vart  
är vi på väg?

 Future Forests 
Seminarium om samhälleliga förutsättningar  
för framväxten av den svenska skogssektorn 
under förra seklet samt förändringar och nya 
utmaningar idag.        

12.00 Lunch

13.00 Skogsnäringens värdekedjor – forskning  
och innovation för ökat värdeskapande

 IVA och KSLA  
Svensk skogsnäring står inför ett paradigm- 
skifte från kostnadsfokus till fokus på värde- 
skapande. Seminariet behandlar lärdomar från 
andra branscher, utveckling och optimering  
samt värdeskapande samarbeten mellan  
företag.  

16.00  Avslutning

ANMÄLAN

M Å N D A G  1 3  A P R I L

09.00 Välkommen och inledning
 Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna 

Bengt Ek, vd Föreningen Skogen.  

Det stora samhällsperspektivet 
  Skogsnäringens förnyelse är avgörande för Sverige
 Mikael Damberg, närings- och innovationsminister. 
 Urban Express  

Per Schlingmann, rådgivare och författare.
 Skogsnäringen: svenskt svar på europeiska 

utmaningar!  
Jytte Guteland, EU-parlamentariker. 

 Kaffepaus  

Skogens alla värden 
 3 parallella seminarier

Stomme i svensk bioekonomi –  
sågverksindustrin över tiden 
Sågverkens historia och utveckling fram till idag 
samt lärdomar inför framtiden där skogen hela  
tiden haft en nyckelroll.

Full fart framåt! – forskning och innovation 
Ny forskningskarta, nytt inom BioInnovation och 
aktuellt i forskningspolitiken.  

Framgångsrik träexport gynnar klimatet  
Ny design inspirerar till trä i inredning och standarder 
banar väg för modernt träbyggande.

 Du lever i ett välsignat land  
 Theodor Kallifatides, författare.

 Prisutdelning med H.K.H. Prins Carl Philip. 
 Utdelning av Bernadottepriset, Guldkvistar och 

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds  
Kompetensutvecklingspris. 

12.15 Lunch 

Hållbar produktion och konsumtion   
13.30 3 parallella seminarier

Lönebildning som främjar industrins  
konkurrenskraft
Riksbankens inflationsmål har direkt påverkan  
på lönebildningen. Hur hanteras detta i  
avtalsrörelsen? 

På väg mot bioekonomin – processer,  
bioenergi och transporter 
Tillväxtanalys studie av styrmedel för grön  
omställning. Hur vill branschen gå vidare?

Trä drivande i hållbart samhällsbyggande  
Urbaniseringen kräver ökat träbyggande och 
trävärdekedjan länkar samman landsbygd med 
tillväxtregioner.  

 Hur gör skogen mest klimatnytta? 
Samtal med Göran Berndes, Chalmers,  
Lovisa Hagberg, WWF, Anna Lindstedt,  
Miljödepartementet, Björn Lyngfelt,  
SCA Forest Products.   

 Kaffepaus

 Samband hållbar utveckling och lönsamhet
 Mats Andersson, vd 4:e AP-fonden.

 Förpackning – från miljöbov till miljöhjälte 
Helén Williams, lektor i miljö- och energisystem, 
Karlstads universitet. 

 Dubbning av riddare – Trämarknadsorden

 Tillväxt i världens bioekonomi
 Per Lindberg, styrelseordförande
 Skogsindustrierna. 

16.15 Avslutning
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