
 

 

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

Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet 
 

Tid Måndag 12 december, kl 09.30–14.30 (registrering och kaffe från kl 9.00) 

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

Anmälan Senast den 6 december via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 8 dec annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Ingen avgift 

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 stiftelse 

 

Bioekonomin möjliggör förbättrad försörjningstrygghet genom nya affärsmodeller för utveckling 

av Sveriges skogs- och lantbruk. Utvecklingen av nya affärsmodeller bygger på förståelse för driv-

krafter inom politiken, näringen och i samhället, samt en förståelse för behoven längs värdekedjan. 

Strategier för att öka marknadsandelarna för biobaserade produkter behöver utgå från omvärlds-

analys för att få insikter i hur drivkrafter och behov förändras i en framväxande bioekonomi. 

 

Under seminariet kommer vi att diskutera hur de mest lönsamma alternativen ser ut, i ett samhälls- 

och företagsekonomiskt perspektiv. Vi får också en inblick i hur man i Danmark utformar 

strategier för ökad jordbruksproduktion med minskad negativ miljöpåverkan; nya produkter ska tas 

fram för nya marknader, men inte på bekostnad av matproduktionen.  

 

Idag diskuteras en rad alternativa användningsområden för biomassa från jord- och skog. I detta 

seminarium lyfter vi:  

 Hur utvecklas den politiska agendan? 

 Vad är spekulationer, vad är önskvärt, och vad är realitet för olika aktörer? Hur kan förädlingen 

till nya produkter och råvaror integreras i dagens produktion? 

 Hur kan vi finna och utveckla samverkan och synergier? Hur kan olika produktionsprocesser 

vara komplementära snarare än konkurrerande? 

 Hur kan utvecklingen av olika styrmedel, stöd och bidrag komma att se ut? Vilka behov finns 

och hur styr vi ditåt på effektivaste sätt? Utvecklingsstöd, forskning m m. 
 

Syftet med seminariet är att belysa bioekonomin som en möjlig väg mot ökad försörjningstrygghet 

vad gäller livsmedel och svensk industri i allmänhet. Utgångspunkten är råvaruproduktionen inom 

jordbruket, men vi gör också kopplingen till skogsbruket och avfallshantering.  

 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet 
 
Måndag 12 december 2016 
 

Moderator  
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen Group och Mia Iwarsson Wide, programchef 

Skogsbränsle, Skogforsk 
 

09.00 Samling och registrering 

09.30 Välkomna 
Ann Segerborg-Fick, ordförande, KSLA:s kommitté för energifrågor 

 

09.40 Svenska politiska initiativ med bäring på bioekonomi 

Christina Nordin, departementsråd och avdelningschef Näringsdepartementet 

 

10.10 Sustainable intensification of agricultural systems in combination with biorefinery 

processing can produce more biomass for food, bioenergy, and biomaterials 

Uffe Jörgensen, seniorforskare Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

 

10.40 Kaffe 
 

11.10 Bioekonomi: definitioner, utvecklingsmöjligheter och potentiella risker 

Olle Olsson, forskare, Stockholm Environment Institute (SEI) 

 

11.35 Affärsmodeller för framtida bioekonomi, olika utvecklingsspår och strategier 

Per Arfvidsson, vice VD, Lantmännen Group  

 

12.00 Lunch 
 

13.00 LRF:s framtida strategier och förväntningar på samverkansprogrammet 

Helena Jonsson, ordförande, Lantbrukarnas Riksförbund 
 

13.25 Fossilfritt Sverige 

Synliggörande av hur aktörer från näringslivet, kommuner, regioner och organisationer 

bidrar till klimatarbetet 

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige 

 

13.50 Avslutande diskussioner och paneldiskussion 

Alarik Sandrup och Mia Iwarsson Wide 
 

14.30 Avslutning och kaffe 
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