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Sverige och Finland tillsammans 
kring skogens framtida värde 
 

Tid Torsdag den 26 oktober 2017, klockan 12:00–16:30 (registrering från klockan 11:30) 

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

Anmälan O.S.A. senast den 23 aug. Observera att inbjudan är personlig. 

Avgift Ingen avgift. Avbokning senare än den 20 oktober faktureras med SEK 500 för 

kostnadstäckning. 

Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, telefon 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. 

 

För att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum som självständig stat har Sverige överlämnat en gåva, där 

en del är en bilateral forskningssatsning inom skogsproduktion och skogsindustriell utveckling, benämnd 

Tandem Forest Values. Satsningen utgörs av 12 stycken tvååriga post doc-tjänster, där universitet eller 

forskningsinstitut i Finland och Sverige tillsammans formulerar forskningsansökningar och engagerar 

lämpliga disputerade forskare för projektet. Tandem Forest Values finansieras gemensamt av den svenska 

regeringen och de privata svenska forskningsstiftelserna Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, 

Kempestiftelsen och Skogsindustrins forskningsstiftelse, samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 

Initiativtagaren till satsningen är Kulturfonden för Sverige och Finland, via sitt projektkontor Tandem. 

 

Finland och Sverige är ledande skogsnationer i Europa och världen och skogsbruket och skogsindustrin 

utgör hörnstenar i ländernas ekonomier. Både Finland och Sverige arbetar ambitiöst med nationella 

skogsprogram där fokus ligger på den framväxande bioekonomin och ett fossilfritt samhälle, samt på att 

ytterligare utveckla skogssektorn i vid mening. Skogen spelar en avgörande roll i klimatarbetet och också 

för att uppnå flera av de andra hållbarhetsmålen.  

 

Med ökade anspråk på skogen ökar också komplexiteten i avvägningarna hur skogsresursen bäst ska 

användas och vilka nya skogsindustriella produkter och processer som behöver utvecklas. Det i sig ökar 

behoven av tvärvetenskapliga kunskaper som stöder framväxten av ett brukande som bättre än i dag kan ta 

tillvara och värna de nordliga skogarnas alla ekosystemtjänster och som också stöder en skogsindustriell 

utveckling som kan möta framtida behov av nya produkter.  

 

Seminariet den 26 oktober är startskottet för Tandem Forest Values som syftar till att varaktigt stärka och 

utveckla bilateral forskningssamverkan mellan aktörer i Finland och Sverige inom det skogliga och 

skogsindustriella området. Vi är glada att KSLA:s beskyddare H.M. Konung Carl XVI Gustaf kommer att 

närvara och öppna seminariet.  

 

Seminariet kommer att tolkas mellan svenska och finska. 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 

 

 
 

Mats Wallenius 

Fonddirektör Kunturfonden för Sverige och Finland 
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Sverige och Finland tillsammans 
kring skogens framtida värde 
Torsdag den 26 oktober 2017 

 

Moderator Maria Wetterstrand 

 

12.00 Lunch i Oscars källare 

 

12.45 Intagande av platser i Plenisalen 

 

13.00 Välkommen  

Lisa Sennerby Forsse, preses, KSLA 

 

Öppnande av seminariet 

H.M. Konung Carl XVI Gustaf 

 

13.10 Skogens värde för Finland och Sverige  

Reflektioner av Tuula Teeri, tillträdande vd för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 

 

13.25 Vilka prioriteringar gör Sverige och Finland i sin nationella skogspolitik? 

Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister och  

Jari Leppä, Finlands jord- och skogsbruksminister. 

 

14.05 Tandem Forest Values – ett första steg för ett mer omfattande bilateralt samarbete kring 

skoglig och skogsindustriell forskning 

Chris Heister, vice ordförande Kulturfonden för Sverige och Finland 

Tomas Lundmark, ordförande Skogsavdelningen, KSLA 

 

14.25 Kaffe 

 

14.55 Hur kan Sverige och Finland förena hållbar skogsskötsel samt nya produkter och 

processer? 

Mårten Larsson, vice vd Skogsindustrierna  

Marie Larsson-Stern, hållbarhetschef, Skogforsk 

Christine Hagström-Näsi, Senior Advisor CLIC Innovation 

Lars Berglund, chef Wallenberg Wood Science Center 

Johanna Buchert, överdirektör, Natural Resources Institute Finland (Luke) 

 

15.45 Sverige och Finland som skogsnationer i en globaliserad värld – utmaningar och 

möjligheter 

Reflektioner av Esko Aho, Finlands tidigare statsminister och strategisk rådgivare åt 

European Forest Institute. 
 

16.05 Avslutande reflektioner 

 

16.20 Mingel 
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