Seminarium
Trämekanisk industri i en globaliserad värld
Tisdag den 9 april 2019
Tid

Tisdag den 9 april 2019, kl 13.00–16.30 (registrering och lunch från kl 12.00)

Plats

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

Anmälan

Senast 1 april via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se
(vid avbokning senare än 4 april sker ingen återbetalning men platsen kan överlämnas)

Avgift

300 kr (150 kr för KSLA- och IVA-ledamöter, 0 kr för media och student)

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 och
Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond.

Kraven på hållbar utveckling och ett starkt fokus på klimatfrågan talar idag för ökad användning av trä, inte
minst för industriellt byggande. Det kan förväntas leda till en mycket positiv utveckling för trämekanisk
industri. Vi ser redan tydliga tecken på detta.
Samtidigt innebär den här utvecklingen en mer ansträngd utbuds- och efterfrågesituation, där god tillgång på
råvara blir avgörande. Den globala spelplanen för trämekanisk industri kommer därför att ritas om.
Konkurrenskraften hos den Sverige-baserade trämekaniska industrin kommer att vara helt central. Här har
industrin flera trumfkort; den hållbart brukade skogen som ger god tillgång på råvara, samhällets intresse för
en växande bioekonomi, tekniskt kunnande som möjliggör snabbt utnyttjande av digitaliseringens möjligheter,
erfarenhet och kompetens när det gäller byggande i trä samt väl upparbetade marknadskanaler.
Seminariet kommer att belysa de globala drivkrafterna bakom den pågående förändringen och sätta in svensk
trämekanisk industri i sammanhanget; dess möjligheter och nyckelroll i svensk skogsnäring.
Exempel på frågeställningar som kommer att diskuteras är:
Vilken är den svenska trämekaniska industrins position och hur ser konkurrenskraften ut? Vilka komparativa
fördelar har industrin? Varför investerar utländska företag i svensk trämekanisk industri? Vilka vägar ser
industrin till ökat värdeskapande? Hur ser framtidens värdekedjor och affärsmodeller ut? Vilken roll kommer
trämekanisk industri i framtiden att spela i de stora, integrerade skogsföretagen?
Viktiga målgrupper för seminariet är bl.a. investerare, företagsledare, skogsägare och policy-makers.
Välkomna!

Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och vd

Lena Ek
Ordförande IVA:s avdelning VIII
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Program
Trämekanisk industri i en globaliserad värld
Tisdag den 9 april 2019
Moderator

Lars Idermark, koncernchef Södra

12.00

Lunch och registrering

13.00

Välkommen
Eva Pettersson, akademisekreterare och vd, KSLA
Lena Ek, ordförande IVA:s avdelning VIII

13.10

Globala megatrender driver förvärv av svensk trämekanisk industri
Lars-Göran Sandberg, vd Timwood AB och seniorrådgivare Canfor Corporation

13.55

Svensk trämekanisk industris position och utveckling
Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä

14.25

Kaffe/te

14.55

Den trämekaniska industrins roll i SCA
Jerry Larsson, vd SCA Wood

15.15

I ständig rörelse – drivkrafter för Sveriges största familjeägda träindustri
Peter Mossbrant, vd Derome Hus AB

15.40

Paneldiskussion

16.20

Summering och avslutning

16.30

Slut
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