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Remittering av underlagsrapporter från arbetet med att ta fram 
Sveriges första nationella skogsprogram. (dnr N2015-2214-sk) 

 

Specifikt: Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en 

skogsindustri i världsklass och ökad export. - Underlagsrapport från arbetsgrupp 3 

inom nationellt skogsprogram. 

Sammanfattning  

Vi tycker att det är ett bra och viktigt arbete som utförts och har inga förslag på 

större förändringar. Generellt är det nu viktigt att det kommer till resurser för ett 

nationellt skogprogram så att det blir möjligt att gå från ord till handling.  

Specifikt vill vi också trycka på vikten av att det satsas hela vägen ut till 

demonstrationer i test- och demoanläggningar i rimlig industriell pilotskala. Detta 

för att ge bättre möjligheter för företagen att snabbare kommersialisera. På så vis 

kan Sverige få till en snabbare omställning till en bioekonomi vilket också ger 

exportmöjligheter. Det återkommer på flera ställen bland åtgärdsförslagen, bla i 

5.2.4 ”Starta ett innovationsprogram för produktion och processer” och 5.3.2 

”Förstärkt innovationskraft och kommersialisering av forskning”.  

Det nu under RISE samordnade institutet har redan idag en viktig roll med att 

driva, vidareutveckla och tillgängliggöra test- och demoanläggningar men detta 

kräver resurser både från staten och från näringslivet. Det gäller också i synnerhet 

att bygga nya anläggningar för att åstadkomma mera nydanande innovationer.  

Avsnitt 5.2.4 Åtgärdsförslag - Starta ett innovationsprogram för produktion och 
processer  

Vi vill gärna trycka på att ge instituten en tydlig roll och resurser för att driva, 

vidareutveckla och tillgängliggöra test- och demoanläggningar och resurser för att 

med industrin bygga nya anläggningar. Offentlig finansiering för uppskalning är 

också en mycket viktig del, för nydanande områden med hög risk både för SMF 

och större företag. Kopplar tydligt till ”Testbädd Sverige”. 
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Avsnitt 5.3.2 Åtgärdsförslag - Förstärkt innovationskraft och kommersialisering av 
forskning 

Vi vill gärna trycka på att ge instituten en tydlig roll och resurser för att driva, 

vidareutveckla och tillgängliggöra test- och demoanläggningar och resurser för att 

med industrin bygga nya anläggningar. Offentlig finansiering för uppskalning är 

också en mycket viktig del, för nydanande områden med hög risk både för SMF 

och större företag. Kopplar tydligt till ”Testbädd Sverige”. Frågan om 

immaterialrätt tas upp här och vi kan inte nog understryka problemet med 

lärarundantaget när avtal ska skrivas för samverkan med universitet och 

högskolor, tex inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. 

Avsnitt 5.4.1 Åtgärdsförslag – Genomförandet av ett nationellt skogsprogram inom 
ett bioekonomiskt ramverk 

Förslaget är bra och viktigt dock anser vi att det blir lite snävt med Skogsprogram 

även om det är kort och kärnfullt. Skogsnäringens program och Skogsnärings-

sekretariatet skulle vara mera inkluderande. 

 

 

Avslutning  

Förslaget till remissyttrandet har utformats av institutets Forskningsdirektör 

Anders Pettersson i samråd med VD, Birgitta Sundblad. 

 

 

Med vänlig hälsning 

INNVENTIA AB 

   

 

 

Anders Pettersson 

Senior Vice President  
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