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Nationell forskningssatsning
för att förverkliga grön omställning
av industrin
Regeringens vision om ett koldioxidfritt samhälle år 2050 är en drivkraft för en konkurrenskraftig
skogsbaserad industri med innovationer som leder den gröna omställningen. För att förverkliga denna vision
på ett sätt som möjliggör att samtidigt nå mål om ökad sysselsättning krävs samarbete och gemensamma
satsningar på forskning och utveckling. En bärande utgångspunkt bör vara att skapa en biobaserad ekonomi.
En nationell forskningsplattform kopplad till den svenska skogsindustrin är avgörande, med målsättningen att ta
fram nya bio-baserade material och kemikalier från skogsråvara. Denna plattform skapas som ett gemensamt
åtagande mellan industri, universitet, forskningsinstitut och privata och statliga finansiärer. I bifogat underlag
beskrivs plattformen närmare.
Vår vision är en kraftfull, långsiktig och sammanhållen forskningsplattform; en nationell satsning på området
bio-baserade material och kemikalier från skogsråvara. Målsättningen är att plattformen ska:
•
•
•
•

Bidra till att skogsindustrin blir en ännu mer kunskapsbaserad industri som utvecklar och tillverkar
de mest avancerade materialen.
Leverera teknologier för utveckling av framtidens material och kemikalier baserade på svensk
skogsråvara.
Attrahera de bästa forskarna från olika discipliner, för att de tillsammans ska skapa och genomföra
avgörande forskningsprojekt inom området.
Bidra till direkt kompetensutveckling av både industri och forskning och ge området attraktionskraft
för rekrytering av de bästa studenterna till utbildningar som är viktiga för den framtida industrin.

Satsningen behöver genomföras i en omfattning som möjliggör en sammanhållen, tvärdisciplinär och
inriktningsfokuserad forskning. Vårt åtagande, som ledande svenska skogsbaserade industriföretag, är att
satsa både vår tid, engagemang och expertis inom ramen för den nya nationella plattformen. För att
säkerställa att denna vision förverkligas är vi beredda att samverka kring en kraftfull riktad finansiering av
denna plattform som en viktig hörnsten i vår totala satsning på forskning och utveckling.
För att Sverige ska fortsätta att vara en ledande industrination med hög innovationsgrad och hög kompetens,
är det nu avgörande att regeringen tar nödvändiga steg och bekräftar den potential som skogen har för vår
omställning till ett hållbart samhälle. En potential som i förlängningen innebär att industrin kan stanna i
Sverige, utvecklas och bidra till innovation och tillväxt här hemma, även under kommande år. Vi ser fram
emot den kommande forskningspropositionen, där denna utveckling behöver göras möjlig.
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