Personlig inbjudan till seminariet

Skogen, bioekonomin & grön tillväxt
- Ett gränsregionalt perspektiv 8 – 9 februari 2018 i Torsby

Målgrupper och inriktning
Om grön bioekonomisk utveckling över gränserna. Vår inriktning är att ge företag, innovativa
projekt, organisationer m.fl. som arbetar med nya bioekonomiska processer och produkter
möjligheter att finna fler partners, finansieringsformer, utveckla kommunikation och
nätverksbyggande för att öka sina egna möjligheter till framgång och tillväxt.

Bakgrund
På båda sidor av gränsen pågår olika projekt och utvecklingsinitiativ där skog och jord är
centrala faktorer och kan vara grunden i att bygga helt nya industrier och verksamheter.

Vision
En ökad kommunikation över gränsen kan leda till en snabbare utveckling och skapa en
stabil gränsregional tillväxt. Förutsättningar bedömer vi som mycket goda att i Värmland
och på den andra sidan av gränsen, i Norge påskynda och förstärka den bioekonomiska
utvecklingen under en lång period.

Konferensmål
Stärka och knyta samman kunskap, nätverk, företag, produkter, samt se på och diskutera
möjligheter till investeringar och nya modeller för kommunikation med nya medier.

Medverkande
Professor Tomas Lundmark, SLU, Umeå • Prof. Margareta Dahlström, Karlstads Universitet
• Styrelseordförande Gunnar Olofsson, Statskog SF och SEKAB • Executive vice president
Ylwa Alwarsdotter, SEKAB • VD Erland Lundby, Thermowood AS • Projektledare Thomas
Bajer, The Wood Region • Uthållighetschef Fredrik Nilzen, Swedbank • Tid. Chefsekonom
Per Richard Johansen, Norges kommunförbund • VD Ola Rostad, Tretorget AS •
Programchef Anna Wiberg, Bioinnovation/Skogsindustrierna • Förbundsordförande Per-Olof
Sjöö, GS Facket • Prof. em. Werner Christie Handelshögskolan Oslo • Teknisk Dr. Stefan
Hellstrand, Nolby Ekostrategi AB • Jon Bingen, Xenophon AS • Stefan Degerlund, Sebra
Film AB och Global Kunskap •

Antal deltagare
Vi riktar en personlig inbjudan till högst 60 personer från näringslivet, organisationer och
kommuner på båda sidor av gränsen varav 30 från Norge och 30 från Sverige.

Konferens tider och plats:
Torsdag den 8 februari kl. 19.00-22.00 samt fredag den 9 februari 08.30-15.30.
Sahlströmsgården, Torsby + 46 560 100 26

Program:
Start torsdag kväll den 8 februari med middag, inledande anföranden av professorerna,
Tomas Lundmark, SLU och Margareta Dahlström, KAU samt styr. ordf. Gunnar Olofsson,
Statskog SF om möjligheterna för de nordiska länderna att ta ledningen och hur ser de på
utvecklingen för en ny framgångsrik era av bioekonomisk utveckling med våra skogar i
centrum.
På fredag inleder vi med anföranden om den politiska och ekonomiska viljan att skapa
förutsättningar samt goda villkor inför framtiden. Vilka är de ekonomiska villkoren för att
gröna företag ska kunna utvecklas? Vilka nya former finns redan? Vilka växer fram som kan
utveckla, förändra och skapa tillväxt på en rad områden?
Därefter presenteras ett antal konkreta exempel under dagen från pågående utveckling i
företag, organisationer etc. som alla syftar till nya framgångsrika företag och projekt.

Konferensavgift och anmälan:
5000 kr per deltagare. Hotell, alla måltider, kaffe och material ingår. Moms tillkommer på
deltagaravgiften. Anmälan: fyll i uppgifterna i mailet där detta dokument var bifogat och
skicka tillbaka senast 20 januari 2018.

Kontaktpersoner:
Ellen Åkerlund ellen.akerlund@sebrafilm.se
Stefan Degerlund stefan.degerlund@sebrafilm.se eller +46(0)70 621 52 22
Jon Bingen, Xenophon AS jon.bingen@icloud.com eller +47 907 95 162
Seminariet arrangeras i samarbete med Global Kunskap, Sebra Film, Xenophon AS,
Sparbanksstiftelsen Alfa, Statskog SF, SEKAB, Swedbank, Torsby Kommun, The Wood Region.
Under seminariet filmar vi och intervjuar deltagare och föreläsare för att sprida information via filmer,
program och sociala medier.
Global Kunskap och Sebra Film AB har under åren 2009 – 2017 genomfört Green Planet Week med upp till 4 000 deltagare
årligen. Vi utvecklar vårt engagemang med att specifikt gå in och diskutera hur skogen/bioekonomin och företagen ska kunna
utvecklas i ett gränsöverskridande område under den närmaste och långsiktiga framtiden. Vi avser att göra seminariet till en
återkommande begivenhet som ska ligga i framkant kring vad som sker av utveckling inom skogen och bioekonomin.

