
70 miljoner kronor till utveckling av nya material från skogen
I dag 14 juni deltar närings- och innovationsminister Mikael Damberg vid lanseringen av den nationella forskningsplattformen
Treesearch. Den nationella plattformen ska forska kring materiella innovationer från skogen och hoppas i framtiden kunna
tillverka batterier, fönsterglas och medicinska implantat. Vinnova har beslutat att stödja Treesearch i en första etapp med 6
miljoner kronor och planerar att bidra med upp till 70 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

Regeringen har som mål att Sverige ska vara koldioxidneutralt samhälle 2050 och världens första fossilfria välfärdsland. Genom forsknings-
och innovationspropositionen satsar regeringen 1, 255 miljarder kronor till samverkansprogrammen där omställningen till cirkulär och
biobaserad ekonomi är ett av de prioriterade områdena. Satsningen på forskning och att öka kompetensen att utveckla nya material från
skogen är en del av det arbetet. Vinnova planerar därför att stödja Treesearch med 70 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

– Det gröna guldet har spelat en viktig roll historiskt i att lyfta Sverige ur fattigdom och byggt vårt välstånd och kommer att fortsätta göra det
även i framtiden. Skogen är avgörande i omställningen till en fossilfri och biobaserad ekonomi., därför är det så viktigt att vi fortsätter att
utveckla nya klimatsmarta material som kommer från skogen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Bakom Treesearch ligger Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Max IV (Lunds universitet) och Chalmers samt industrin med
BillerudKorsnäs, Holmen, Stora Enso, SCA och Södra. Tanken är att all forskning som görs på skogsmaterial och specialkemikalier ska samlas
på Treesearch och bli tillgänglig för alla, med målet att Sverige blir världsledande inom forskning och industriell utveckling.

– Projektet Treesearch finansieras inom ramen för regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi. Det är ett bra exempel
där akademi, näringsliv och privat sektor samlas för att stärka arbetet med innovationer, säger närings- och innovationsminister Mikael
Damberg.

Inom ramen för den nationella plattformen Treesearch kommer extra vikt att läggas vid att öka kompetensen hos industrins och universitetens
forskare, inklusive att utbilda framtidens doktorer. Detta för att öka Sveriges förmåga att översätta forskningsresultat till innovationer för
framtiden. Som en öppen miljö med kraftfull samverkan mellan universitet och industri ska plattformen också locka yngre forskare och fler
företag. Treesearch siktar på att ge karriärsmöjligheter för minst 250 forskare.
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Om regeringens strategiska samverkansprogram:

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningar som innebär
goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och
ekosystem. 

Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och
samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.
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