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Utöver Skogforsks forskningsprogram har Skogforsk två
gränsöverskridande processer: Digitalisering och Skogens
samhällsnyttor för att möta branschens och samhällets ökade
intresse kring dessa områden.

Så gick det 2018
En viktig del av Skogforsks interna hållbarhetsarbete
är en konkurrenskraftig ekonomi och mål som engagerar
och styr arbetet åt rätt håll. Så här gick 2018 i korthet.
Du som vill gräva djupare i detaljerna kan besöka
skogforsk.se där vi berättar mer för dig.
”Skogens roll i den framtida bioekonomin blir
allt tydligare” Göran Örlander, ordförande Skogforsks styrelse
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”2018 var ett händelserikt år”
Charlotte Bengtsson, vd

Uppdrag och försäljning 16,4 Mkr Finansnetto 2 974 Tkr
Ramanslag

86 Mkr

3,1
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”Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen”. Jonas Svensson, auktoriserad revisor, Jan Gustafsson, lekmannarevisor.

Redan i början av 2018
var projektportföljen
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Förvaltningsberättelse
SKOGFORSK, Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut
Organisationsnummer 817602-9786

År 2018 var mycket händelserikt för Skogssverige.
Samhällsdebatten om skogen blev intensivare än någonsin. Räcker skogen till för att göra Sverige fossilfritt? Är
rödlistan rätt som måttstock för biologisk mångfald? En
snörik vinter och därpå en stekhet sommar satte också
skogsbranschen på prov. Den skogliga verkligheten är
komplex och olika perspektiv måste belysas. I detta
sammanhang spelar Skogforsk en viktig roll.

Skogforsk ska vara en kunskapsleverantör till hela samhället.
Detta fastslog styrelsen då Skogforsks uppdrag förtydligades:
Skogforsk ska utveckla och kommunicera kunskap, tjänster
och produkter som bidrar till en hållbar utveckling i skogsbruket till nytta för samhället. Vår unika samverkan med
både näringen och andra forskare och med ett starkt stöd
från staten, gör att vi fortsatt kan ta fram trovärdiga kunskapsunderlag för näring och samhälle.

Verksamheten
För att leva upp till vår vision Leder hållbar utveckling har
vi stor nytta av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
Genom att i alla projekt relatera till ett eller flera av de
globala målen tydliggörs Skogforsks bidrag. Skogforsk är

2018
Hållbart
och digitalt,
på riktigt

också ansluten till UN Global Compact, vilket innebär att
vi ställer oss bakom FN:s 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Som forskningsorganisation strävar vi efter att vara ledande inom våra
specialistområden men våra partnerföretag och andra samarbetsorganisationer utmanar oss allt oftare i hållbarhetsfrågorna. Det är bra! Det visar att skogsbrukets aktörer på
riktigt vill bidra till bioekonomisk omställning och ett fossilfritt samhälle där skogen och skogsråvaran spelar en stor roll.
Skogforsks stora bidrag till hållbar utveckling uppkommer
naturligtvis när forskningsresultaten används i företag eller
av andra samhällsaktörer. I denna årsredovisning har vi
valt att lyfta fram resultat som bidrar till FNs mål, antingen
idag eller på längre sikt.
Vi är nu halvvägs genom ramprogramsperioden som
sträcker sig mellan 2017 och 2020. Under 2018 utvärderades
vår forskningsverksamhet i enlighet med Formas kriterier
för avtalet. Dessa kriterier mäter vår förmåga att vinna forsk-

FOTO: PER MATTSSON

ningsprojekt i konkurrens med andra, ökning av vetenskaplig
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publicering, andel personal med doktorsexamen, kvalitetssäkring av forskningsverksamheten, öppen tillgänglighet av
våra forskningsdata, utveckling av jämställdhetsarbetet samt
respektive verksamhetsområdes måluppfyllelse. Utvärderingen visade att vi klarar de uppställda målen både kvantitaSkogforsk
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tivt och innehållsmässigt. Därmed ökar både skogsbruket och

indirekta kostnader. Vi fortsätter vårt interna kvalitets- och

staten/Formas anslaget till ramprogrammet med 3 miljoner

effektivitetsarbete genom att arbeta strukturerat enligt en

vardera under 2019 och 2020. Med detta goda utfall av utvär-

projektmodell, successivt förbättra våra verktyg och genom

deringen och den förstärkta medelstilldelningen finns goda

utbildning.

förutsättningar att strategin leder oss rätt också under de
kommande två åren.
Skogsbrukets logistik och processer har sedan länge använt

År 2018 var framgångsrikt för beviljning av nya forskningsanslag. Banbrytande är att vi deltar i och leder flera
stora projekt, t.ex. deltar vi som en stor aktör i det 4-åriga

digitala data. Den senaste utvecklingen möjliggör bättre inte-

forskningsprogrammet ”Mistra Digital Forest” och vi leder

gration av de skogliga värdekedjorna och större precision i

forskningsprojektet ”Auto2” med delfinansiering från

skogsbrukets operationer och flöden. Digitaliseringen är en

Vinnova.

möjliggörare för skogens bidrag till hållbar utveckling. Under

Ramavtalet med Formas ger en stabil grund för vår verk-

2018 bidrog Skogforsk till att en ny högupplöst laserskanning

samhet. Vår förmåga att ensamma och i samarbete med andra

över Sverige startade, vilken ger bättre värderings- och pla-

vinna nya forskningsprojekt och uppdrag gör att vi ser ljust

neringsunderlag för skogliga åtgärder samt effektivare skydd

på finansieringssituationen. Under 2018 tillkom två nya

av värdefulla kultur- och naturmiljöer.

partnerföretag, Weda Skog och Moelven Skog, vilket ytter-

Som forskningsinstitut är det viktigt att både publicera
vetenskapligt och ”populärt”. Ett stort antal kunskapsartiklar

ligare stärker vår ställning som skogsbrukets forskningsinstitut.

har publicerats i kunskapsbanken på webben. Våra nyheter
får fortsatt bra spridning i branschmedia och i slutet av året
släpptes premiäravsnittet av vår podd ”Skogssanningar”.

Framtid och förnyelse
Forskning, utveckling och innovation är av naturen framåt-

Avsikten med podden är att reda ut vad som är fakta och vad

syftande. En framgångsrik forskningsmiljö med bredd kräver

som är tyckande i aktuella heta ämnen. Under 2018 har flera

ständigt utvecklingsarbete. Vi börjar se resultatet av arbetet

utbildningssatsningar för hållbara metoder i skogsbruket

inom våra nystartade processer ”digitalisering” och ”sam-

pågått. Sammantaget var 2018 ett bra år ur ett kommunikativt

hällsnyttor” där nya kompetenser, processorienterat arbets-

perspektiv.

sätt och effektiva kommunikationskanaler är centrala för

Medarbetare och samarbetspartners
skapar nytta
Medarbetarnas kompetens är central för att skapa ny kunskap. Vi måste upprätthålla djup specialistkompetens inom
våra kärnområden samtidigt som digitalisering, teknikutveckling och synen på skogsbruk skapar behov av kompetenstillskott. Vi löser detta genom att anställa personer inom

förnyelsearbete.
Det ökade ramanslaget ger oss förbättrade framtids- och
förnyelsemöjligheter, till exempel genom att:
• Engagera oss i fler stora samverkansprojekt både
		 internationellt och nationellt. Det kan handla om
		 automation, fossiloberoende och klimatförändring
• Svara och agera snabbt på uppkomna behov i skogs-

relevanta områden, genom att öka våra samarbetsytor mot

		 bruk och samhälle vilket är en förutsättning för att

andra kompetenser och partners och genom att vår egen

		 fullgöra Skogforsks institutsroll. Aktuella exempel

personal forskarutbildar sig.

		 rör skogsbränder och skadegörare

I näringslivet mäts vanligtvis framgång i form av ekonomisk tillväxt. För ett forskningsinstitut som Skogforsk är det
tillväxt i form av resultat som kommer till nytta som är det
allra viktigaste. När har ett resultat kommit till nytta? Det är
ofta svårt att mäta eftersom nyttiggörandet sker gradvis och
kräver samarbete som sträcker sig långt efter att forskningen
har avslutats. Vi nådde tillämpningsmålen för 2018 och implementering av forskningsresultat är ett fortsatt målområde
2019.

Resultat och ställning

• Öka effektivitet och kvalitet i svensk skogsträds		förädling
• Satsa på helt ny kompetens som efterfrågas av
		 skogsbruk och samhälle
• Förstärka kunskapskommunikationen till skogs		 bruk och samhälle
De forskningsområden med fokus på hållbar utveckling som
är centrala i Skogforsks forskningsstrategi är mer aktuella än
någonsin, både för skogsnäring och för samhälle.

Redan i början av 2018 var vår projektportfölj med extern
forsknings- och uppdragsfinansiering välfylld. Trots detta
nådde vi inte intäktsmålet för 2018, till största delen på grund
av brist på utförarkapacitet. Rörelseresultatet blev ändå bara

CHARLOTTE BENGTSSON
Verkställande direktör

minus 1,4 Mkr tack vare god kostnadskontroll. Kapitalförvaltningen gav ett tillskott på knappt 3 Mkr.
Situationen med många externa forskningsfinansiärer
ställer stora krav på såväl forskare som administrativ
personal då flera finansiärer inte ger full täckning för
Verksamheten 2018
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Flerårsöversikt
2018

2017

2016

2015

2014

Statligt ramanslag (Mkr)

43,0

43,0

43,0

44,2

33,1

Intressentmedel (Mkr)

45,1

44,6

40,9

41,5

42,8

Övriga rörelseintäkter (Mkr)

63,8

64,0

83,3

86,6

80,9

1,6

3,7

7,1

6,9

6,4

127,4

116,9

116,7

128,3

174,9

Soliditet (%)

52,8

54,5

52,9

58,9

52,2

Tillsvidareanställda (antal vid årets slut)

112

109

114

111

107

Årets resultat (Mkr)
Balansomslutning (Mkr)

Balanserade
överskottsmedel

Fonderade
intressentmedel

Vid årets början 2018
Överfört till balanserade överskottsmedel
Årets avsättning
Årets disposition
Årets resultat

25 744 229
3 715 816

34 275 457

Vid årets slut

29 460 045

Eget kapital, kr

Årets resultat
3 715 816
-3 715 816

1 561 695

63 735 502
0
2 102 560
-217 466
1 561 695

1 561 695

67 182 291

2 102 560
-217 466

36 160 551

Summa
eget kapital

Skogforsks styrelse har årsmöte på demonstrationsparken i Bredvik. Foto: Line Djupström, Skogforsk
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VISION

Vi leder hållbar utveckling
Vårt uppdrag
Strategier

Tre strategier ska visa vägen mot
visionen och realisera de övergripande målen:
• Tillämpad forskning och
innovation
• Hållbara relationer
• Hållbara tjänster och utbildningar

Skogforsk ska utveckla och kommunicera kunskap,
tjänster och produkter som bidrar till en hållbar
utveckling i skogsbruket till nytta för samhället.
Uppförandekod

En uppförandekod som ska säkerställa att Skogforsks personal och
leverantörer agerar i linje med en
hållbar utveckling:
• Vi leder hållbar utveckling
• Respekt, engagemang och
kvalitet
• Forskning, innovation och
affärer
• En god arbetsmiljö
• Hållbara relationer

Måluppföljning

Övergripande mål

Fem mål ska skapa motivation,
energi och riktning i verksamheten. Målen ska också skapa
förståelse för sammanhang och
prioriteringar:
• Hållbar verksamhet
• Konkurrenskraftiga
• Innovativa och värdeskapande
kunskaper
• Ha en effektiv verksamhet
• Kompetent och attraktiv
samarbetspartner

på mer än 12 000 gånger. Därutöver genomfördes ett
hundratal insatser såsom undervisning, företagsbesök och
exkursionsdagar.

Minst 80 procent av kunderna ska anse sig ha stor nytta
av våra resultat i sin vardag. UTFALL: Ingen uppföljning
är gjord 2018. Målet följs upp vartannat år genom en enkät.
Förra årets enkät visade på 81 procents kundnytta.
20 forskningsresultat per år ska bli tillämpade i skogsbruket. UTFALL: Uppfyllt. 20 resultat tillämpade.

Rörelseresultatet ska vara 0 kronor sett över hela strategiperioden 2017–2020. UTFALL: Resultatet blev -1,4 Mkr för
2018 vilket motsvarar mindre än en procent av omsättningen.
Ramfinansieringen ska öka realt jämfört med 2016 och för
2017–2020 uppgå till minst 96 Mkr/år. UTFALL: Ramfinansieringen under 2013-2016 var 38 Mkr/år vardera från staten

Minst 90 procent av våra kunder ska anse att Skogforsk

(Formas) och från branschen. Från 2017 var den 43 Mkr/år

är trovärdigt, lyhört och inspirerande. UTFALL: Ingen

vardera, och efter en lyckad utvärdering ökas ramfinansie-

uppföljning är gjord 2018. Målet följs upp vartannat år och

ringen till 46 Mkr vardera för 2019 och 2020.

resulterade förra året på 92 procents kundnöjdhet.

Intäkterna från uppdrag och fonder ska öka realt varje år

En strategisk kompetensplan för Skogforsks anställda ska

och för 2020 uppgå till minst 43 procent. UTFALL: Intäkt-

upprättas för år 2017–2020. UTFALL: Uppfyllt. Kompetens-

erna har ökat från 39 procent 2017 till 40 procent 2018.

plan upprättad och reviderad.

Skogforsk ska ständigt förbättra hållbarheten utifrån

100 procent av projekten ska drivas enligt Skogforsks nya

GRI-kriterierna och därmed stödja motsvarande utveck-

projektmodell från och med 2018. UTFALL: Ej uppfyllt.

ling hos kunder och leverantörer. UTFALL: Skogforsks eget

85 procent av projekten har drivits enligt projektmodellen.

hållbarhetsarbete har förtydligats under 2018. Huruvida vi

Utveckling och implementeringsarbete pågår.
Skogforsk ska leverera 2,5 kommunikationsaktiviteter

påverkat kunder och leverantörer utvärderas vid ramperiodens slut (år 2020).

per anställd. UTFALL: Uppfyllt. 3,1 aktiviteter per anställd.

Alla projekt ska beskrivas utifrån hur de bidrar till ett

Vi har aldrig tidigare producerat så många Arbetsrapporter

hållbart brukande av skogen till nytta för samhället.

som 2018, det första avsnittet av podden har mer än 900 lyss-

UTFALL: Ej uppfyllt. Utvecklings- och implementeringsar-

ningar samt de filmer vi producerat under 2018 har tittats

bete pågår.

Verksamheten 2018
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Skogforsk
UTVECKLAR det svenska SKOGSBRUKET
Året har präglats av flera stora framsteg vad gäller finansi-

om skog tenderar dock att hamna allt längre från den

eringen av Skogforsk. Ett viktigt beslut var att Formas och

praktiska skogliga verksamheten. Här har Skogforsk en

skogsnäringen ökade anslaget till Skogforsk till 92 miljoner

viktig roll – att från denna forskning ”vaska fram” relevanta

per år. Glädjande var också att intressentskaran ökade ytter-

resultat och omsätta dem till användbara metoder eller

ligare då flera nya företag anslöt sig till Skogforsk. Framgång

tekniker för skogsbruket.

vad gäller forskningsansökningar, t.ex. det Vinnovafinansi-

Mitt starkaste minne från 2018 blir den extremt torra och

erade projektet Auto2 och Mistras ”Digital Forest” gav ytter-

varma sommaren som resulterade i skogsbränder, insekts-

ligare stabilitet till finansieringen.

angrepp, tillväxtförluster och problem med virkesförsörj-

Under förra året minskade skogsbrukskostnaden med

ningen. Skogsnäringens insatser för att förebygga bränder

fem procent jämfört med föregående år, vilket i huvudsak

visade sig ha fungerat väl, visade Skogsforsks analys. Kom-

berodde på lägre kostnader för drivning och vägar och

mande utmaningar blir att få bukt med granbarkborrens

Skogforsks skogsbruksindex visade äntligen en uppåtgående

härjningar och andra eftereffekter av torrsommaren 2018.

trend. Hela kedjan av skogliga åtgärder kräver ständiga pro-

Detta var kanske den första stora varningen för vad ett fram-

duktivitetsförbättringar för att svenskt skogsbruk ska vara

tida ändrat klimat kan innebära. Sverige ska ställa om till ett

konkurrenskraftigt. Jag är övertygad om att Skogforsk bidrar

fossilfritt samhälle till 2045. Detta är en mycket snabb och

på ett väsentligt sätt till detta.

drastisk omställning där skogsbruket och därmed Skogforsk

Skogens roll i den framtida bioekonomin blir allt tydligare.

kommer att spela en viktig roll.

Fler forskare med större ämnesbredd än vi tidigare sett engagerar sig i skogsfrågorna. Detta gäller inte minst frågan om
Göran Örlander, ordförande

skogens klimatnytta. Den mer grundläggande forskningen

Styrelsen
I Skogforsks styrelse sitter representanter från skogsindustrierna, skogsägarna, övriga intressenter, Formas
och Skogforsks personal. Styrelsen har ordinarie sammanträden fyra gånger per år.
Skogsägarna

Övriga partnerföretag

Göran Örlander, Södra Skogsägarna (ordförande), 64 år

Gabriel Danielsson, Skogstjänst , 64 år

Sture Karlsson, Mellanskog, 63 år

Lotta Möller, Skogssällskapet (vice ordförande), 51 år

Olov Söderström, Norrskog, 60 år

Representanter från Formas

Skogsindustrierna

Annika Nordin, SLU, 51 år

Jan Åhlund, Holmen Skog, 51 år

Karin Perhans, Formas, 39 år

Uno Brinnen, BillerudKorsnäs, 62 år
Martin Holmgren, Stora Enso Skog,
(vice ordförande), 44 år

Personalrepresentant
Sara Abrahamsson, Skogforsk, 41 år

Tommy Nilsson, Sveaskog, 64 år
Mats Sandgren, SCA 63 år
Lars-Erik Wigert, Bergvik Skog, 66 år

Verksamheten 2018
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Skogen som grund för
hållbar utveckling

En hållbar utveckling av skogsbruket och samhället är målet för Skogforsks verksamhet. Vårt
största och tydligaste bidrag är forskningsresultaten och att de kommuniceras till och tillämpas
hos våra partnerföretag. Skogforsks vision ”Leder hållbar utveckling” skapar förväntningar.
Att koppla verksamheten till FNs Globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) är ett bra stöd för
inriktning och utvärdering, såväl för forskningen som för interna frågor.

Utvärdering av vår verksamhet

Internt arbete med hållbarhetsfrågor

Under 2018 genomförde Skogforsk en fördjupad analys
av hur Skogforsks bidrag till de globala hållbarhetsmålen
kan och bör se ut. Interna workshops genomfördes där
verksamheten kopplades mot hållbarhetsmålen i
Agenda 2030. Vi resonerade kring vilka mål Skogforsk
bidrar till att uppfylla idag och vilka utmaningar som
finns för framtiden. Resultatet blev att vi, mer eller mindre, bidrar till samtliga mål (läs mer på: www.skogforsk.
se/om-skogforsk) och att samma verksamhet ofta bidrar
till flera av målen, man brukar uttrycka det som att samtliga hållbarhetsmål är integrerade och odelbara.

För att säkerställa och förbättra det interna arbetet för

Agenda 2030 har fått bli en röd tråd i denna hållbarhetsredovisning och har även legat till grund för årets intressent-

hållbar utveckling drivs ett aktivt strategiskt arbete. Övergripande målsättningar är att säkerställa att hållbarhetsperspektivet framhålls i samtliga forskningsprojekt, samt
att utveckla kommunikationen så att hållbarhet lyfts fram.
Vi arbetar också aktivt med att levandehålla Skogforsks
uppförandekod internt och att aktivt medverka i sektorns
jämställdhetsarbete.
Skogforsks ledningsgrupp är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet. Som stöd har ett hållbarhetsråd inrättats.
Rådet består av personal från olika delar av organisationen.
Sammankallande är hållbarhetschefen.
Hållbarhetsrådet samlar upp personalens förslag samt

dialog med våra rådgivande grupper. Arbetet blir ett bra

agerar som katalysator för hållbar utveckling. Det verkar

stöd för att lyfta hållbarhetsperspektivet och vårt bidrag

även för att begränsa vår direkta miljöpåverkan och för att

till olika samhällsnyttor, både i det interna arbetet och i vår

skapa förutsättningar för ökad jämställdhet, jämlikhet och

kommunikation. I denna rapport visar vi på några exempel

mångfald.

på forskningsresultat och kopplar dem till hållbarhetsmålen
för att visa på bredden och relevansen i vår verksamhet.

Under 2018 har vi arbetat fram en arbetsmiljöhandbok i
syfte att översiktligt belysa viktiga arbetsmiljöfrågor för att
ge stöd och vägledning och därmed underlätta det dagliga
arbetsmiljöarbetet. Denna kommer att implementeras
internt under första halvåret 2019.

FAKTA RÅDGIVANDE GRUPPER
• Skogforsk har två rådgivande grupper, Rådgivande
		 gruppen för Virkesförsörjning, RGV, och Rådgivande
		 gruppen för Skogens produktion, RGS.
• Gruppernas uppgift är att ge input till planeringen
		 av Skogforsks operativa verksamhet.
•
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Rådgivande grupperna tar initiativ till FoI-aktiviteter
(tillämpad forskning och innovation), granskar och följer
upp verksamheten samt fungerar som forum för
förankring i branschen.

Skogforsk

”Jag har en bild av att Skogforsk är avvikande, med större mångfald jämfört
med andra i branschen. Om Skogforsk
jobbar ytterligare med det internt kan
det ha positiv inverkan på övriga skogsbruket.” Olov Norgren, Holmen Skog

Verksamheten 2018

Skogforsk har 122 medarbetare totalt (inkl. doktorander och visstidsanställda), 36 kvinnor och 86 män. Av dessa är 4% upp till 30 år,
45% mellan 31 och 49 år och 51% 50 år och uppåt. Utöver detta anställer Skogforsk säsongspersonal för att möta arbetstopparna
under fält- och plantsäsongen sommartid. Under 2018 var 47 säsongsanställda (24 kvinnor och 23 män).

SÄVAR 16 män

11 kvinnor

2 har slutat

varav 2 nyanställda

UPPSALA 53 män

varav 5 nyanställda

4 har slutat

huvudkontor

19 kvinnor

varav 3 nyanställda

EKEBO 17 män

varav 1 nyanställd

2 har slutat

1 har slutat

6 kvinnor varav 1 nyanställd

FÖRMÅNER

RESOR
Totalt orsakade våra tjänsteresor 2018 ett utsläpp på 348 ton CO2,
vilket är en ökning jämfört med 2017. Ökningen beror sannolikt på
att vi blivit bättre på att rapportera in våra resor. Vi håller på och
utvecklar insamlandet av data kring resornas miljöpåverkan.

Friskvård

Parkering

Rikslunchkort

GOD ARBETSMILJÖ
Systematiskt arbetsmiljöarbete.

EKONOMI
Årets rörelseresultat -1 411 987 kr.
Årets resultat efter finansnetto 1 561 695 kr.
Eget kapital 67 182 291 kr.
Intäkter 149,7 Mkr
9 % uppdrag

All personal är representerade av skyddsombud samt av
Skyddskommittén.
Arbetsmiljön är en stående punkt för alla chefer med
personalansvar.
Kostnader 151,2 Mkr

2 % kommunikation

0 % intressentmedel

4 % resor
2 % avskrivningar

2 % material

15 % köpta tjänster
14 % övriga
externa kostnader
30 % forskningsfinansiärer

59 % rammedel

63 % personal

Verksamheten 2018

Skogforsk 11

Väsentliga hållbarhetsfrågor
Årets intressentdialog har förts med Skogforsks rådgivande grupper. Resultatet har legat
till grund för en uppdatering av Skogforsks väsentliga frågor för hållbar utveckling.
År 2016 identifierades Skogforsks viktigaste intressenter

intressentgrupper. År 2018 har turen kommit till de rådgiv-

(sid 10-11, Hållbarhetsredovisning 2016 www.skogforsk.se/

ande grupperna vilka består av en bred representation från

produkter-och-evenemang/trycksaker/2017/arsredovisning

svenskt skogsbruk. Intressentdialogen genomfördes med

-2016) vilka kan delas in i två grupper, direkt och indirekt

en enkätundersökning som kompletterades med ett antal

påverkade/påverkande. De direkt påverkade/påverkande

intervjuer. Skogforsks kartläggning av hur den egna verk-

är partnerföretag, rådgivande grupper (se sid 10), med-

samheten kopplar mot de globala hållbarhetsmålen utgjorde

arbetare, tjänsteleverantörer, maskintillverkare, forsknings-

grunden för intressentdialogen. Enkäten besvarades av 18 av

finansiärer och övriga skogsbruket. De indirekta är politiker,

28 personer (sju kvinnor och elva män). Dessutom genomför-

beslutsfattare, myndigheter, universitet och institut, sektor-

des åtta fördjupade samtal (två kvinnor och sex män). Läs mer

relaterade utbildningar och intresseorganisationer. De

om resultatet av intressentdialogen på nästa uppslag.

senaste åren har Skogforsk genomfört dialoger med olika

Varor och tjänster
Extern kompetens
Finansiering

Forskning

Efterfrågan
på och leverans
av kunskap och
kompetens

Affärer

ovatione
n
n
I
r

Samverkan

Skogsbruket
Forskningssamhället
Övriga samhället

Skogforsks värdeskapande process drivs av intressenternas efterfrågan på och vår leverans av kunskap och kompetens. Även
våra leverantörer har denna kravställning på Skogforsk; att leverera kunskap och kompetens inom projektens ramar. Samtidigt ställer Skogforsk krav på både leverantörer och intressenter gällande samarbeten, kvalitet, leverans och hållbarhet.
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Skogforsks väsentliga frågor för hållbar utveckling
För att utveckla och uppdatera våra väsentliga hållbarhets-

ökar vi också chanserna för att resten av våra väsentliga

frågor vägdes årets dialogresultat samman med tidigare års,

hållbarhetsfrågor leder till ett hållbart samhälle.
Väsentliga direkta hållbarhetsfrågor är främst de som

liksom med Skogforsks egna vision, strategier och mål.
Skogforsks mest påtagliga bidrag till hållbar utveckling är

förväntas leda till ett mer hållbart Skogforsk. Vårt viktigaste

indirekt, effekten realiseras först när vår kunskap och våra

verktyg i det interna arbetet är ett gott ledarskap tillsammans

forskningsresultat tillämpas i skogsbruket och i övriga sam-

med tydliga arbetssätt och riktlinjer.

hället. Kommunikationen av våra resultat och stöd till implementering är därför avgörande för att Skogforsks arbete ska
leda till hållbar utveckling. Resultatet av årets intressentdialog blev att vi tydliggör kommunikation som en av Skogforsks
väsentliga hållbarhetsfrågor. Genom god kommunikation

Skogforsk hållbarhetsredovisar enligt GRI Kärnnivå, Global Reporting Initiative, vilket
sammanfattas i GRI-tabell på sid 49. Tidigare års hållbarhetsredovisningar med rapportering enligt GRI, identifiering av intressenter och analysen för väsentliga hållbarhetsfrågor grundade på intressentdialoger, finns att läsa på vår webb: www.skogforsk.se.

Vision

Vi leder hållbar
utveckling

Kommunikation
och implementering av

forskningsresultat

Indirekta väsentliga hållbarhetsfrågor
Lönsamt, konkurrenskraftigt skogsbruk
Klimatpåverkan och -anpassning
Påverkan på mark och vatten
Biologisk mångfald
Säkerhet och arbetsmiljö
Sammanfattande synteser

Ett
hållbart
samhälle

Direkta väsentliga hållbarhetsfrågor
Gott ledarskap
God arbetsmiljö
Effektiva forskningsprojekt
Forskningsetik
Jämställdhet och mångfald
Effektiva möten och resor

Ett
hållbart
Skogforsk

Skogforsks väsentliga hållbarhetsfrågor. Genom att ha ett gott ledarskap och god kommunikation av Skogforsks forskningsresultat
till våra intressenter kan Skogforsks arbete leda till hållbar utveckling.
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INTRESSENTDIALOG GER entydigt resultat:

Kommunicera hållbarhet mer
Skogforsk behöver tydligare berätta hur forskning
bidrar till hållbar samhällsutveckling. Mer synteser
av befintlig kunskap efterlyses också. Det visar
årets intressentdialog.
I den senaste intressentdialogen har de rådgivande grupperna fått lämna sin syn på hur Skogforsk arbetar med hållbar utveckling. Att de tycker det är viktigt att Skogforsk tar
ansvar för hållbar utveckling är tydligt. Samtliga respondenter svarade ”Ja, absolut” (89 procent) eller ”Ja, till stor
del” (11 procent) på den frågan. Resultatet är det omvända
när respondenterna anger hur de upplever att Skogforsk
faktiskt presterar inom området. Där har 17 procent svarat
”Ja, absolut” och 72 procent ”Ja, till stor del”, medan 5,6 procent tycker att man lyckas till viss del och 5,6 procent svarat

Viktigaste målen
En annan slutsats från intressentdialogen är att de fem
globala mål (se bild) som de rådgivande grupperna ser som
viktigast för Skogforsk är samma som Skogforsks medarbetare också identifierat som extra viktiga. Men även när det
gäller andra mål anser respondenterna att Skogforsk har betydande möjligheter att bidra. Då är det särskilt mål 6 (Rent
vatten och sanitet för alla) och mål 11 (Hållbara städer och
samhällen) som utmärker sig.
–Dessa möjligheter borde undersökas vidare. Även om
fokus är på de mål som identifierats får övriga mål inte glömmas, till exempel mål 5 och 10 om jämställdhet och jämlikhet.
Att bidra till ett mer jämlikt skogsbruk samt att säkerställa
kontinuerligt arbete för allas lika värde ses som särskilt
viktiga aspekter av dessa frågor, säger Marie Larsson-Stern.

att de inte vet.

” Behöver kanske använda begreppet
hållbar utveckling mer dagligen och
förklara att alla Skogforsks forskningsprojekt leder till hållbar utveckling.”
Caroline Rothpfeffer, tidigare på BillerudKorsnäs

Stort engagemang
Sammanfattningsvis anser Marie Larsson-Stern att intressentdialogen varit mycket givande.
– Den har gett många uppslag till hur Skogforsk ska fortsätta arbeta med hållbar utveckling. Även för mig personligen har det varit roligt. Respondenterna har varit väldigt
engagerade och tyckt att det varit roligt att få vara med. Det
har gett mig energi, avslutar hon.

Vad beror glappet på?
Det framkommer tydligt att glappet inte handlar om någon
brist i den traditionella forskningen. Där anser respondenterna att Skogforsk jobbar på bra. Däremot ses utvecklingsmöjligheter inom samverkan och kommunikation. Till exempel önskar de rådgivande grupperna att Skogforsk blir bättre
på att koppla ihop sina resultat till synteser. De vill också att
Skogforsk tydligare kommunicerar hur den forskning och

”Skogforsks podd är bra och på rätt
nivå. Håll på forskningen och var
sanningens budbärare.”
Jan Persson, Häradsmarken

övrig verksamhet som bedrivs bidrar till hållbar utveckling.
– Skogforsk har en unik position att bättre kommunicera
kring dessa frågor och skulle enligt respondenterna kunna
fungera som ”ambassadör” för skogsrelaterade hållbarhetsfrågor, säger Marie Larsson-Stern, som är Skogforsks förra
hållbarhetschef och den som utfört undersökningen.
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De fem globala hållbarhetsmål som Skogforsk bidrar mest till i dagsläget, både enligt intressentdialogen och Skogforsks egen utvärdering.
På följande sidor kan du läsa om några av Skogforsks projekt som bidrar till Agenda 2030.

”Någon behöver kommunicera hel-

”Om man lyfter forskningsresultaten

heten till de bredare målgrupperna.
Det kommer ofta axplock om hur skogsbruk tycks fungera i olika artiklar.
Skogforsk skulle kunna vara de som
kommunicerar helheten så att det blir
rätt.” Jonas Eriksson, Holmen Skog AB

ur ett hållbarhetsperspektiv medför det
att hela skogsnäringen kan gå rakryggade och stolta över skogens bidrag till ett
hållbart samhälle.” Göran Andersson, BillerudKorsnäs

Verksamheten 2018
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Sommaren 2018
– ETT HETT ÄMNE

Sommartemperaturen 2018 var högre än normalt samtidigt som nederbördsmängderna
var lägre än normalt i större delen av landet. Kombinerat med blåsig sommar i norra
Sveriges inland ledde väderförhållandena till en extrem torka. Följderna blev kraftigt
förhöjd brandrisk och gynnsamma förhållanden för skadeinsekter.
Skogforsk sammanfattar nu skogs-

miljard kronor. Erfarenheterna visar

granbarkborren. Det fanns redan ett

brukseffekterna och vilka lärdomar

att mycket kan förbättras. Räddnings-

bekämpningsområde mot granbark-

vi kan dra av sommaren 2018.

tjänst, skogsbruk och det civila sam-

borre i norra Sverige och ett nytt före-

hällets insatser kan samordnas bättre.

slås nu av Skogsstyrelsen i Götaland.

land 2014 inleddes ett intensivt arbete

Tydligare regelverk bör utvecklas,

Det har även noterats att relativt låga

i skogsbruket i syfte att minska risk-

resurser för snabb upptäckt och insats

populationer av skadegörare har

erna för skogsbrand samt förbättra

skapas och dessutom behöver insats-

angripit och dödat stående skog, vilket

förmågan att bidra till effektiv och

erna samövas och koordineras.

tyder på att trädens vitalitet varit ned-

Efter den stora branden i Västman-

säker brandbekämpning. 2017 lanse-

Erfarenheterna från 2018 års många

satt. Om försommaren 2019 börjar med

rade branschen gemensamma riktlin-

skogsbränder visar att det är viktigt att

värme och torka gynnas barkborren

jer för sitt arbete att förhindra bränder.

snabbt vara på plats och att säkerställa

ytterligare och vi kan förvänta oss fort-

Sommaren 2018 blev ett slags ”stress-

att branden blir ordentligt släckt. Av 85

satt kraftiga angrepp. Skogsstyrelsen

test” på dessa åtgärder. Hur klarade

skogsbränder i de värst drabbade länen

förutspår i så fall skadenivåer på 12,5

skogsbruket utmaningen?

(Gävleborg, Dalarna och Jämtland) står

miljoner m3sk, bara i Götaland. Därför

sju enskilda bränder för över 90 pro-

måste motåtgärder planeras redan nu.

Under perioden maj till september
registrerades 292 mer omfattande

cent av den brandskadade arealen. I

skogsbränder (>0,5 ha) och flera av

flera fall har branden blossat upp igen

mindre omfattning. Endast i 1,1 procent

efter att branden bedömts vara släckt

av fallen var skogsbruksarbeten orsak

och att man därmed lämnat området.

till dessa. Det är ett gott betyg för de nya

Värme och sol gynnar skogsträdens

riktlinjerna. Skogsbrukets verksamhet

tillväxt men om det samtidigt blir lång-

kunde till stor del, trots svåra förhåll-

varig torka stressas träden av vatten-

anden, bedrivas utan att orsaka brand

brist och får lägre motståndskraft emot

i skog och mark. God brandberedskap,

olika skadegörare och sjukdomar. Detta

anpassning till lokala förhållanden

kan innebära att både skogstillväxt och

och flexibel planering gav resultat

föryngringsresultat blir sämre än nor-

– men kostnader för stillestånd och

malt. Den varma sommaren gynnade

brandvakter uppgick till över en halv

många skadeinsekter, inte minst
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Skogsbruk är en viktig del av omställningen till
en bioekonomi. För att skogsråvara ska vara
tillgänglig behöver brukandet vara effektivt och
lönsamt. Därför görs en årlig enkät som undersöker kostnader och intäkter.
Skogforsks och Skogsstyrelsens enkät visar att drivningskostnaden minskat under de senaste åren. Detta har medfört
att skogsbrukskostnaden i princip legat på samma nivå 2014
till 2016. Under 2017 minskade skogsbrukskostnaden med 5
procent vilket kan förklaras med en låg andel stormfälld
skog och att kostnaden för vägar återgick till 2015 års nivå.
I reala termer minskade drivningskostnaden i normal
gallring och slutavverkning under perioden 2000 till 2007
varefter den steg 2008 och 2009. Sedan 2010 har drivningskostnaden i normala avverkningar varit relativt konstant. I
skogsbrukets totala drivningskostnad syns två toppar, 2005
och 2014, dessa orsakades av kostnader för hantering av
stormskadad skog efter stormarna Gudrun 2005 och Ivar
2013. Nedgången i den totala drivningskostnaden sedan 2014
förklaras till stor del av en minskande andel stormskadad
skog och en ökande medelstam i slutavverkning.
Bilden för skogsvårdskostnaderna är mer komplex, realt
sett har dessa ökat per avverkad kubikmeter sedan 2000.
Dels har kostnaderna per ha för markberedning och sådd
ökat och dels tenderar mängden skogsvård öka, det vill säga
antalet hektar per avverkad kubikmeter. De reala kostnaderna per hektar för manuella och motormanuella skogsvårdsåtgärder är oförändrade under perioden.
Skogsbruksnettoindexet, relationen mellan virkespriset
och skogsbrukskostnaden, har utvecklats negativt under
2000-talet även om vi ser en viss återhämtning under 2017.
Vi undersöker nu hur man kan använda enkätmaterialet för
djupare analyser av samband mellan kostnader och olika
påverkande faktorer.
.

Skogsbruksnettoindex
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Historisk utveckling för skogsbruksindex.

lars.eliasson@skogforsk.se
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I takt med omställningen till biobaserade varor och produkter ökar efterfrågan på skoglig
råvara. Samtidigt ställs allt större krav på miljöhänsyn och avsättningar för att gynna
naturvård och biodiversitet. För att hantera dessa, delvis motstridiga mål, behövs ett
kontinuerligt arbete som utvecklar ekonomisk lönsamhet och värnar sociala aspekter och
miljö. Detta är grunden för Skogforsks arbete, där en viktig del är att sprida den kunskap
som tas fram i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Utbildningar för

hållbara metoder i skogsbruket
Finansiering från Landsbygdspro-

kunskapsförmedling skapas förståelse

grammet 2014-2020 har möjliggjort att

och insikt i hur samhälle, natur och

vi kan erbjuda tre kostnadsfria utbild-

ekonomi påverkar och påverkas av hur

ningar med fokus på hållbart brukande

skogsägaren och branschen agerar och

av skog. Genom dialog, diskussion och

samverkar.

isabelle.bergkvist@skogforsk.se

Rent vatten är en stor brist i många
delar av världen och behovet av att
skapa hållbara system, regler och riktlinjer är centralt för ett hållbart och
fungerande samhälle. Även om vi till
största del är förskonade från vattenbrist i Sverige finns problem med övergödning, tungmetaller och förstörda
vattenmiljöer även här. I skogsbruket
har hänsyn till vatten och god vattenvård varit i fokus under det senaste
decenniet med många förbättringar
som skonsamma metoder, markfuktighetskartor, bättre planering och informationsförmedling. Arbetet måste
dock ständigt fortgå och eftersom
skogsbruket agerar över stora arealer
är ansvaret extra stort för att undvika
negativ påverkan i sjöar och vattendrag
och bibehålla tillgången på rent vatten.
Bli spårlös är ett projekt där vi erbju-

Bli spårlös
— för ett skogsbruk
utan negativ påverkan
på mark och vatten

der seminarier och skogsdagar för att
förse skogsbruk och markägare med

Traktkarta med markfukt samt förslag på ”huvudbasstråk”

kunskap, förutsättningar, metoder och
hjälpmedel för att minska skogsbrukets

öppen dialog kring problem, hinder

samt utveckling av processer , informa-

negativa påverkan på mark och vatten.

och möjligheter i olika delar av bran-

tionsöverföring och framtidens digitala

schen. Dessutom möjliggör dialogen

beslutsstöd.

Deltagarna har ofta olika roller i
skogsbranschen eller inom ett företag.

mellan olika grupper spridning av

Detta ger energi och substans till en

skonsamma metoder och goda exempel
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Bevarande av de arter och den mångfald
som finns i skogslandskapet är grundläggande för ett levande ekosystem. Älg
och övrigt klövvilt är en naturlig del av
skogsekosystemet som erbjuder rekreation i form av vildmarksupplevelser och
jakt. Men viltet skapar även problem
med betesskador och värdeförluster
för markägare och skogsbruk. Kursen
”Viltanpassad skogsskötsel i praktiken”
syftar till att sprida kunskap om hur
skogsskötsel kan anpassas för att hantera den målkonflikt som finns mellan
hög och kvalitativ skogsproduktion,
stor viltstam och biologisk mångfald.
Kurspaket bestående av 3 delar:
• Webbaserad teoriutbildning för
		 självstudier.

Viltanpassad
skogsskötsel i praktiken
ILLUSTRATION: ROSE-MARIE RYTTER

• Webbseminarium för gemensam
		 fördjupande diskussion under
		 ledning av experter från Skogforsk.

Vi vill skapa en plattform för dialog

vilka problem och möjligheter som

och samverkan mellan olika grupper

finns samt att sprida metoder och goda

		 med exempel på olika viltanpass-

t.ex. markägare, jägare, skogsbruk och

exempel på hur man kan bedriva ett

		 ade skogsskötselåtgärder, koordi-

naturvård. Därmed vill vi bidra till för-

skogsbruk med hög produktivitet och

		 nerat av Skogforsk tillsammans

ståelse och kunskapsspridning kring

en god ekonomi i ett landskap påverkat

		 med experter på vilt och skogsbruk.

hur viltstam och skogsbruk interagerar,

av vilt.

• Exkursioner till demonstationsytor

Hållbar skogsproduktion är centralt
för att möta efterfrågan på skogsråvara.
”Dikesrensning i praktiken” är en kursdag som ger deltagaren den senaste,
samlade kunskapen om dikesrensning
kopplat till skogens tillväxt och vattnet
i skogslandskapet. Kursen riktar sig till
skogsägare och personal som förvaltar
skog med gamla diken samt entreprenörer och maskinförare som arbetar
praktiskt med dikesrensning.
Målet är att ge deltagaren bättre förståelse och medvetenhet om var, när
och hur dikesrensning ger förväntad
nytta i form av bibehållen eller ökad
skogsproduktion samt hur åtgärden

Dikesrensning i praktiken

påverkar vattnet i skogslandskapet.
Vi redovisar olika typer av anpassningar av rensningsåtgärden och de
möjliga vattenskyddsåtgärder som kan
användas för att undvika eller mildra
oönskade effekter i nedströms liggande
vatten. De lagar och regler som gäller
för åtgärden samt deras tillämpning
ingår också som en del i kursen.
Verksamheten 2018

Rördamm hänsyn vid dikesrensning. Foto Ulf Sikström, Skogforsk
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SÖDRA arbetar strukturerat
Under de senaste åren har Södra genomgått en förändringsresa i sitt
hållbarhetsarbete. I dag jobbar man systematiskt med väsentlighetsanalys
och mätbara mål.
– Vi ser affärer i hållbarhetsarbete, bland annat genom att kunderna efterfrågar det i allt högre utsträckning.
Genom att bli mer hållbara stärker vi Södras konkurrenskraft i dag och i framtiden, säger Kristina Altner,
som är enhetschef för hållbarhetsstaben på Södra.

Utgår från väsentlighetsanalys
Att bedriva hållbarhetsarbete i sig är inget nytt för Södra. Man har även tidigare haft ett stort fokus på frågor
inom exempelvis miljö, energi och ansvarsfullt skogsbruk. Men när en ny koncernstrategi slogs fast 2015 såg
man ett behov av att ta arbetet till nästa nivå.
– Då tog vi fram ett sätt att jobba systematiskt med hållbarhetsfrågorna. Precis som för Skogforsk utgår arbetet från en väsentlighetsanalys. Där identifierar vi våra viktigaste hållbarhetsfrågor genom en dialog med
våra intressenter, omvärldsanalys och konkurrentanalys, berättar Kristina Altner.
Med väsentlighetsanalysen som grund har 15 koncerngemensamma hållbarhetsmål tagits fram, där tre är
likställda med de finansiella målen. Samtliga är mätbara och uppföljningsbara. Målen är väldigt tufft satta
och har syftet att driva förändring och utveckling. Man har ett mål att produktionen ska vara fossilfri 2020
och att transporterna ska vara fossilfria 2030, ett mål att öka skogstillväxten med 20 procent till 2050 och en
nollvision för arbetsskador med en minskad arbetsskadefrekvens på 15 procent per år till 2020.

Mappning mot Agenda 2030
Södra har också gjort en mappning mot de globala hållbarhetsmålen, där man identifierat hur organisationen berörs av och bidrar till Agenda 2030. Målen har grupperats i tre olika nivåer – en nivå med mål man
direkt påverkar eller påverkas av, en nivå där man har en lägre grad av påverkan och en nivå med indirekt
påverkan.
– Den här mappningen visar att våra mål och vårt arbete ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen och
det känns förstås väldigt bra, eftersom det ger en bekräftelse på att vi fokuserar på rätt saker. Ett väldigt viktigt mål för oss i Agenda 2030 är till exempel nummer 15, som handlar om ekosystem och biologisk mångfald,
säger Kristina Altner.

Samarbete viktigt
För att även fortsatt kunna bedriva bra hållbarhetsarbete ser Kristina Altner samarbete som en nyckel.
– Då menar jag inte bara samarbeten tvärs igenom vår egen värdekedja, utan också samarbete tillsammans
med andra delar av samhället. Här är Agenda 2030 en jätteviktig del, eftersom den ger oss ett gemensamt
språk, en grund och ett gemensamt mål, säger hon.

Föränderligt samhälle
Den största utmaningen framåt tror hon är att ha en uthållighet i arbetet och ett mångsidigt fokus på rätt
saker.
– Vi ser att samhället förändras i en allt snabbare takt och då gäller det för verksamheterna att hålla tempo
i arbetet. Vi måste driva utvecklingen utifrån de aktuella frågorna och det som vår omvärld efterfrågar.

Skogforsk skapar förståelse
När det gäller Skogforsks roll i hållbarhetsarbetet tycker Kristina Altner att man även fortsatt ska ha fokus på
högkvalitativ forskning. Hon anser också att arbetet med att skapa förståelse och resonera kring komplexa
frågor och samband i samhället är avgörande.
– Här är ett viktigt område hur skogen kan hjälpa oss att möta klimatförändringarna och att minska vår
påverkan. Ett annat är hur vi ska utveckla skogsbruksmetoderna för att främja ett skogsbruk som är både effektivt och ansvarsfullt.
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Helträdsuttag vid gallring
– klimatsmart biobränsle eller Ebberöds bank?
Ett sätt att byta stamved mot bränsleflis. Så kan man sammanfatta resultaten från tre av
Skogforsks långliggande gallringsförsök där effekterna av helträdsuttag studerats.
minskad kolinbindning leder sortimentsväxlingen, från sågbart gagnvirke till bränsleflis, till förlorade
substitutionseffekter, det vill säga en
minskning av den långsiktiga kollagringen i träprodukter.
Den främsta orsaken till tillväxtförlusterna är att grotuttaget också leder
till att kväve tas ut ur beståndet. Gödslingsresultat från försöksserien visar
dock att tillförsel av en normal gödselFOTO: BJÖRN SVENSSON/SKOGENBILD

giva (150 kg N/ha) kompenserar för
tillväxtförlusterna orsakade av helträdsuttagen.
Trots tillväxtförlusterna kan åtgärden vara ekonomiskt motiverad, beroende av priserna på energiflis och
räntesatser, framför allt i så kallade
konfliktbestånd. Energivedsgallring
bör dock inte lanseras som ett skötselResultaten har en stark koppling till

större än den mängd biomassa som

dagens ökade intresse för bränsleuttag

tagits ut i form av grenar och toppar

i gallringar med klena dimensioner.

(grot). Dessa effekter kunde vi se redan

Ett problem är att uttaget av helträd

system. Att strunta i röjningen som
motiv för att få ut mer biobränsle vid
en gallring är en mycket dålig affär.

vid nästkommande gallringstillfälle.

ger tillväxtförluster i det kvarvarande

Något tillspetsat kan man säga att man

beståndet. I försöken var de totala till-

växlat stamved mot bränsleflis. För-

växtförlusterna i form av stamved

utom att den sänkta tillväxten leder till

staffan.jacobson@skogforsk.se

Fakta från 2018
 Produktion och individuell hantering av
ca 245 000 plantor i en mängd olika projekt.
 Produktion av 3 700 ympar till förädlingspopulationer.
 Biologisk bekämpning mot skadegörare för
att minska användandet av kemikalier.

Plantskolan
Ekebo 2018
FOTO: ERIK VIKLUND/SKOGFORSK

 HeatWeed (hetvatten) används kontinuerligt
för både ogräsbekämpning och sanering av
växthus.
 Test av olika substrat för att öka effektiviteten
vid tallsticklingsproduktion.
johan.malm@skogforsk.se
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Med fokus på ett hållbart Sävar

FOTO: KARIN STRÖMGREN/SKOGFORSK

Skogforsks forskningsstation i Sävar har funnits i över 50 år och
har en bred och omfattande verksamhet. Här finns ca 85 hektar
trädarkiv, en plantskola med tre större växthus, forskning inom en
rad områden samt en unik fröserviceverksamhet.

FOTO: KARIN STRÖMGREN/SKOGFORSK

fastigheten. Under de senaste åren har

vandringen på stationen berättar Mats

fokus på hållbarhet och minskad el-

om planerna att byta till ny ventilation

och oljeförbrukning varit stort. Mats

med återvinning i garage och verkstad.

beskriver hur Sävarstationen har

Investeringen beräknas betala sig på

minskat elförbrukningen genom flera

kort tid på grund av minskade energi-

förändringar och investeringar. Bland

kostnader.

annat har han ansvarat för att värme-

Arbetet att minska energiåtgången

systemet injusterats och ett nytt styr-

sker även i löpande drift, exempelvis

system installerats. Man har även satt

genom att välja rätt ledbelysning. Mats

in nya rörsystem för värme och bytt ut

konstaterar nöjt att energiförbruk-

gamla cirkulationspumpar. Oljeför-

ningen har minskat med 10 procent

brukningen på tidigare 4 000 liter olja

under de senaste åren – samtidigt som

per år är nu ett minne blott. Istället

oljeförbrukningen har upphört.

har man konverterat till fjärrvärme i
växthuset.
Mats berättar vidare om det ständigt pågående arbetet att minska energiFör att verksamheten ska fungera

åtgången. Under 2019 ska energitjuv-

arbetar Mats Mering till en stor del av

arna kartläggas genom mätningar av

sin tid med service och underhåll av

el- och fjärrvärmesystemen. Vid rund-

karin.stromgren@skogforsk.se

Giftfria

plantor

Varje år planteras mellan
50 000 och 100 000 försöksplantor producerade på plantskolan i Ekebo ut i fältförsök.
Plantornas överlevnad är högsta
prioritet för att utvärdera och
studera varje plantas egenskaper.

plantorna säkerställs. Nu har vi äntligen funnit en fungerande metod.
Personalen i fältverksamheten
tycker att det känns tryggt att plantorna
behandlas med det mekaniska skyddet
redan i plantskolan och därmed är
skyddade mot snytbaggeangrepp redan
vid plantering. Även arbetsmiljön förbättras då ingen speciell skyddsutrustning måste användas.

Traditionellt har alla plantor behandningsmedel) mot framförallt snytbaggeskador. Behandlingen skedde i fält,
efter plantering, och det kunde vara
svårt att få till en effektiv behandling
på grund av nederbörd.
För att komma ifrån användandet av
insekticider i fält har vi sedan 2014 testat och utvärderat en mängd olika meka-

Det händer dock att vissa försök
FOTO: CURT ALMQVIST/SKOGFORSK

lats med insekticider (kemiskt bekämp-

niska snytbaggeskydd för våra försöks-

som passar alla våra olika sorter, typer

plantor. Problemet har varit att hitta

och storlekar av plantor samtidigt som

ett skydd och en appliceringsmetod

arbetsmiljön för de som hanterar

Verksamheten 2018

måste ombehandlas i fält på grund av
väldigt högt snytbaggetryck. Därför
har vi under de senaste åren sökt och
erhållit dispens från svenska FSC för
att använda godkända insekticider på
certifierade marker. Trenden går mot
att även ombehandling sker med det
mekaniska giftfria preparatet.

johan.malm@skogforsk.se
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AKTIVT SKOGSBRUK Grunden för effektivt klimatarbete
Atmosfär 597 (+165)
1,6
Förändrat
markutnyttjande
Bruttotillväxt

satt driva och ytterligare utveckla ett

6,4

119,6

Respiration

redskap för denna utmaning är att fort-

Kolsänka
på land

aktivt skogsbruk. Gröna växter tar upp

70,6
22,2

koldioxid och lagrar kol, det är styrkan
hos skogsbruket:
• Genom ökat virkesförråd har lagret

2,6

av kol i svensk skog ökat med 820

120

miljoner ton under de senaste 100
åren. Det motsvarar mer än 40 års
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landets totala utsläpp under 15 år.
• Ett års tillväxt i svensk skog, 121
miljoner m3sk, binder motsvarande
mer än tre års totala koldioxidutsläpp från Sverige.
• Med aktiva åtgärder skulle skogens
klimatnytta kunna höjas med upp
till 50 procent.

0, 2 0
t 15
men

För att ge denna effekt måste skogsbruket bedrivas aktivt och råvaran

Kollager i Gt kol
Flöden i Gt kol/år

Koldioxid är en stor bidragande orsak till global uppvärmning. Klimatarbete
handlar därför i hög grad om att hantera flöden av kol. I Sverige innebär detta
utveckling av ett klimatsmart skogsbruk. Ingen näringsgren kommer i närheten av skogsbrukets positiva kolbalans!

användas. Obrukad skog lagrar kol,
men binder inte mer kol än vad den
släpper ut genom nedbrytning av död
biomassa. För maximal effekt måste
man eftersträva hög nettotillväxt i
skogarna och byta ut så många fossila

Koldioxidhalten i atmosfären har ökat

skogar vilket frigör kol från marken.

alternativ som möjligt genom att använ-

med mer än 40 procent sedan den indu-

Detta driver på en global uppvärmning,

da produkter baserade på skogsråvara.

striella revolutionen inleddes. Kol har

med negativa konsekvenser som följd.

frigjorts då människan flitigt nyttjat

För att minska dessa negativa effekter

stenkol, olja, gas och kalksten och på

måste klimatarbetet inriktas på att

många håll har markanvändningen

sänka utsläppen av koldioxid och helst

ändrats då jordbruksmark ersatt

vända utvecklingen. Sveriges starkaste

rolf.bjorheden@skogforsk.se

 IDS*-behandlat frö
595 kg varav 49% tall, 32% gran och 19% contorta.

 Storleksfraktionering för att förenkla sådd
1 760 kg

Fröservice Sävar

 Antal groningsanalyser
390 stycken
Även udda sortiment som lärk, douglasgran och
björk har behandlats av fröservice.
Under hösten hölls en uppskattad frökurs för
intresserade aktörer.
*IDS (Incubation Drying Separation) utförs för att förbättra
grobarheten och groningsenergin hos frön innan sådd.
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FOTO: KARIN STRÖMGREN/SKOGFORSK

 Mängden avvingat och torrrensat frö
1920 kg varav 42% tall och 58% gran.

FOTO: HENRIK VON HOFSTEN/SKOGFORSK

Transportsektorns omställning mot fossilfrihet är en nyckel för
att Sverige ska nå klimatmålen. Därför deltar Skogforsk i flera
forsknings- och innovationsprogram som siktar mot fossilfria
och effektivare godstransporter.

STÖRRE LASTBILAR
mindre miljöbelastning
Effekterna av ökat utnyttjande av fossilfria bränslen, eldrift och självkörande
fordon kan simuleras om man har bra
data över transportflödena. Och det
har Skogforsk som därför kan simulera
framtida scenarier rörande till exempel effekterna av ökat utnyttjande av

”HCT är den lägst hängande frukten för att snabbt öka godstransporternas hållbarhet. För varje leverans vi kör med fullt BK4-lass istället för
BK1-lass förbättras nyckeltalen för energi, emissioner och vägträngsel med
upp till 14 procent. Varje dygn beslutet att klassa upp en väg från 64 ton
till 74 ton dröjer, är ett förlorat dygn i perspektiv av miljömässig, social och
ekonomisk hållbarhet.” Johan Granlund, Helgums Grus AB

fossilfria bränslen, eldrift och själv-

samma eller större lastmängd. Resul-

vikt på 74 ton. BK4-vägnätet har idag

körande fordon. Skogforsk är därför

taten visar på knappt 7 procent lägre

störst utbredning i norra Sverige och

med som partner i Triple F och kommer

bränsleförbrukning per tonkilometer

det är där som 74-tonsfordon i första

att medverka i flera projekt som rör

för bilen med fyra travar vilket troligen

hand kan användas. Problem kvarstår

skogsbrukets alla transporter. Triple F

kan förklaras av ett lägre luftmotstånd

dock, det är inte ovanligt att infarts-

är initierat och finansierat av Trafik-

med fyra låga, tätt lagda travar jämfört

vägen till industrin inte blivit uppgra-

verket. Det planeras för tolv år med

med tre höga travar med stora gap

derad till BK4 vilket begränsar använd-

en budget på närmare 400 miljoner

mellan travarna. I ett samarbete med

ningen av 74-tonsfordon. Orsaken är

kronor. Arbetet genomförs av flera

Linköpings universitet planeras ett

att dessa vägar ofta är kommunala och

forskningsorganisationer, näringsliv

uppföljande försök under 2019 med

besluten måste tas där. Arbete pågår

och offentliga aktörer.

samma virkesfordon där bilen med

för att identifiera dessa flaskhalsar

fyra travar förses med aerodynamiska

och åtgärda dem för att öka nyttan av

miljöbelastningen från transporterna

detaljer för att sänka bränsleförbruk-

de effektivare 74-tonsfordonen. Till

är att utveckla större virkesfordon som

ningen ytterligare. Ett minskat luftmot-

sommaren 2019 väntas Trafikverket

kan ta mer last per lastbil. På så vis kan

stånd bidrar också till att lastbilen kan

öppna fler vägar för BK4, vilket

färre lastbilar transportera samma

köra längre på alternativa drivkällor

kommer att gynna branschen och leda

godsmängd. Det minskar även antalet

– exempelvis elektricitet.

till fler energieffektiva och hållbara

Ett annat projekt för att minska

fordon på vägarna och därmed olycks-

En förutsättning för användningen

risken samt bränsleförbrukning per

av 74-tonsfordon är tillgång till vägar

ton last. Åren 2016 - 2018 studerades

där fordonen får köra. Detta har under-

två 74 tons virkesbilar (att jämföras

sökts i ett tredje projekt och första juli

med de traditionella 64-tonsbilarna),

2018 öppnade Trafikverket 1 180 mil av

den ena med tre höga travar och den

det statliga vägnätet för Bärighetsklass

andra med fyra låga travar vilket gav

4 (BK4) som tillåter en maximal brutto-
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transporter.

henrik.vonhofsten@skogforsk.se
magnus.thor@skogforsk.se
victor.asmoarp@skogforsk.se
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Rottnes skotare har fått bättre sikt
bakåt med den nya belysningen.
FOTO: ROTTNE

TÄNT var det här!
Under stora delar av året är ljuset, eller bristen på ljus, i
skogen ett påtagligt arbetsmiljöproblem för maskinförarna.
Utifrån identifierade problem och med kunskap om maskinförarnas behov gjordes förändringar av belysningen på en
skotare.
Flera av ändringarna utnyttjar egen-

maskinen. En lampa på vipparmen

skaperna hos LED-tekniken, främst att

minskade störande skuggor.

de är tåliga mot vibrationer och att de

Förarna på testmaskinen var posi-

finns i många olika format. Det innebär

tiva till ändringarna och uppskattade

att de kan placeras på ställen där det

särskilt att de fick bättre sikt över last-

tidigare inte varit möjligt att ha lampor.

utrymmet. Testerna med lamporna i

Projektet genomfördes i samarbete

grinden visade också att LED-lampor

med Ponsse, KGK, Nordic Lights och

kan hålla i tuffa miljöer.

Inge Gustafsson Skogstransport.
För att minska blänk och reflexer

ningar som är inspirerade av projektet.
Resultaten har därmed fått ett stort

ovanpå maskinhytten. Istället montera-

genomslag och bidrar till en bättre

des lampor på grinden till lastutrym-

arbetsmiljö för många skogsmaskin-

met. Två ljusstarka lampor längre ut på

förare. Det gynnar deras hälsa och väl-

kranens huvudarm och i en ny riktning

befinnande samt ett effektivt nyttjande

gav också bättre ljus, både i lastutrym-

av maskinerna.

Skogforsk

”Er rapport hjälpte

verkligen till när vi
testade nya ställen för
belysning!” David Selstam, Rottne

till sig av resultaten och gjort egna lös-

belysningen från lampor placerade
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Flera maskintillverkare har tagit

från olika maskindelar minskades

met och i arbetsområdet vid sidan av

Före

martin.englund@skogforsk.se
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ämnesområde vill vi lyfta fram olika
sanningar – och kanske ta död på en
och annan myt. Tanken är att även nå
lyssnare utanför skogsbruket som har
intresse för samhälle, skog och skogsbruk.
FOTO: SVEN TEGELMO/SKOGFORSK

Det första avsnittet handlade om
skogsbrukets naturhänsyn vid avverkning, där forskarna Line Djupström och
Jan-Olov Weslien intervjuades. Även
Linda Eriksson från Skogsindustrierna

Skogssanningar — ny

podcast

I slutet av 2018 släpptes det första avsnittet av Skogssanningar.
Det är Skogforsks podd som är tänkt att avhandla frågor om skog
och skogsbruk som ofta hörs i samhällsdebatten. Ambitionen är att
nyansera en polariserad debatt med utgångspunkt i vetenskapen.

och Malin Sahlin från Naturskyddsföreningen medverkade.
Avsnittet gjordes som en pilot och
hade drygt 700 nedladdningar den
första månaden. Tanken är att göra fler
avsnitt under 2019. Viltbete, transporter, skogens roll för att motverka
växthuseffekten och klimatanpassning
av träden är några exempel på ämnen
som diskuterats för kommande avsnitt.

Frågan om hur skogen ska brukas

ifrån varandra. Podcasten Skogs-

engagerar fler än någonsin och många

sanningar startades med intentionen

berörs och blir berörda. Inom vissa

att reda ut vad som är fakta och vad

frågor har debatten rasat i åratal och

som är tyckande i debatten. Genom att

parterna verkar i många fall stå långt

intervjua våra experter på respektive

lars.nylander@skogforsk.se

Rädda Asken!
Asken Yggdrasil betraktades i den fornnordiska
mytologin som livets träd. Idag är trädslaget hotat
då den är hårt drabbad av den aggressiva askskottsjukan. Både unga och gamla träd drabbas.
Hela bestånd infekteras och dör snabbt.
I två fröplantager med ympar från 106 sydsvenska askar har
skadorna följts under perioden 2006–2016. Dödligheten var
stor under perioden (cirka åtta procent per år) men resultaten visar också att sjukdomen är starkt genetiskt styrd.
Vissa askar har betydligt högre motståndskraft än andra.
Resultaten var också stabila, det vill säga de askar som var
mest vitala år 2006 var också de mest vitala efter ytterligare
tio års högt infektionstryck. – Det ﬁnns alltså goda förutsättningar att med traditionell skogsträdsförädling ta fram askar
som är mindre känsliga för askskottsjuka, säger skogsträdsförädlaren Lars-Göran Stener. Sökandet efter friska askar
fortgår för att hitta de mest motståndskraftiga, det behövs
en stor genetisk variation att jobba vidare med. Detektivarbetet genomförs både genom internationella samarbeten
och med allmänhetens hjälp. -Jag har skickat ut efterlysningar i media för att få in tips på var det växer friska askar,
avslutar Lars-Göran.
Verksamheten 2018
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”Den viktigaste nyttan med den nya laserskanningen
för Holmen är nya skogliga uppgifter med vilka vi kan
identifiera åtgärder, både gallring och skörd. Det möjliggör att åtgärder kan göras vid rätt tidpunkt vilket är
viktigt både för ekonomiskt resultat och skogsproduktion.”
Per Östman, Verksamhetsutvecklare fjärranalys och skogliga data, Holmen Skog AB

Mer detaljer i den nya

LASERSKANNINGEN
Under 2018 påbörjades en
ny laserskanning över Sverige.
Upplösningen i bilderna är
högre än sist. Därmed blir det
lättare att identifiera diken,
kulturlämningar och andra
objekt vilket kommer underlätta planeringen inför en skoglig åtgärd.

D

en nya laserskanningen

visar att flera strukturer i markytan

över Sverige, ”Laserdata

blir tydligare, som till exempel diken

skog", är ett samarbete

och kulturlämningar. Ett nytt träd-

mellan flera skogsföretag,

höjdsskikt kan användas för att effek-

Skogforsk, Lantmäteriet, SLU och

tivt avgränsa bestånd och fler detaljer

Skogsstyrelsen. Regeringen har till-

i markskiktet kan även effektivisera

delat Skogsstyrelsen 12 miljoner kr om

förtolkningen inför avverkningar.

året, utan bortre tidsgräns, för att leda

SLUs tester med att producera skogliga

arbetet och tillhörande skogliga skatt-

skattningar visar att noggrannheten

ningar. Flera skogsföretag planerar att

i skattningarna kommer att motsvara

skjuta till pengar för att genomföra

dem som idag finns tillgängliga från

skanningen i en högre takt. Det nya

Skogliga grunddata, där medelfelet för

materialet och resultaten ger en upp-

volymskattningar hamnar mellan 17

datering av Skogliga grunddata som

och 20 procent på beståndsnivå.

baserades på den laserskanning som

Skogliga laserskattningar är till

Lantmäteriet genomförde med start

stor nytta i skogsbruket bland annat

2009.

för värdering och planering. Om de

Det kommer att ta cirka 6 till 8 år att

dessutom kopplas till olika beslutsstöd

genomföra arbetet. Prioriteringen av

för skogsskötsel och utbytesprognoser

skanningsområden bygger på hur lång

kan nyttan öka än mer.

tid det gått sedan det skannades senast
och om det inträffat några större störningar som stormar eller skogsskador.
Detta var till exempel fallet i Medelpad
som drabbats av omfattande stormskador med efterföljande insektsangrepp,
vilket gjorde att delar av den tidigare
skanningen snabbt blev inaktuell.
Dessutom påverkar vädret arbetet,
vilket gör att omprioriteringar kommer
att göras under arbetets gång. Den nya
skanningen har en högre punkttäthet
som fångar upp fler detaljer i markoch trädskiktet. Skogforsk har under

©Lantmäteriet
28

Skogforsk

Planerade
skanningsområden.

hösten 2018 jämfört resultaten med
tidigare skanning. De nya resultaten

erik.willen@skogforsk.se
Verksamheten 2018
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Markmodell äldre skanning
Markmodell ny skanning
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Globala mål lyfte

Moelvens hållbarhetsarbete
Moelven har länge haft fokus på att hela tiden förbättra sitt hållbarhetsarbete. Men när arbetet kopplades mot Agenda 2030 synliggjordes många
fler områden som till exempel hälsa och säkerhet, resursutnyttjande och
energiförbrukning – något som också ökade engagemanget rejält.
– Kopplingen till Agenda 2030 gjorde det mycket lättare att se

– Det tror jag är nyckeln till att nå målen i Agenda 2030. Att

hur Moelven bidrar till att uppnå hållbarhetsmålen. Detta har

faktiskt börja integrera den teknik och kunskap som redan

ökat intresset bland våra medarbetare markant, där många

finns, så att vi får större tillgång till ren energi och kan ut-

är väldigt insatta och engagerade i miljöutmaningarna, säger

nyttja planetens resurser bättre än vi gör i dag.

Rune F. Andersen, som är biträdande finansdirektör på
Moelven.

Mål på kort och lång sikt
Några direkta effekter när Moelven 2017 inledde arbetet
mot Agenda 2030 var att man började mäta och sätta mål
för exempelvis avfallssortering, plastanvändning och återvinning. Målen som sätts är både kort- och långsiktiga. Man
har till exempel ett mål inför 2020 att minska elförbrukningen med åtta procent. Där har man stor nytta av en energikartläggning av koncernens alla svenska enheter, som visar
var det finns potential att spara energi. En annan viktig del
är investeringsprojektet ”det smarta digitala sågverket” på
Moelven Valåsen AB i Karlskoga. Där har man satt upp sensorer i sågverket som samlar in data, för att kunna identifiera
många områden där det går att effektivisera och spara energi.
– Det här spännande projektet har fått stor uppmärksamhet även utanför branschen, berättar han.

Allt hänger samman

Kräver annat tankesätt
Samtidigt ser Rune F. Andersen en utmaning i detta, eftersom
det kräver investeringar som inte alltid kunden är beredd att
vara med och betala för.
– Kunder gillar när man gör saker för miljön, men sedan
väljer många ändå det billigare alternativet. Ska vi nå fram
måste det ske en förändring hos var och en av oss. 2018 var
”Earth Overshoot Day” den 1 augusti. Redan då hade vi alltså
använt de resurser som egentligen ska räcka ett år. Om hela
jordens befolkning skulle leva som vi gör i vår del av världen,
skulle vi använda resurser motsvarande 3–3,5 jordklot varje
år. Alla förstår att det inte är hållbart över tid. Vi måste därför
förbereda oss på att leva annorlunda och ändra våra förbrukningsmönster. Förändring är inte vi människor alltid så
duktiga på.
Han efterlyser därför regleringar som tvingar fram en
snabbare förändring. Här tror han att Skogforsk, som har
tyngd och anseende, kan påverka utvecklingen. Även när
det gäller att reda ut hur klimatsmart det är att bygga med

Enligt Rune F. Andersen måste hållbarhetsarbete vara både

trävaror från ett hållbart skogsbruk kan Skogforsk vara till

lönsamt och bra för miljön.

hjälp.

– Det är inte hållbart om följden blir att företaget går i

– Vi menar förstås att det är jättesmart att bygga i trä. Trä

konkurs om några år. Vi får heller inte glömma människorna.

är förnybart, vilket knappt några andra byggmaterial är.

Det ska också vara bra för dem. Dessa tre saker ska alltid

Råvaran finns i Sverige och behöver därmed inte transpor-

hänga ihop.

teras så långt. Dessutom binder träbyggnationer koldioxid,
vilket möjliggör att hålla den globala uppvärmningen under

Tekniken finns redan

två grader. Men det finns skeptiker som, tvärt om, menar att

Rune tror att hållbarhetsarbetet i framtiden kommer att

det frigörs så mycket koldioxid från rotsystem och jord vid

accelerera. Och han tror att vi kan komma långt med dagens

exempelvis markberedning och avverkning att den positiva

teknik. Han jämför med det digitala sågverksprojektet, där

effekten som du får av att bygga med trä reduceras väsentligt.

man utnyttjade befintlig, modern IT-teknik. Det nya var att

Här behöver vi få fram seriösa, neutrala fakta på bordet och

den användes i ett nytt område.

det kan Skogforsk bidra med, avslutar han.

Verksamheten 2018
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Östersjösamarbete om
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skogsbruk och vatten
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WAMBAF är ett samarbetsprojekt mellan
sex länder i Östersjöregionen med syfte att
bidra till att minska skogsbrukets påverkan på
vattendrag och i förlängningen på Östersjön.
Skogforsk har varit med och tagit fram rekommendationer för utformning av kantzoner och
underhåll av diken samt producerat filmer.

S

kogsbruksåtgärder kan leda till ökad tillförsel av
näringsämnen, kvicksilver och jordpartiklar till
sjöar och vattendrag. Skogforsk har deltagit i ett treårigt projekt tillsammans med fem andra Östersjö-

länder. Målet är att bidra till att minska den påverkan på
vattenkvaliteten som kan uppkomma vid skogsbruk i Östersjöregionen.
Nya digitala markfuktighetskartor, rekommendationer för
dikesunderhåll och kantzoner samt ett klassificeringsverktyg
för bäverdammar är exempel på verktyg och resultat som har
tagits fram och visats i demonstrationsområden i de olika
länderna. Beslutsstödet ”blå målklassning” har anpassats
till andra Östersjöländer och olika informationsfilmer har
producerats. Skogforsk har framför allt deltagit i arbetet med
att ta fram rekommendationer för kantzoner och underhåll
av diken. Vi har även ansvarat för att producera tre filmer,
en om varje huvudfråga. Filmerna kommer att publiceras på
Youtube under februari 2019. Rekommendationer och översikter om hur man arbetar med kantzoner i de olika länderna
inom Östersjöregionen samt god praxis vid dikesrensning
presenteras i två rapporter som hittas i "Kunskapsbanken"
på skogforsk.se.
Forskare, tjänstemän på myndigheter och representanter
för skogsbruket från Estland, Finland, Lettland, Litauen,
Polen och Sverige har samarbetat och utbytt erfarenheter
inom projektet. Projektet, benämnt WAMBAF (Water
Management in Baltic Forests) finansieras av EU Interreg
Baltic Sea Region-programmet.

lars.hogbom@skogforsk.se
eva.ring@skogforsk.se
ulf.sikstrom@skogforsk.se
Verksamheten 2018
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Hyggesfritt

Intresset för hyggesfritt skogsbruk har ökat de senaste åren. Vissa
anser att det är det enda sättet att bruka skogen hållbart. Filmen
Hyggesfritt besöker skogsägare som provar, entreprenörer som
praktiserar och forskare som undersöker.

I filmen Hyggesfritt medverkar forskare från SLU och Skogforsk med råd
och erfarenheter kring skötsel, mångfald och historik om de hyggesfria
metoderna. Syftet med filmen är att
den både ska inspirera och instruera.
– Vi hoppas att filmen kan väcka
ett intresse hos fler skogsägare att
våga testa alternativ till kalhyggesbruket. Samtidigt är vi ödmjuka och
pekar på risker som stormfällning,
utebliven föryngring och högre kostnader, säger Johan Sonesson, forskare
på Skogforsk som medverkar i filmen.

och kommuniceras. Maskinförarna
efterfrågar möjligheter att kunna dokumentera och även återkoppla åtgärder
som görs av skördar- och skotarförare
för att skydda vattenmiljöer. Information om var de placerat överfarter vid
vatten är värdefullt vid planering av
markberedning.
Under 2018 utfördes en omfattande
inventering av markberedningar för
att ge en bild av dagens hänsyn, med
FOTO:NILS FAHLVIK/SKOGFORSK

fokus på hantering av skyddszoner,

Hänsyn till vattenmiljöer
VID MARKBEREDNING

val av teknik och hantering av överfarter. Inventeringen visar att det tas
mer omfattande hänsyn längs naturliga vattendrag medan skyddszonen
mot diken ofta är betydligt mindre.
Handledningen är tänkt att säkerställa

Förare av markberedare efterlyser bättre dokumentation om var
vattenöverfarter finns. Det är en av de saker som framkom vid
intervjuer för en handledning om hänsyn till vatten i samband med
markberedning.
Vid planering av föryngringsarbetet

I ett pågående projekt arbetar Skog-

är det viktigt att ta hänsyn till vatten-

forsk med att ta fram en handledning

miljöer. Dels för att förhindra erosion

för planering av hänsyn till vatten i

till vatten i samband med markbered-

samband med markberedning. Arbetet

ning och dels för att skydda känsliga

grundar sig på litteraturstudier, inter-

miljöer. Det görs framför allt genom att

vjuer och fältinventeringar. Intervju-

anpassa avståndet mellan vattnet och

erna ska fånga maskinförarnas syn

området som ska föryngras.

på hur hänsynsåtgärder bäst uttrycks
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att de viktigaste hänsynsåtgärderna
uppfylls längs alla typer av vattendrag
och hjälpa till att prioritera områden
där utökad hänsyn bör tas. Den ska
också vara ett stöd för ändamålsenlig
dokumentation. Projektet finansieras
av Landsbygdsprogrammet.

nils.fahlvik@skogforsk.se
Verksamheten 2018

Drönare ger

skotaren effektiviseras. Hinder och
svårigheter som skördarföraren identifierar kan enkelt överföras till skotaren. På så sätt bidrar drönaren till en
trygg, säker och mer jämlik arbetsmiljö.
Även efter drivningen kan drönarbilderna användas som underlag för att
utvärdera insatsen inom maskinlaget.
Det finns fortfarande en del begränsningar med dagens drönarteknik.
Batteritiden begränsar flygtiden och

FOTO: BITZER PRODUCTIONS

därmed möjligheten att täcka större
arealer. Under vinterhalvåret kan kylan
förkorta batteritiden ytterligare. Kraft-

nya perspektiv
Under de senaste åren har drönare blivit både billigare
och enklare att använda. Tekniken används redan på
många skogsföretag och myndigheter.

iga vindar kan också påverka drönaren
negativt. Det gör att det krävs vana och
erfarenhet för att kunna bedöma när
drönaren kan vara ett effektivt verktyg
i skogsbruket.
I framtiden kan drönare stötta med
beslutsunderlag för skogsmaskiner
som styrs på distans eller är helt automatiserade. Till det krävs troligen en

Skogforsk har tittat på hur skogsentre-

sedan lätt visas för markägare eller

annan typ av datainsamling. Det

prenörer kan ha nytta av drönare i sitt

andra uppdragsgivare. Bilderna kan

kommer att hända mycket inom den

arbete med skogsvård och avverkning,

också användas för att undersöka om

skogliga datainsamlingen de komman-

exempelvis vid planering av skogs-

drivningen orsakat körskador eller för

de åren och drönaren kommer att få en

vårdsåtgärder. För att identifiera ett

inventering av hur hänsynsområden

central roll i det arbetet.

bestånds röjningsbehov bedöms

hanterats.

drönartekniken vara lika bra som en
fältinventering.
Drönarteknik kan också nyttjas som

Genom att använda ny kommunikationsteknik tillsammans med den
ökade tillgången på information som

ett kommunikationsverktyg. Resultatet

vi får via drönartekniken kan kommu-

av utförda åtgärder kan filmas och

nikationen mellan skördaren och

erik.willen@skogforsk.se

Viltbetets

effekter

I mitten av 2018 publicerade Skogs-

sedan 2012 en försökserie för att stu-

styrelsen sin rapport Skogsskötsel med

dera just detta med avseende på tillväxt

nya möjligheter där ett flertal åtgärder

och kvalitet, de så kallade BETT-för-

föreslås för att öka skogens tillväxt. Ett

söken. Om några år kommer vi att ha

av förslagen var att älgstammen måste

de första resultaten och bättre kunna

minskas. Detta, tillsammans med en

uppskatta effekterna av olika betes-

rapport från Karl Hedin AB som lyfte

tryck på tillväxten. Utöver effekter

problematiken med virkeskvalitén i

på tillväxt och virkeskvalitet kan vilt-

sågade trävaror kopplat till älgskador,

bete i plant- och ungskogsfasen även

fick fart på debatten. Skogforsk bedri-

påverka beståndsstruktur och träd-

ver forskning om betesskadornas kost-

slagsblandning. I områden med högt

nader och effekter på både tillväxt och

betestryck finns också en risk att

virkeskvalitet. Ännu är storleken på

skogsägarnas vilja att föryngra med

tillväxtnedsättningen osäker, eftersom

tall minskar, vilket ytterligare för-

försök där de långsiktiga effekterna

sämrar skogens tillväxt.

kan studeras är få. Skogforsk bedriver
Verksamheten 2018
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Simulering i realtid är ett sätt att skapa en virtuell försöksmiljö. Skogforsks maskinsimulator Troëdsson Forest
Technology Lab (TFTL) är ett viktigt hjälpmedel för att
utveckla och utvärdera ny teknik och nya metoder för
avverkning och terrängtransport.

S

imulatorn är särskilt lämplig
för arbete enligt konceptet
”man in the loop”, det vill säga
där människor interagerar

med maskinen. Det är viktigt för att
studera hur förare lyckas använda olika
tekniska system för att åstadkomma en
bra arbetsmiljö och effektivt nyttjande
av maskinen.
En fördel med simulatorn är att den
gör det möjligt att göra ”äkta” upprepningar, genom att vi kan studera samma
arbetsuppgift flera gånger under exakt
samma förhållanden. Den möjligheten
saknas vid maskinstudier i skogen där
förutsättningarna varierar på sätt som
inte går att kontrollera helt. TFTL gör
det också möjligt att testa nya maskinsystem eller tekniska lösningar i form
av virtuella prototyper som ger värdefull kunskap och sparar tid och pengar
i innovationsprocessen.
I ett pågående projekt utvecklar vi
nu simulatorn för att öppna nya möjlig-

Automation
Automation av skogsmaskiner har varit
i fokus för flera projekt på senare tid. I
simulatorn går det att direkt fokusera
på utvecklingen av de automatiska
funktionerna. På verkliga maskiner
måste man oftast först utveckla sensorer som ger den information som de
automatiska funktionerna behöver. I
simulatorn finns all data direkt tillgänglig.
Ett bra exempel är de automatiska
funktioner vi utvecklat för drivaren.
Där har flera moment i fällningen av
träd och direktlastningen automatiserats för att underlätta och effektivisera
förares arbete. Drivaren är särskilt
lämplig till automation eftersom alla
träd upparbetas direkt i lastutrymmet,
jämfört med skördaren där upparbetningsplatsen kan variera mycket och
där virket måste placeras med hänsyn
till markens ytstruktur och lutning.
Drivarautomationen hjälper föraren

heter genom att:

att:

• Skapa mer realistiska skogsmiljöer

• hålla aggregatet i rätt fällvinkel,

som bygger på en kombination av

vilket gör att stammen kommer i

data från skördare och laser-

gynnsam vinkel till lastbäraren

skanning både från flygplan och
från marken.
• Implementera ett riktigt apteringssystem.
Mer realistiska skogsmiljöer innebär
möjlighet att göra studier med högre
giltighet och trovärdighet i kombination med de unika möjligheterna att
göra äkta upprepningar som simulatorn ger. Apteringssystemet ger oss
bättre möjligheter att göra studier av
själva avverkningsmomentet. Sammantaget kommer projektet innebära att
vår simulator blir bättre rustad för att
fortsätta att utveckla automation och
förarstöd i skogsmaskiner.

• automatiskt ta in trädet till lastbäraren
• få virket att lägga sig rätt genom att
hålla lastbäraren parallell med
stammen.
Vi befinner oss i en spännande tid där
skogsbruket kommer att utvecklas
genom automation och digitalisering.
I det arbetet kommer TFTL att ha en
viktig roll som katalysator och inspiration för att visa på möjligheterna med
automatisering, förarstöd och fjärrmanövrering. Här finns en stor potential
att förbättra förarnas arbetsmiljö och
effektivisera maskinanvändandet för
att bibehålla branschens attraktivitet
och konkurrensförmåga.
martin.englund@skogforsk.se
anders.mork@skogforsk.se
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Verklig utveckling i
virtuell miljö

Verksamheten 2018

Skogforsk 37

FOTO: ERIK VIKLUND/SKOGFORSK

Är schackrutor ett bra drag?
Intresset för hyggesfria skogsskötselmetoder ökar i samhället — framförallt hos ideella
organisationer, men även från politiskt håll. Trots det är omfattningen i praktiken liten.
Det ekonomiska utfallet blir ofta lägre

skogen upplevs som mer omväxlande.

ekonomiskt fördelaktig jämfört med

när man använder hyggesfria metoder

Skogforsk har undersökt hur produk-

stamvis blädning, som medför en 28-

jämfört med trakthyggesskogsbruk. En

tivitet och kostnader för avverkning

procentig kostnadsökning i jämförelse

hyggesfri metod som i dag diskuteras är

och skotning påverkas av en sådan typ

med slutavverkning. Dessutom ökar de

att hugga luckor i schackrutemönster.

av huggning.

biologiska förutsättningarna att bibe-

Metoden innebär att man delar in

Resultatet visar att metoden är ett

hålla en blandskog jämfört med om
man blädar skogen.

skogen i rutmönster med en viss förut-

alternativ för den som vill bruka sin

bestämd storlek på rutorna. Dessa av-

skog utan att ta upp hyggen. Den kostar

verkas sedan omväxlande med ett visst

visserligen mer än en konventionell

ning är exempelvis skärmar och olika

antal års mellanrum, vilket gör att in-

slutavverkning (15 procent högre driv-

typer av stråk- eller kanthuggningar.

trycket av hygge försvinner helt och att

ningskostnad enligt studien), men är

Andra hyggesfria alternativ till bläd-

Dyr klimatnytta att låta skogen stå
Hur påverkar valet av skördetidpunkt den totala kolbalansen i
skogen? Och hur påverkar det
mängden skogsråvara som vi
kan använda?

leringar har forskare räknat på kol-

skogsråvaror. Att skörda träden 10 år

balansen i skogen vid olika skördetid-

tidigare än idag, minskar både kolför-

punkter, liksom totalproduktionen av

rådet i beståndet och virkesproduk-

virke och skillnader i kostnader.

tionen vilket båda bidrar till försäm-

Resultaten visar att man genom att
låta träden växa 10-30 år till innan

rad kolbalans.
Resultaten visar att det är dyrt att

skörd, förbättras kolbalansen genom

förbättra kolbalansen genom att för-

Ett träd växer som snabbast i ungdoms-

att lagret av kol i träden och marken

länga omloppstiderna. Kostnaden per

åren och i medelåldern. På ålderns höst

ökar. Däremot drar trädens lägre med-

ton kol är 9-396 € beroende på skogs-

avtar tillväxten. Mönstret för trädens

eltillväxt ner upptaget av kol jämfört

typ och skördetidpunkt, vilket kan jäm-

förmåga att binda in koldioxid är det

med om en ny mer snabbväxande träd-

föras med priserna på kol i utsläpps-

samma.

generation planteras. Att låta träden

rätter som 2018 ligger runt 40 € per ton.

I dag skördas skogen när medeltillväxten är som högst. Genom simu38

Skogforsk

växa längre ger också en lägre produktion av virke och andra förnybara
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När klimatet blir varmare riskerar tallplantorna att få mer frostskador. Genom att förädla fram
tallar som är anpassade till det
nya klimatet kan skaderisken
minska.

är fotoperioden mest styrande för

beteende, det vill säga de startade sin

trädens invintring och köldhärdighet.

skottskjutning tidigare på våren och

Eftersom vegetationsperioden på

avslutade den tidigare på hösten, där

hösten förväntas bli längre i ett varm-

en rysk proveniens med ursprung från

are klimat får träden mer tid på sig

t.ex. latitud 64° N hade en tillväxtrytm

att invintra vilket minskar risken för

som överensstämde med en svensk

höstfrostskador.

proveniens från latitud 67° N. Eftersom

Tallen kan rustas för framtida klimat
För nordliga trädarter styrs tillväxt-

För att få en uppfattning om hur svensk

vi troligtvis går mot ett både varmare

starten på våren framförallt av tempe-

tall klarar ett framtida, mer maritimt

och mer maritimt klimat är slutsatsen

raturen. Tillväxtsavslutningen däremot

klimat anlades i början av 2000-talet

att tallen riskerar att drabbas av mer

regleras av både temperatur och för-

en svensk-rysk tallförsöksserie. Tall

vårfrostskador. För att minimera risk-

hållandet mellan dags- och nattlängd

med ursprung från inre Ryssland

erna för detta kan vi genom skogsträds-

(fotoperiod). När ett skott väl har börjat

(kontinentalt klimat) och från Sverige

förädling skruva på tallens fenologi –

sträcka är det känsligt för frost. I ett

(maritimt klimat) testades under både

tidpunkten för skottskjutning och till-

varmare klimat startar tallens tillväxt

kontinentala och maritima förhållan-

växtavslutning – så att den passar ett

tidigare på våren och det innebär att

den, det vill säga både i Ryssland och i

framtida klimat bättre.

risken för frostskador på tallens

Sverige. Efter fem vegetationsperioder

knoppar och skott ökar. Trädens mot-

i fält registrerades och analyserades

ståndskraft mot och anpassning till

tillväxtrytmen.

klimatrelaterade faror försämras därmed om klimatet förändras. På hösten

Studien visar att de ryska kontinentala tallarna hade ett mer ”nordligt”

torgny.persson@skogforsk.se

 Produktion och hantering (märkning,
omskolning och packning) av 85 000 plantor
i 50 olika projekt.
 Produktion av 5 200 ympar till fröplantager.

Plantservice Sävar

2018

 Tallsticklingsförsök med syfte att öka
effektiviteten i tallförädlingen.
 Minskad gödsel- och vattenåtgång genom
övergång från spridare till droppbevattning.
 Minskat behov av bekämpning av skadesvampar tack vare den torra och varma
sommaren.

FOTO: KARIN STRÖMGREN/SKOGFORSK

 Minskat behovet av kemiska bekämpningsmedel genom att höja temperaturen i
växthusen.
 Service till skogsbruket i form av kvalitetstester av frön och plantor..

margaretha.edvardsson@skogforsk.se
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Mer förädlat granfrö
Att använda förädlat material är ett billigt och effektivt sätt att öka produktionen i de svenska skogarna och bidra till omställningen till en biobaserad
ekonomi. Det planteras ungefär 200 miljoner granplantor per år och andelen
plantor från förädlat frö är omkring 65 procent.

I

dag är det brist på inhemskt plantagefrö av gran.

minimera skador och fröförlust som orsakas av att skade-

Skogforsk har många aktiviteter med målet att få en

insekter och svampar angriper kottar och frön. Skogforsk

ökad och mer stabil produktion av förädlat granfrö.

undersöker också hur variationen mellan år i blomning

De handlar till exempel om hur plantager ska anläggas

och pollenproduktion påverkar fröskördarnas genetiska

och skötas för att ge tidiga och goda fröskördar av hög kvalité

sammansättning. Projekten drivs oftast i samarbeten med

och hur högförädlat frö kan användas som utgångsmaterial

Skogforsks partnerföretag och/eller universitet.

för att göra sticklingar. Dessutom utvecklas metoder för att

Växthusplantage ökar tillgången på
högförädlade sticklingar
Efterfrågan på förädlade granplantor är högre än utbudet.
Skogforsk och Södra har därför inlett ett projekt för att öka
produktionen av högförädlat granfrö för sticklingsproduktion. En växthusplantage vid Södras plantskola i Falkenberg
har anlagts där träden tidvis odlas inomhus för att hindra
pollinering från oförädlade granar.
Projektet innebär en integrering mellan förädlingen som
bedrivs av Skogforsk och Södras massförökning. De odlade
träden är från det bästa förädlingsmaterialet och Skogforsk
kommer att göra kontrollerade korsningar på träden.
– Södra får tillgång till det bästa skogsodlingsmaterialet
och Skogforsk får odling av förädlingsmaterial utfört. Det
är en win-win, säger Curt Almqvist, Skogforsk, som leder
projektet.

”Förädlade frön ger kvalitet och
tillväxt på träden och en ökad
avkastning betyder fler arbeten
på landsbygden. Detta är viktiga
steg för att nå hållbarhetsmålet.”
Göran Örlander, skogsstrateg, Södra

Blommande granar i en växthusplantage (i detta fall i projektet i Nässja)
Foto: Curt Almqvist, Skogforsk
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åt skogen

Vegetationsfri yta i det kombinerade markbehandlingsoch gallringsförsöket i FP-512 Målilla 2008-07-16.
Foto: Mats Eriksson, Skogforsk

Högre produktion med täta förband
Det förädlade frö som odlas i fröplantager används i plantskolor som driver upp plantor till det svenska skogsbruket.
Fröplantager av gran har vanligtvis ett stamantal mellan 200
och 625 träd per hektar. För att undersöka hur markbehandling och gallring påverkar hur mycket kottar och frön som
produceras anlade Skogforsk och Svenska skogsplantor ett
försök i plantage Målilla. Där testades olika grad av slåtter
samt helt vegetationsfri mark i kombination med olika grad
av gallringsintensitet.
Resultaten visar att tätt planterade plantor och vegetationsfri mark ger högre kottproduktion. De ogallrade ytorna
producerade hela 107 procent mer kott per hektar än de
gallrade.

Mer om granfröprogrammet
För att råda bot på bristen på förädlat granfrö finansierar
plantageägarna och Föreningen skogsträdsförädling programmet ”Mer granfrö”. Bristen orsakas av svag och oregelbunden blomning i granfröplantagerna och skador på kottar
och frön orsakade av insekter och svamp. Detta leder till
stora förluster, i medeltal förstörs cirka 40 procent av den
möjliga skörden.
– För att öka produktionen tar programmet fram nya
kunskaper och metoder för stimulering av blomning och
kontroll av skadegörare, säger Yvonne Hedman Nordlander,
vd för Bergvik Skog Plantor. Vi måste också bli bättre på att
implementera nya och befintliga kunskaper och metoder,
fortsätter hon.

Bättre koll på fröet från fröplantager
Skogforsk och Umeå Universitet har utvecklat en metod för
genetisk analys av frö från gran- och tallfröplantager. DNA
analyseras och jämförs med DNA från föräldraträden i plantagen. På så vis kan de träd som är förälder till varje planta
fastställas. Kombineras resultaten med avelsvärden för
träden, kan genetisk vinst och diversitet skattas för varje
skörd. Idag ligger analysen av en skörd på omkring 50 000 kr.
Det finns dock goda möjligheter att få ner kostnaden avsevärt
om metoden börjar användas rutinmässigt på fröplantageskördar i Sverige.
En årlig analys av alla skördar från fröplantager kan,
förutom bättre koll på genetik och diversitet, ge oss ett helt
nytt redskap för att följa upp hur plantager bör designas och
skötas för största genetiska vinst och diversitet.

curt.almqvist@skogforsk.se
ulfstand.wennstrom@skogforsk.se
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Använd de förädlade
plantorna optimalt!

planeringen komplicerad.

Studien visade även på möj-

Genom att automatisera

liga effektiviseringsvinster

rocessen och formulera

för gran och i alla plane-

den som ett optimerings-

ringssteg, från avverknings-

problem kan man hitta bästa

planering och plantagesköt-

möjliga utfall. Tillsammans

sel till fröhandel med andra

med Holmen Skog har Skog-

aktörer och omfördelning

forsk utvecklat en plattform

av redan sådda plantpartier.

(PlantvalOptimal) för att

Genom ökad samordning

planera användningen av

och mer information om

tillgängligt plantmaterial i

anpassning till framtida

syfte att optimera den skog-

klimat kan arbetet bidra

liga tillväxten på befintliga

till en hållbar och effektiv

planteringstrakter. Plantval-

förvaltning av förädlat

Optimal användes för att

plantmaterial. I dagsläget

analysera hur Holmens

används PlantvalOptimal

föryngringar under 2015

som stöd för forskning men

hade kunnat effektiviseras.

steget till operativ använd-

- Vi fann att en optimerad

ning behöver inte vara långt

användning av plantmateri-

och beror på hur skogsbru-

alet skulle skapa en betyd-

ket vill använda resultaten

Effektivare användning av förädlat plantmaterial
kan fördubbla tillväxtökningen och öka klimatanpassningen i den svenska skogen.

ande vinstpotential. Holmen

och ta vara på möjlighet-

hade kunnat mer än för-

erna.

Valet av vilka plantor som

ning i såväl förädlingsvinst

jämfört med sin faktiska

används vid föryngring är

som tillgänglighet. Dess-

plantering: från en tillväxt-

ett av de viktigaste besluten

utom har plantmaterialen

ökning på i snitt 8,5 procent

för den framtida skogens ut-

olika anpassningsmönster

till 18,9 procent, säger Mats

veckling. I dag finns ett stort

och möjliga användnings-

Berlin på Skogforsk. Detta

antal förädlade plantmate-

områden. För stora bolag

bara genom att välja rätt

rial med betydande sprid-

blir därför föryngrings-

plantor till rätt trakt!

dubbla tillväxtvinsten för
sina förädlade tallplantor

mats.berlin@skogforsk.se

Buskiga tallar utreds
Tallplantor med flera toppskott och ett busklikt
utseende har de senaste åren orsakat oro och
spekulationer. Under 2018 började Skogforsk med
hjälp av andra experter att ta reda på orsaken.
– Det finns en utbredd oro om att skadorna ska påverka den
fortsatta beståndsutvecklingen och att problemen kan dyka
upp i fler föryngringar, säger Göran Örlander, Södra.
FOTO: KARL-ANDERS HÖGBERG/SKOGFORSK

De skadade tallarna saknar ett tydligt toppskott. Istället
strävar flera jämnstora skott uppåt, vilket ger dem ett busklikt utseende. Man kan också se tallar med onormalt många
knoppar på toppskottet.
Målet med den första inventeringen var att om möjligt
hitta mönster i störningarna och resultaten tyder på att de
påtagliga tillväxtstörningarna är ett lokalt problem. Nu
väntar fortsatta inventeringar för att förstå varför störningarna uppkommit.
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Hagos Lundström och kronprinsessan Victoria. Foto: KSLA

Prisregn över Skogforsk
Många Skogforskare har fått utmärk-

skogsodlingsmaterialet av triviala löv-

Skogforskare: Bengt Andersson Gull

elser och priser under 2018. Sara

träd såväl som av ädellövträdsarter”

och Hagos Lundström. Bengt mottog

Holappa Jonsson tilldelades Bo Rydins

och ”hans arbete med att uppmärk-

Nilsson-Ehle-medaljen för att han

stipendium för bästa examensarbete

samma genetikens betydelse för att

”starkt har bidragit till att säkerställa

där hon utvärderade noggrannheten

rädda asken undan sitt plågoris ask-

tillgången till odlingsmaterial för fram-

i de prognoser som görs av virkesegen-

skottsjukan”.

tida hållbara skogar i Sverige”. Hagos

skaperna i en avverkning, t.ex. hur

Vår VD Charlotte Bengtsson, tilldel-

tilldelades Akademiens belöning

stor andel av stammarna som utgörs

ades Föreningen Skogens utmärkelse

för föredömliga insatser i skogs- och

av kärnved. Sara är nu anställd på

Guldkvisten för sina insatser inom

jordbruksforskningens tjänst för att

Skogforsk.

skogssektorn ”-Charlotte får inte bara

”under tre decennier gjort synnerligen

skogsbruket att gå i takt med världens

värdefulla insatser för genomförandet av

pris till Lars-Göran Stener för hans

utveckling. Hon är med och driver den”,

fältförsök. Hagos ambitiösa, kvalitets-

arbete med lövträdsförädling. Framför

säger Bengt Ek, vd Föreningen Skogen.

medvetna och osjälviska arbete har också

I slutet av året tillkännagav KSLA

kommit att bli en kritisk framgångsfaktor

Ekfrämjandet valde att ge sitt riks-

allt lyfts Lars-Görans arbete att med
”traditionella förädlingsmetoder

(Kungl. Skogs- & Lantbruksakademien)

succesivt förbättra det sydsvenska

att två av deras priser tilldelas
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för många forskande kollegor.”
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OPTIMERINGAR

minskar utsläpp och kostnader
Under 2018 har Skogforsk utfört uppdrag åt olika
partners med hjälp av våra beslutstöd FlowOpt
och VägRust. Optimeringarna har bidragit till mer
hållbara transporter och väginvesteringar.

S

kogsbruket arbetar kontinuerligt för att bli mer hållbart
och minimera miljöpåverkan.
Ett sätt är att effektivisera

virkestransporterna från skogen till
mottagande industri. Ett bra stöd i
detta arbete är att använda den tillgängliga informationen om planerade
avverkningar, vägarnas skick, mängden virke som ligger vid vägkant väntandes på vidaretransport samt industrins behov. Utifrån detta kan vi
optimera olika mål i ett beslutsstöd.

aron.davidsson@skogforsk.se
victor.asmoarp@skogforsk.se
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Beslutsstödet FlowOpt har utvecklats för att förenkla och förbättra
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FOTO: MIKAEL BERGQVIST/SKOGFORSK

planering och analys av virkesflöden
och däri-genom företagens transport-

till kunderna. Resultatet är en taktisk

I analysen som vi gjorde på Holmen

flödesplanering som visar respektive

Skog, Region Nord var målet att ta fram

mottagares försörjningsområde. Med

en femårig vägupprustningsplan som

detta som underlag har SEBAB en grov

är samordnad med regionens taktiska

flödesplan i kartformat redan innan

avverkningsplan. Resultatet är en

vinterns leveransperiod drar igång på

vägplan som kan användas i företagets

allvar. Resultatet kan även användas

geografiska informationssystem och

som ett beslutsstöd för kundansvariga

säkerställer att råvaran kan levere-

för en industri och för att analysera

ras året runt. Med en genomarbetad

vilka affärer som bör öka eller minska

vägplan som samordnats med avverk-

beroende på lönsamhet och tillgång på

ningsplanen kan Holmen Skog känna

råvara i olika regioner och transport-

sig trygga i att vägen är rustad när

effektivitet.

maskinlagen rullar in för att påbörja
avverkningarbetet. Målet med VägRust

”Analyserna gör att vi

är genomtänkta väginvesteringar som

kan disponera tillgänglig
råvara på bästa sätt och
på så sätt minska vårt
medeltransportavstånd.”

håller för de tänkta transporterna,

Mikael Bergman, Stora Enso Bioenergi

vilket även miljön tjänar på. Sist, men
inte minst, kan stress och osäkerhet
hos chaufförer, produktions- och transportledare minskas genom att arbetet
är välplanerat och att de kan lita på att
vägarna håller.

planering. FlowOpt kan användas för
analyser på olika nivåer, från försörjning av enstaka sågverk upp till lands-

Med beslutsstödet VägRust kan

omfattande industrikoncerner.

Skogforsk hjälpa partnerföretagen

För andra året i rad har Skogforsk

att se över behovet och planera upp-

fått förtroendet att genomföra en Flow-

rustningar i ett skogsbilvägnät. Detta

Opt-analys på uppdrag av StoraEnso

för att säkerställa att vägarna kan an-

Bioenergi (SEBAB). Målet för SEBAB var

vändas för att säkerställa industriernas

att minska medeltransportavståndet

virkesförsörjning året runt. I analysen

för skogsflis från avlägget i skogen till

tas hänsyn till industrins efterfrågan,

mottagande industri. Indata till analys-

tillgängliga avverkningsobjekt, trans-

en är företagets uppskattningar på till-

portkapacitet samt kostnader för olika

gänglig råvara samt leveransplanerna

åtgärder att rusta upp vägarna.

Verksamheten 2018

ger ett väl fungerande vägnät som

”Säkerställa att vi
investerar pengarna på
rätt ställe och vid rätt
tidpunkt.”
Johanna Sahlén
– verksamhetsutvecklare Holmen Skog
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UTBYTESPROGNOSER

70%

ger nya möjligheter

60%

Under 2018 har utvecklingen av utbytesprognoser
baserade på skördardata fortsatt, bland annat
genom att inkludera egenskapsberäkningar
på stockar.

50%

40%

30%

20%

Bilden visar kvalitetsutfallet vid
röntgning av stockarna i ett sågverk.
Målet med egenskapsprognoser är
att kunna förutse stockarnas kvalitet
på samma sätt redan ute i skogen.
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Industrin kräver allt bättre koll på

bestånd. Resultaten kan även kombine-

styrning av vilka bestånd som ska av-

virkesflödena för att kunna effektivi-

ras med modeller för trädegenskaper.

verkas och när, med avseende på indu-

sera transporter och processer samt

– I en pilotstudie med SCA och Stora

strins behov.
Verktygen implementeras nu hos

minska resursanvändningen. Detta

Enso har vi förutsagt vilka skogsbe-

gäller även de inre egenskaperna hos

stånd som kan ge de virkesegenskaper

flera företag. Under året har Sveaskog

virket. Idag röntgar allt fler sågverk

som en specifik industri vill ha. Detta är

startat ett eget system där utbytesprog-

stockarna vid sortering i kvalitets-

en möjlig väg till mer exakta leveranser,

noserna baseras på skördardata. På

klasser och optimering av sågutbytet.

säger Johan Möller som är del av teamet

sikt skapar dessa data möjligheter att

Även massabruken blir alltmer intres-

som drivit utvecklingen av utbytesprog-

utveckla självlärande system, genom

serade av råvarans egenskaper, såsom

noser från skördardata.

machine learning eller AI (artificiell

densitet och fiberdimensioner.
Skogforsk har utvecklat flera verktyg

Det är svårt att göra prognoser för
enskilda träd. Men det går att identifi-

för att göra prognoser för stockutfallet i

era och klassa skogar med stor, liten

planerade avverkningsbestånd. Progno-

eller normal andel av en egenskap eller

serna är baserade på skördardata med

kvalitet, till exempel kärnved eller vissa

detaljerad information om avverkade

kvistegenskaper. Denna information

träd och sortimentsutfall från liknande

kan sedan användas för effektivare

2018

gick 1140 antal
personer en
utbildning i
Skogforsks regi.
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intelligens).

På 2 månader
har mer än 900
personer lyssnat
på första avsnittet
av Skogforsks podd.

johan.moller@skogforsk.se

44 artiklar i
vetenskapliga
tidskrifter hade
författare från
Skogforsk under 2018.
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Förarstöd höjer värdet på virket
Data från skördarna är centrala både som underlag för
kvalitetssäkring av arbetet
och som ett förarstöd för
kontinuerlig feedback.
– I dag är man inte tillräck-

Med verktyget Virkesvärde får maskinföraren
bättre koll på viktiga nyckeltal som mätnoggrannhet, apteringsgrad och andelen manuella kap.
Under 2018 började förarstödet användas i praktisk drift.

förare är extrema åt andra
hållet – i samma skog.
– Vissa förare ser kvalitetsfel överallt, medan andra
aldrig ser några. Med Virkesvärde vill vi hjälpa förare att

ligt medveten om vad en hög

se när de verkligen behövs,

andel omotiverade manuella

säger John Arlinger.

kap kan kosta. Men när för-

De manuella kapen leder

arna får se nyckeltalen fram-

ofta till kortare timmer vil-

för sig blir det tydligt för de

ket riskerar medföra stora

allra flesta, säger John

förluster för skogsägaren.

Arlinger som tillsammans

Felaktig aptering innebär

med kollegor utvecklat

bland annat att man tvingas

Virkesvärde som nu testas

fylla på beställningarna

av skogsföretag, Biometrias

med finare kvaliteter för

skördarrevisorer och ma-

att kunna uppnå kundens

skinförare.

önskemål. Dessutom byggs

I normala bestånd kan

lager med oönskade längder

andelen manuella kap ligga

som är svåra att sälja till rätt

runt tio procent. I bestånd

pris. Det kan handla om upp

med mycket röta eller krökar

till åtta förlorade kronor per

ligger andelen betydligt hög-

kubikmeter i värdekedjan

re och i fina bestånd lägre.

från skog till färdig vara.

Andelen manuella kap verkar dock vara personberoende, en del förare gör
många, ibland upp till 60
procent av kapen. Andra

FOTO: BITZER PRODUCTIONS

john.arlinger@skogforsk.se

ATT SE SKOGEN för alla träd
Behovet av kartdata över den svenska skogen är ständigt växande. Med bra data blir det lättare att
planera och följa upp skogsbruksåtgärder, både med tanke på miljö och produktion.
Karttjänsten ”Skogliga grunddata” base-

mot mätningar på marken. Skördardata

analys och skördardata eftersom den är

ras på laserskanning och nyttjas av hela

har visat sig ge en mycket bra referens-

utformad för att använda stora data-

skogssektorn för att förbättra den skog-

information om skogen och skulle

mängder.

liga planeringen. Men eftersom informa-

kunna komplettera eller ersätta dagens

tion från laserskanning är en färskvara

inventeringsmetoder. Att ersätta dyra

satsning på digital infrastruktur och

börjar nu dessa data vara inaktuella. En

fältinventeringar med skördardata blir

växande volymer av data användas för

tänkbar källa för att uppdatera skogstill-

en kostnadseffektiv metod att regelbun-

att stödja beslutsprocesser i skogsbru-

ståndet är Lantmäteriets regelbundna

det uppdatera skattningar av skogstill-

ket. Beslut som baseras på aktuell infor-

flygfotograferingar.

ståndet.

mation ger resurseffektivare skogs-

Genom stereomatchning av över-

Skogforsk och Sveriges Lantbruks-

lappande flygbilder beräknas höjden

universitet har även provat att använda

för varje pixel i bilderna. I likhet med

en algoritm för Machine Learning för

laserskanning ger detta tredimensio-

att skatta skogstillståndet. Denna nya

nella data över skogen, men med lägre

metod förväntas vara mycket lämplig

kvalitet. Dessa data kan sedan kopplas

för storskalig kartläggning med fjärr-

Verksamheten 2018

På detta sätt kan skogsföretagens

bruksåtgärder och ett mer hållbart
skogsbruk.

jon.soderberg@skogforsk.se
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Sveaskog har tagit fram en analysmodell
som kan sätta ekonomiska siffror på företagets alla värden, inte bara de rent resultatmässiga. Den fungerar som ett viktigt
verktyg i företagets hållbarhetsarbete.

Sveaskog skapar

värden i flera dimensioner
– Modellen ger oss en tydlig bild av bolagets totala värdeskapande. Det innefattar inte bara vinsten vi levererar, utan
också värdet av exempelvis skogarnas koldioxidinbindningar, vattenreglering och rekreation, säger Lena Sammeli
Johansson, som är hållbarhetschef på Sveaskog.

Mångdubblat värde

Ökat engagemang internt …
Efter att modellen lanserades upplever Lena Sammeli
Johansson ett generellt större intresse för hållbarhetsfrågor
runt om i organisationen.
– Hållbarhetsarbete brukar ofta upplevas lite luddigt och
abstrakt. Nu blir det väldigt tydligt och konkret, vilket jag tror
har bidragit till det ökade engagemanget. Vi märker även att

Modellen, som Sveaskog kallar flerdimensionellt värdeskap-

det blivit enklare att skapa förståelse när vi ska kommunicera

ande, har tagits fram av ett internationellt etablerat team

utåt med personer som saknar skoglig bakgrund.

inom hållbarhet (GIST Advisory och Pavan Sukhdev). Med
stöd från vetenskapliga studier värdesätts mervärden utifrån
fyra traditionella hållbarhetsperspektiv; finansiellt kapital,
humant kapital, socialt kapital och naturkapital.
– Det här är mervärden som vi vet finns i bolaget, men som
vi tidigare inte kunnat sätta siffror på. Då visste vi bara att
vår resultatmässiga vinst låg på ca 1,2 miljarder per år. Nu vet
vi att bolaget årligen genererar ett mångfaldigt större värde,
närmare bestämt ca 10 miljarder om alla värden räknas in.
Det har varit en otroligt häftig insikt, som är viktig för oss,
ägaren och samhället, berättar hon.

Kopplar mot Agenda 2030
Ett viktigt område där modellen kan användas är att se hur
Sveaskog bidrar till FNs 17 globala hållbarhetsmål, där man
bland annat kartlagt hela verksamheten utifrån samtliga mål.
– Modellen jackar väldigt bra in i det arbetet. Alla värden vi
kan plocka fram kopplar mot målen i Agenda 2030, berättar
hon.

Visar förbättringspotentialer

… och i skogsbruket
Även i branschen har Sveaskogs arbete med flerdimensionellt värdeskapande fått stor uppmärksamhet.
– Vi ser ett intresse att göra liknande saker bland många
skogliga aktörer. Vi är lite stolta över att ha gått i bräschen
för det här, säger Lena Sammeli Johansson.

Skogforsks roll
När det gäller hur Skogforsk kan bidra till hållbarhetsarbetet
anser Lena Sammeli Johansson att förädlingsverksamheten
är en central del.
– Det är även viktigt att man jobbar vidare med den tekniska utvecklingen och med att ta fram olika skogsskötselprogram som gynnar både biologisk mångfald och ökad
tillväxt.
Hon ser också att Skogforsk gärna fortsätter att nätverka
och ta initiativ till nya nätverk inom flera områden.
– Redan i dag har Skogforsk olika samverkansgrupper
som kopplar till vissa delar av kedjan. Ett av dem är ett hållbarhetsnätverk. Där går det att driva frågor som är tydligt

Eftersom modellen mäter både negativ och positiv påverkan

knutna till Agenda 2030. Sådana nätverk tror jag behövs för

kan den också användas för att se vilka delar som Sveaskog

att hitta inspiration och förstå hur man ska jobba. Det är ju en

borde fokusera på.

process att stega in i ett arbete med till exempel Agenda 2030,

– När vi ser hur vi ligger till kan vi jobba på att förbättra de

avslutar hon.

bitar där vi har negativ påverkan och ytterligare förstärka de
positiva bitarna, säger hon.
Verksamheten 2018
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De träd som gav de bästa avkommorna,
det vill säga de med den högsta tillväxten och överlevnaden, de som var
mest resistenta mot skadegörare och
med de bästa virkesegenskaperna
valdes ut. Med dessa testade plusträd
anlades den tredje omgången fröplantager, TreO-plantagerna vars frön blir
plantor som nu börjar komma ut till

I begynnelsen var det ett träd. Ett välvuxet träd som var större, rakare
och vackrare än alla omgivande träd. Vi kallade trädet för ett plusträd.
Vi korsade ihop trädet med ett annat plusträd och testade avkomman i
flera fältförsök tillsammans med tusentals andra korsade plusträd.

Efter TreO…

plantköparna.
Anläggningen av TreO-plantagerna
är nu i stort avklarad. När TreO är i full
produktion ger de en avkomma som
växer 21 procent bättre än vanliga
otestade träd. Det är nu hög tid att börja
arbetet med att planera för de fröplantager som kommer efter TreO.
Förädlingsarbetet – att kontrollerat
korsa ihop de bästa plusträden med
varandra, odla dessa till plantor och

Bilden visar oförädlad skog till vänster och TreO skog till höger (Försök 655 Vännfors, Vännäs).
Foto: Ulfstand Wennström, Skogforsk.

testa dem i fältförsök pågår oförtrutet.
Just nu testar vi barn och barnbarn till

fröförsörjningsområden. Vi skattar

Skogens ökade tillväxt kan utnyttjas på

de utvalda plusträden i fältförsök. Den

även framtida vinster och produktion i

olika sätt, exempelvis högre produktion

genetiska vinsten ökar med 0,5 procent

befintliga plantager så att skogsägarna

på nuvarande areal eller nuvarande

per år i medeltal för de förädlade mate-

kan avgöra när det är lönsamt att an-

produktion på en mindre areal. Detta

rialen. Fältförsöken visar att vinsten

lägga nya plantager för framtiden.

skulle eventuellt ge möjligheter att öka

inte syns varje år som räntan på banken,

Ett klokt användande av växtföräd-

utan kommer i trappsteg när vi mätt

ling är bland det mest hållbara vi kan

in våra försök. Skogforsk arbetar nu

göra. Det ger en ökad produktion av

med att prognosticera när och med

virke, fibrer, bioenergi och bioproduk-

vilken vinst vi har nytt testat material

ter till en låg kostnad samtidigt som

att bygga nya fröplantager med för alla

inbindningen av koldioxid ökar.

den skyddade arealen.

ulfstand.wennstrom@skogforsk.se

Vägen till framtidens attraktiva maskinföraryrke
Dagens skogsmaskiner har en teknisk produktionspotential som normalföraren inte kan utnyttja annat
än under korta perioder. Om skogsmaskinerna blev enklare att köra och underhålla skulle skördarens
prestation kunna öka till det dubbla, utan att arbetsmiljö eller värdeproduktion blir lidande. Dessutom
skulle utsläppen av koldioxid från avverkning halveras. Mycket finns alltså att vinna.
En utveckling mot skogsmaskiner som

lönsamheten är för låg för att det skall

isolering som är en del av vardagen för

är lättare att hantera är önskvärd av

vara möjligt att ekonomiskt kompen-

många skogsmaskinförare. På så sätt

många skäl. Det klassiska motivet är

sera de höga kraven genom tillräckligt

skulle yrkets attraktivitet ökas.

att den globala konkurrensen för skogs-

god ersättning.

produkter kräver det. Höjd avverk-

Ökad automation och utvecklat

ningskostnad sänker industrins kon-

förarstöd kan vara en del av lösningen.

kurrensförmåga. Men lönsamhets-

Såväl avtagande produktivitetsökning

kravet gäller hela skogsbrukskedjan.

som hög mental arbetsbelastning, emis-

Skogsägarens rotnetto och lönsam-

sioner och miljöhänsyn kan förbättras

heten i avverknings- och transport-

med sådant stöd. Vägen går sannolikt

arbete är minst lika viktiga. En enkät

via delautomation som förenklar arbe-

från Skogforsk tyder på att yrket som

tet. På längre sikt kan detta möjliggöra

skogsmaskinförare förlorat i attrakti-

fjärrstyrning av maskiner från bättre

vitet. Antagligen delvis beroende på att

arbetsplatser som kan lösa den sociala
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Skogforsk driver nu ett flertal större
projekt med denna inriktning.

rolf.bjorheden@skogforsk.se
Verksamheten 2018

Lönsammare
SKOGSBRÄNSLE
FOTO: SKOGFORSK

Det finns stora miljö- och
samhällsvinster med att ersätta
förbränning av fossila material
med skogsbränsle. För att nå dit
behöver skogsbränslet bli mer
konkurrenskraftigt, tillgängligt
och affären mer överblickbar.

Nu läggs grunden för framtidens skogsbränsleaffärer. Skogforsk leder ett projekt
som syftar till att ge tydliga spelregler för att effektivisera och underlätta handeln
med skogsbränsle. Projektet syftar till att skapa en sammanhållen informationskedja där skogs- och energiföretagen enas om en struktur för att öka resurs- och
kostnadseffektiviteten. De flesta aktörer på bränslemarknaden deltar och målet
med projektet är
• Gemensam klassning och karaktärisering av skogsbränslen
• Gemensamma mätmetoder, prismodeller och redovisningslösningar
		 som är anpassade till ny produktstruktur och i enlighet med nya virkes		mätningslagen
• Gemensamt IT-stöd för mätning av biobränslet
• Gemensamt IT-stöd för redovisning av affärer
Projektets resultat förväntas kunna användas som underlag för upphandling av
skogsbränslen, något som saknas i dagsläget och är värdefullt för såväl skogssom energibranschen. Projektet förväntas också leda till förbättrade informationsflöden om skogsbränslets egenskaper genom leveranskedjan samt skapa förutsättningar för att leveranser av bränslet sker med ökad jämnhet och med förutsägbara
egenskaper. Allt för att underlätta vid upphandling och affärer av skogsbränsle!

Verksamheten 2018
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GRI-index för GRI-standarder 2016
GENERELLA UPPLYSNINGAR
UPPLYSNING

BESKRIVNING

KOMMENTAR

SIDA ELLER
URL

Organisationsprofil
102-1

Organisationens namn

102-2

Verksamhet, märken, produkter och tjänster

4

102-3

Huvudkontorets lokalisering

11

102-4

Var verksamheten bedrivs

11

102-5

Ägarstruktur och företagsform

102-6

Marknader som organisationen är verksam på

102-7

Organisationens storlek

6, 11, 54

102-8

Information om anställda och andra arbetare

11, 54

102-9

Leverantörskedja

102-10

Väsentliga förändringar gällande organisation och
leverantörskedja

Inga genomförda förändringar

102-11

Försiktighetsprincipen

Uppförandekod:
www.skogforsk.se/om-skogforsk/

102-12

Externa initiativ om hållbarhet som organisationen stödjer

Agenda 2030, FN:s Global Compact 4-5, 10, 12-15

102-13

Medlemskap i organisationer

Stödjer FN Global Compact

www.skogforsk.se

2-5, 18, 19, 22, 24

2, 10, 70
Sverige

2, 11

7, 12-13

7

4-5

Strategi
102-14

Uttalande från senior beslutsfattare

4-5, 8-9

Etik och integritet
102-16

Värderingar, principer och etiska riktlinjer

Uppförandekod:
www.skogforsk.se/om-skogforsk/

7

Styrning

Styrelsen

9

102-40

Lista över intressentgrupper

www.skogforsk.se

12

102-41

Kollektivavtal

100 %

102-42

Identifiering och urval av intressenter
Skogforsks årsredovisning 2016

12

102-43

Tillvägagångssätt för intressentdialog

12-15

102-44

Viktiga frågor som lyfts

12-15

Styrning
102-18
Intressentdialog

52
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Forts. GRI-index för GRI-standarder, GENERELLA UPPLYSNINGAR

UPPLYSNING

BESKRIVNING

KOMMENTAR

SIDA ELLER
URL

Redovisningspraxis
102-45

Enheter som ingår i koncernredovisning

102-46

Process för att definiera redovisningens innehåll och
avgränsning

4

102-47

Lista över väsentliga frågor

102-48

Förändringar av information

Ingen ändring

102-49

Förändringar i redovisningen

Ingen ändring

102-50

Redovisningsperiod 1 januari - 31 december 2018

1

102-51

Datum för publicering av senaste redovisningen

April-18

102-52

Redovisningscykel

102-53

Kontaktperson för redovisningen,

Caroline Rothpfeffer, kommunikations- och hållbarhetschef
www.skogforsk.se

102-54

Redovisning i enlighet med GRI Standarder

Kärnnivå Core

102-55

GRI-index

52-53

102-56

Externt bestyrkande

Nej

Skogforsks årsredovisning 2016

12-13
13

Helår

13

VÄSENTLIGA FRÅGOR
Utsläpp
103-1, 2, 3
& 305-2

Hållbarhetsstyrning: Indirekta utsläpp av växthusgaser
(Scope 2)

Skogforsks indirekta utsläpp
kommer från flyg- och bilresor.
Utsläppen från flygresor sammanställdes av Skogforsks anlitade
resebyrå. Utsläppen från bilresor
beräknades schablonmässigt med
antagandet att en medelstor dieselbil släpper ut 178 g CO2/km (www.
klimatbalans.se). Den redovisade
siffran är grovt beräknad p.g.a.
ofullständig statistik. Basår för
mätningarna är 2016 då utsläppen
var 196 ton CO2.

11

Avsteg: 405-1b-iii. redovisas ej då
insamlandet av dessa uppgifter ej är
tillåtet (juridiska begränsningar)

9, 11-13

Mångfald och likabehandling
103-1, 2, 3
& 405-1

Hållbarhetsstyrning: Mångfald hos styrelse och anställda

Kommunikation av resultat
103-1, 2, 3/Egen
indikator

Hållbarhetsstyrning: Kundnytta, tillämpningsmål,
kommunikationsaktiviteter & antal vetenskapligt
granskade artiklar

7, 10 12-15, 64-69

Effektiva forskningsprojekt
103-1, 2, 3/Egen
indikator

Verksamheten 2018

Hållbarhetsstyrning: Andel Skogforskprojekt som utförs
enligt given projektmodell

7, 10
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FINANSIELLT RESULTAT OCH STÄLLNING
Resultaträkning, kr
Intäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter
Kostnader
Produktionskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

Not 1

Not 2
Not 3 & 5
Not 4

Rörelseresultat

180101-181231

170101-171231

149 763 528
149 763 528

151 634 042
151 634 042

-24 949 251
-28 031 052
-94 770 306
-3 424 906
-151 175 515

-26 603 079
-25 670 856
-95 056 952
-3 275 157
-150 606 044

-1 411 987
3 851 506

1 027 998
3 373 868

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

Not 6
Not 6

-877 824
2 973 682
1 561 695

-686 050
2 687 818
3 715 816

Årets resultat

Not 12 & 13

1 561 695

3 715 816

Redovisningsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3) och omfattar sidorna 4-6 och 54-63.

värdeminskning baseras på uppskattad ekonomisk livslängd. Stiftelsens
byggnader har delats upp i följande komponenter och avskrivningstider:
Stomme (40 år), Tak (30 år), Fasad (30 år), Inre ytskick (20 år) och
Installationer (20 år).
.

Intäktsredovisning

Leasingavtal

Intäkten redovisas samma räkenskapsår som stiftelsen redovisar den
kostnad som intäkten avser att täcka. Intäkterna består av statliga
ramanslag där delen som inte möts av en kostnad periodiseras,
intressentmedel som skall motsvara det statliga ramanslaget där merinbetalning avsätts till fonderade medel, fondintäkter, uppdragsintäkter,
kommunikationsintäkter och disposition av fonderade medel.

Fordringar

Fordringarna har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager

Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip, varvid lagret tagits
upp till anskaffningskostnad med avdrag för inkurans.

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner, inventarier, markanläggningar samt byggnader har värderats
till anskaffningskostnad med avdrag för planenlig värdeminskning baserad på uppskattad ekonomisk livslängd; 20 % för maskiner och inventarier, 5 % för markanläggningar. Byggnader är komponentindelade och
54
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Stiftelsen redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Se vidare not 5.

Tillgångar och skulder

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde.
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens
kurs. Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär
nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

Eget kapital

Den del av intressenternas medel som överstiger det statliga ramanslaget fonderas/överförs till eget kapital. Efter styrelsens beslut
disponeras fonderade intressentmedel för specifika projekt. Hela stiftelsens eget kapital är fritt.

Verksamheten 2018

Balansräkning, kr
Tillgångar
Anläggningstillgångar

2018-12-31

2017-12-31

17 362 680
4 726 449

17 966 818
5 398 298

22 089 129

23 365 116

12 000
12 000
22 101 129

40 000
40 000
23 405 116

0

0

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

3 026 526
259 501
46 358 439
47 143 288
96 787 754
8 470 565
105 258 319
127 359 448

5 786 892
355 744
38 337 937
45 138 435
89 619 008
3 888 787
93 507 795
116 912 911

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserade överskottsmedel
Fonderade intressentmedel
Årets resultat
Summa eget kapital

29 460 045
36 160 551
1 561 695
67 182 291

25 744 229
34 275 457
3 715 816
63 735 502

0
154 703
154 703

0
153 933
153 933

9 678 849
1 608 836
48 734 770
60 022 455
127 359 448

6 089 352
2 362 984
44 571 140
53 023 476
116 912 911

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier

Not 7
Not 7

Finansiella anläggningstillgångar
Övriga långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar

Not 8
Not 9

Avsättningar
Avsatt till pensioner
Ola Rosvalls resestipendium
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter & upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Not 10
Not 11
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Kassaflödesanalys, kr
2018

2017

1 561 694

3 715 816

3 424 906

3 275 157

-65 520

-69 000

Förändring i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Ökning(+)/minskning(-) av skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

0
-7 140 746
6 999 749
4 780 083

13 620
-1 090 949
-1 783 111
4 061 533

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar(-)
Försäljning av inventarier(+)
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 148 919
65 520
-2 083 399

-3 768 004
69 000
-3 699 004

Interna medel
Utnyttjande(-) av balanserade medel
Avsättning(+) till fonderade intressentmedel
Kassaflöde från interna medel

-217 466
2 102 560
1 885 094

-3 299 998
1 560 574
-1 739 424

Ökning/Minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början

4 581 778
3 888 787

-1 376 895
5 265 682

Likvida medel vid årets slut

8 470 565

3 888 787

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar enligt plan(+)
Realisationsvinst(-), Realisationsförlust(+)
vid försäljning av inventarier samt justeringar

Noter
Not 1

– Nettoomsättning, kr
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Intressentmedel
– ramanslag
– merinbetalt
Avsättning, fonderade intressentmedel
Uppdragsintäkter
Kommunikationsintäkter
Statligt ramanslag
Fonder/anslag
Föreningen Skogsträdsförädling
Disposition, fonderade medel

2018

2017

43 000 000
2 102 560
-2 102 560
14 113 491
2 294 932
43 000 000
44 137 639
3 000 000
217 466

43 000 000
1 560 574
-1 560 574
13 829 350
2 213 557
43 000 000
42 791 137
3 500 000
3 299 998

149 763 528

151 634 042

Verksamheten 2018

Not 2

– Produktionskostnader, kr
Produktionskostnader utgörs av material och
köpta tjänster och fördelar sig mellan forskning,
kommunikation samt centralt och stationer
enligt följande:

Not 3

– Övriga externa kostnader, kr

Not 4

– Personalkostnader, kr

2018

2017

Produktionsmaterial
– forskning
– kommunikation
– centralt och stationer

1 751 781
155 139
1 111 888

1 505 058
228 283
849 233

Köpta tjänster
– forskning
– kommunikation
– centralt och stationer

17 162 024
3 886 165
882 255

19 127 441
3 693 498
1 199 566

24 949 252

26 603 079

2018

2017

4 288 333
525 561
6 565 128
7 273 561
5 216 604
2 273 831
200 942

3 512 326
549 587
6 049 285
6 576 695
5 039 707
1 812 440
230 952

193 000
75 000
1 419 093

193 000
0
1 706 864

28 031 053

25 670 856

Datakostnader
Fordon och motorredskap
Resekostnader
Hyror
Lokalkostnader
Kontorsomkostnader
Företagsförsäkring
Ernst & Young AB
– bokslutsrevision
– revision EU/övriga projekt
Övriga kostnadsposter

2018

2017

Löner och arvoden
– styrelse och VD
– övrig personal

1 472 400
59 964 018

1 436 400
60 907 420

Sociala kostnader

21 412 083

21 559 454

Pensionskostnader
– styrelse och VD
– övrig personal

361 738
7 764 949

350 492
7 751 785

32
80

30
79

Antal anställda – kvinnor
		
– män

Stiftelsens ledning per december 2018 består till 59 % av män, styrelsen består till 77 % av män
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Administration &
kontorsservice 7
Kommunikation 5
Antal
kvinnor 32

Antal tillsvidareanställda december 2018, 112 personer
Lönesumman för året (inkl. projektanställda och vikarier):
61 436 418 kr.

Sjukfrånvaro för
tillsvidareanställda under 2018

Totalt

-29 år

30-49 år

50 år -

Alla
sjuk-%
varav långtidssjuk-%

3,3 %
2,4 %

0,9 %
–

3,7 %
2,0 %

3,0 %
1,9 %

Kvinnor
sjuk-%
varav långtidssjuk-%

2,7 %
1,8 %

–
–

3,8 %
3,1 %

1,2 %
0,6 %

Män
sjuk-%
varav långtidssjuk-%

3,5 %
2,7 %

1,2 %
–

3,6 %
1,3 %

3,5 %
2,2 %

Not 5

– Operationella leasingavtal, kr

Not 6

– Finansiella intäkter/kostnader, kr

2018

2017

Kostnadsförda leasingavgifter avseende
operationella leasingavtal

6 934 850

6 795 389

Framtida minimileasingavgifter avseende ej
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Ska betalas inom 1 år

6 675 474

6 422 832

2018

2017

0
1 915 152
1 594 339
341 940
75
3 851 506

0
1 686 559
1 639 293
46 109
1 907
3 373 868

-2 371
-868 427
-7 027
-877 825

-5 301
-612 469
-68 280
-686 050

2 973 681

2 687 818

Finansiella intäkter:
Räntor, likvida behållningar
Räntor & utdelningar värdepapper
Reavinster värdepapper
Valutakursvinster
Övrigt
Summa finansiella intäkter
Finansiella kostnader:
Räntor, kreditinstitut m.m.
Reaförluster värdepapper
Valutakursförluster
Summa finansiella kostnader
Finansnetto
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Forskning 100 personer

Antal män 80
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Not 7

– Maskiner och inventarier,
byggnader samt mark, kr

BYGGNADER OCH MARK
Ingående anskaffningsvärde byggnader och mark
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde byggnader och mark
Ingående ackumulerade avskrivningar
byggnader och mark
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde byggnader och mark
Taxeringsvärden Byggnader och markanläggningar
Taxeringsvärden Mark
MASKINER OCH INVENTARIER
Ingående anskaffningsvärde maskiner och inventarier
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde maskiner och inventarier
Ingående ackumulerade avskrivningar
maskiner och inventarier
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde maskiner och inventarier
Utgående bokfört värde materiella
anläggningstillgångar

Not 8

– Förutbetalda kostnader
& upplupna intäkter, kr
För forskningen upparbetade kostnader som inte
blivit fakturerade/rekvirerade under verksamhetsåret uppgår till belopp enligt följande:

Upplupna intressentmedel
Uppdragsfinansierad verksamhet
Fondfinansierad verksamhet
Övriga poster

Not 9

– Kortfristiga placeringar, kr
Värdepappersportföljen består av 66 procent
svenska aktier/aktiefonder och 32 procent räntefonder/banktillgodohavanden och har värderats
till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde, kollektiv värdering tillämpas. I värdepappersportföljen ingående banktillgodohavanden om
1 210 722 kronor är inkluderad i posten Kassa och
bank i årsredovisningen.

Värdepappersportfölj, kr
Varav Bankkonto Depå, kr

2017

29 262 306
556 034
29 818 340

28 525 687
736 619
29 262 306

-11 295 488
-1 160 172
-12 455 660

-10 164 740
-1 130 748
-11 295 488

17 362 680

17 966 818

2 155 000
1 636 000

2 155 000
1 636 000

51 705 311
1 592 885
-266 600
53 031 596

48 939 927
3 031 384
-266 000
51 705 311

-46 307 013
-2 264 734
266 600
-48 305 147

-44 428 605
-2 144 408
266 000
-46 307 013

4 726 449

5 398 298

22 089 129

23 365 116

2018

2017

9 641 386
3 854 414
30 268 278
2 594 361

9 077 430
3 184 050
23 391 572
2 684 885

46 358 439

38 337 937

2018

2018

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

49 823 152

48 354 010
-1 210 722
47 143 288

Bokfört värde

Värdepappersportfölj, kr
Varav Bankkonto Depå, kr
Bokfört värde

Verksamheten 2018

2018

2017

2017

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

52 565 246

47 807 414
-2 668 979
45 138 435

Skogforsk 59

Not 10

– Övriga kortfristiga skulder, kr

Not 11

Förutbetalda intäkter &
upplupna kostnader, kr
För forskningen bokförda intäkter som inte blivit
upparbetade under verksamhetsåret uppgår till
belopp enligt följande:

Not 12

Ställda säkerheter och
eventualförpliktelser

Momsskuld
Övriga poster

2018

2017

-200 438
1 809 274

331 395
2 031 589

1 608 836

2 362 984

2018
Uppdragsfinansierad verksamhet
Fondfinansierad verksamhet
Övriga upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner
Övriga poster

Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

2017

5 717 910
5 850 250
27 028 043
21 948 022
		
12 317 875
3 670 942

11 995 095
4 777 773

48 734 770

44 571 140

2018

2017

inga
inga

inga
inga

Not 13

Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser, utöver den ordinarie verksamheten har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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PARTNERFÖRETAG 2018-12-31
Stiftarna
BillerudKorsnäs Skog AB

Stora Enso Skog AB

Holmen Skog AB

Sveaskog Förvaltnings AB

LRF Skogsägarna

Sydved AB

SCA Skog AB inkl. Scaninge

Övriga
Arvidsjaurs Allmänningsskog

Jokkmokks Nybyggesallmänning

Statens Fastighetsverk

BCC AB

Karlstads stift

Stiftelsen Berghmanska Donationsfonden

Bergvik Skog AB

Karsholms Gods AB

Stiftelsen Frk. Emelie Pipers Donationsfond

Bobergs Häradsallmänning

Kinda Häradsallmänning

Boo Egendom AB

Kristianstads kommun

Stiftelsen Ingeborg och Otto Larssons
donationsfond

Bordsjö Skogar AB

Kåreholm

Stiftelsen O.G Paulis Donationsfond

Boxholms Skogar AB

Lima Besparingsskog

Stöpsjöhyttans Egendom

Bracke Forest AB

Linköpings Stift egendomsnämnden

Sundins Skogsplantor AB

Cintoc AB

Ljusdals Kommun

Dals Häradsallmänning

Luleå Stift Egendomsförvaltning

Svenska Skogsföretagares
Certifieringsgrupp ek.för

Dylta Bruk Förvaltnings AB

Lunds stift, Egendomsnämnden

Edsbergs Häradsallmänning

Lysings Häradsallmänning

Egendomsförvaltningen i Växjö

Lösings Häradsallmänning

Egendomsnämnden i Göteborgs stift

Malmö kommun

Eric & Angelica Sparres stiftelse

Mellanskog

Ericsbergs Fideikommiss AB

Memmings Häradsallmänning

Erstavik Jordbruk

Moelven Skog AB

Foran Sverige AB

Next Forest AB

Glanshammars Häradsallmänning

Nordic Plant Center (NPC)

Grimstens Häradsallmänning

Norra Skogsägarna

Gullbergs Häradsallmänning

Norrskog

Gustafsborgs Säteri AB

Norra Vedbo Häradsallmänning

Gällivare Allmänningsskog

Norunda Häradsallmänning

Gällivare Nybyggesallmänningsskog

Orsa Besparingsskog

Göstrings Häradsallmänning

Pajala m. fl. socknars allmänningsskogar

Hammarkinds Häradsallmänning

Prästlönetillgångarna i Skara stift

Hanekinds Häradsallmänning

Prästlönetillgångarna i Uppsala stift

Hargs Bruk AB

Ramlösa Plantskola AB

Hjulebergs Egendom AB

Sannarp AB

HäradSkog AB

Sjösa Gård AB

Härnösands stift

Skogssällskapets Förvaltning AB

Hörningsholms Godsförvaltning

SE, Skogsentrepenörerna

Jokkmokks Allmänningsskogar

Starbo Bruk AB
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Sydplantor AB
Särna-Idre Besparingsskog
Sätuna AB
Söderhamns kommun
Södra Skogsägarna
Transtrands Besparingsskog
Trolleholms Gods AB
Ulleråkers Häradsallmänning
Uppsala Akademiförvaltning
Valkebo Häradsallmänning
Vida AB
Västerås stift Skog AB
Växjö Energi AB
Weda Skog AB
Yara AB
Åkerbo Häradsallmänning
Åkers Häradsallmänning
Ånge Kommun
Älvdalens Besparingsskog
Ärlinghundra Häradsallmänning
Öster Rekarne Häradsallmänning
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